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Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί η
ανεργία. Στο πλαίσιο αυτό καθένας αγωνίζεται να αποκτήσει όσο το δυνατό
περισσότερα προσόντα, καθώς οι εργοδότες αυξάνουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους,
με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Έτσι δημιουργείται μια διαδικασία
ζήτησης και προσφοράς εργασίας .
Για την λύση αυτού του προβλήματος προσφοράς και ζήτησης είναι
σημαντικό να αναπτυχθούν τρόποι με τους οποίους τα άτομα που ζητούν εργασία θα
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα άτομα που την προσφέρουν, και το αντίστροφο.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί κάποιες μέθοδοι στην κατεύθυνση της λύσης του
συγκεκριμένου προβλήματος. Μια από τις πιο κλασικές μεθόδους είναι η αναζήτηση
μέσω των εφημερίδων. Επίσης ένας άλλος τρόπος προσέγγισης πιθανών εργοδοτών
είναι μέσω δημόσιων υπηρεσιών για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού (π.χ
ΟΑΕΔ, Γραφεία Διασύνδεσης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και ιδιωτικών γραφείων
εύρεσης εργασίας. Τώρα πια, στον τομέα της αναζήτησης και προσφοράς εργασίας
επιστρατεύεται και η τεχνολογία. Η μέθοδος αυτή μέσω του διαδικτύου, έχει
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και πιστεύεται ότι θα είναι μια από τις πιο
επιτυχημένες του μέλλοντος.
Στο πάντρεμα της προσφοράς και ζήτησης εργασίας προσανατολίζεται και η
συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, κατά την οποία αναπτύχθηκε μία ιστοσελίδα με
δυναμικό περιεχόμενο που αλληλεπιδρά με τον χρήστη, και έχει σαν στόχο την
βελτίωση της αναζήτησης και προσφοράς εργασίας στη Ελλάδα μέσω του
διαδικτύου.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα απευθύνεται σε δύο είδη χρηστών. Στον απλό
χρήστη που ψάχνει να βρει εργασία και στις εταιρίες που ψάχνουν να βρουν
εργαζομένους. Ο απλός χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση προσφορών εργασίας
και να κάνει εγγραφή σε αυτές αλλά και να υποβάλει το βιογραφικό του στην διάθεση
των εταιριών που αναζητούν εργαζομένους. Οι εταιρίες από την άλλη μεριά μπορούν
δημιουργήσουν προσφορές εργασίας και να δουν τους υποψήφιους που έχουν κάνει
εγγραφή σε αυτές καθώς αλλά και να κάνουν αναζήτηση στην βάση των βιογραφικών
των υποψηφίων για να βρουν οι ίδιοι τον κατάλληλο υπάλληλο για αυτούς.
Προαπαίτηση για όλη αυτήν την διαδικασία είναι οι χρήστες να εισάγουν κάποια
στοιχεία που τους ζητούνται στις ειδικές φόρμες, όσα περισσότερα στοιχεία
συμπληρώσουν για τα προσόντα τους ή για την θέση που προσφέρουν τόσο
αυξάνονται οι πιθανότητες να βρουν εργασία ή εργαζόμενο. Παρέχεται επίσης
δυνατότητα εξαγωγής των βιογραφικών των υποψηφίων σε μορφή pdf document και
η δυνατότητα εγγραφής των χρηστών σε RSS Feeds οι οποίες είναι ομαδοποιημένες
κατά κατηγορία και επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει ποιες είναι οι καινούριες
προσφορές εργασίας σε κάθε κατηγορία.
Με την επιστράτευση της τεχνολογίας και του internet και σε αυτήν την
κατεύθυνση είναι σίγουρο ότι η διαδικασία ανεύρεσης εργασίας αναβαθμίζεται κατά
πολύ. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη πηγή εργασιακών
πόρων από οποιοδήποτε περιοχή και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τα
πλεονεκτήματα της αναζήτησης εργασίας μέσω internet μας δείχνουν ότι θα αποτελεί,
αν όχι το μόνο, το σημαντικότερο εργαλείο αναζήτησης εργασίας στο μέλλον.
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Περίληψη
Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία η τεκμηρίωση χωρίζεται σε 13
κεφάλαια και 4 παραρτήματα:
Στο 10 κεφάλαιο (το συγκεκριμένο) γίνεται μια περίληψη της πτυχιακής
εργασίας αναφέροντας λίγα λόγια για το περιεχόμενο του κάθε κεφαλαίου.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα και η λύση που έχει επιτευχθεί
στην συγκεκριμένη εργασία σε αντιπαράθεση με άλλες ενέργειες που έχουν γίνει σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην αρχή της
υλοποίησης της συγκεκριμένης εργασίας με την απεικόνιση των Ελληνικών
χαρακτήρων. Αναλύονται όλες οι προσπάθειες που έγιναν για την αντιμετώπιση του
και στο τέλος δίνονται οι ενέργειες που οδηγούν στη λύση του.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικές μέθοδοι σύμφωνα με την Susan
Sweeney, C.A. 101 Ways to Promote Your Web Site(2005), για να βοηθήσουν στην
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Μερικές από τις μεθόδους που αναφέρονται στο
συγκεκριμένο βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν και στην δημιουργία της ιστοσελίδας.
Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ της χρησιμοποίησης
sessions και της χρησιμοποίησης cookies για την αυθεντικοποίηση του χρήστη στην
ιστοσελίδα. Δίνονται τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων και εξηγείται γιατί
επιλέχθηκαν τελικά τα cookies.
Στο 6ο κεφάλαιο αναλύεται πως ένας χρήστης(υποψήφιος ή εταιρία)
εγγράφεται στο σύστημα και χρησιμοποιεί τα συνθηματικά που επέλεξε για εισάγεται
στο σύστημα κάθε φορά που επιθυμεί. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται
αυθεντικοποίηση χρήστη. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα κώδικα εξηγείται πως
υλοποιήθηκε η αυθεντικοποίηση χρησιμοποιώντας cookies και πως διαμορφώνονται
τα δεδομένα ανάλογα με το χρήστη.
Στο 7ο κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα που υπήρξε με την αποθήκευση των
δεδομένων του χρήστη. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν στο σημείο όπου ο
χρήστης έκανε εισαγωγή των δεδομένων του στα κατάλληλα πεδία και έπειτα
πατώντας την επιλογή αποθήκευση έπρεπε να εκτελεστεί κάποιο query insert ή
update για να εισάγει αυτά τα δεδομένα στην βάση και να γίνει refresh στην σελίδα
έτσι ώστε ο χρήστης να δει τα δεδομένα που έχει εισάγει. Στο τέλος δίνεται και η
λύση που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Στο 8ο κεφάλαιο αναλύεται πόσο σημαντικό είναι να ελέγχονται τα δεδομένα
του χρήστη για την ορθότητα τους πριν γίνει η εισαγωγή στην βάση. Εάν για
παράδειγμα ο χρήστης προσπαθήσει να δηλώσει κάποιο mail το οποίο δεν έχει την
σωστή μορφή πρέπει να εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που να δηλώνει το λάθος.
Δυστυχώς αυτός ο έλεγχος μπορεί να εντοπίσει μόνο την λανθασμένη μορφή
δεδομένων και δεν μπορεί να ελέγξει τα πλαστά στοιχεία.
Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της μεθόδου αναζήτησης με λέξη κλειδί
που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ανάλυση της υλοποίησης βήμα βήμα. Υπάρχουν δύο
αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν. Η πρώτη απευθύνεται στον υποψήφιο που ψάχνει
για θέση εργασίας και η δεύτερη στην εταιρία που ψάχνει ανθρώπους με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η μέθοδος με λέξη κλειδί κρίνεται η ιδανικότερη
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καθώς ο χρήστης δεν θα επιδιώκει να ψάχνει ολόκληρο κείμενο παρά χαρακτηριστικά
των προσφορών εργασίας.
Στο 10ο κεφάλαιο αναλύεται πως τα δεδομένα που επιστρέφονται απο την
αναζήτηση ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των αποτελεσμάτων σε πολλές
σελίδες. Αυτή η μέθοδος βοηθά τον χρήστη να ανταπεξέλθει στον μεγάλο αριθμό
αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση απαιτεί πολλούς μαθηματικούς υπολογισμούς οι οποίοι
αναλύονται διεξοδικά.
Στο 11ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος που ακολουθήθηκε για την
εξαγωγή του βιογραφικού του χρήστη σε pdf μορφή. Μετά από πολλά προβλήματα
με τις βιβλιοθήκες .dll για την ανάπτυξη του PDF εγγράφου αποφασίστηκε να
χρησιμοποιηθεί μια έτοιμη κλάση η TCPDF η οποία παρέχεται ελεύθερα για
χρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς. Η εξαγωγή του βιογραφικού σε pdf μορφή
αποδυκνείεται ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς ο χρήστης μπορεί να το τυπώσει και να το
εκμεταλλευτεί γενικότερα παραδίδοντας το σε εταιρίες κ.α.. Το βιογραφικό
ακολουθεί όσο είναι δυνατό την μορφή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην
ιστοσελίδα του Europass.
Στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος των Rss Feed και η χρησιμότητα
τους στην ιστοσελίδα. Τα Rss Feeds αντλούν από την βάση δεδομένων τις προσφορές
εργασίας των τελευταίων επτά ημερών για κάθε κατηγορία επαγγέλματος. Έτσι ο
χρήστης ενημερώνεται κατευθείαν για τις νέες προσφορές εργασίας που τον
ενδιαφέρουν για κάθε κατηγορία.
Στο 13ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της
εργασίας καθώς και οι βελτιώσεις που προτείνεται να γίνουν.
Στο Παράρτημα Α παρουσιάζεται το εγχειρίδιο του χρήστη (user manual).
Εδώ δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τον χρήστη της Ιστοσελίδας για τον τρόπο
λειτουργίας της.
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται οι απαιτήσεις.
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζεται η τεκμηρίωση της Βάσης Δεδομένων.
Στο Παράρτημα Δ περιέχεται όλος ο κώδικας.
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Ανασκόπιση
Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο αυτή η πτυχιακή εργασία έρχεται να
πάρει μέρος σε μία όλο και αυξανόμενη τάση, στην ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες θα
φέρουν κοντά την προσφορά με την ζήτηση.
Η εργασία αυτή επιλέχθηκε να γίνει με την χρήση των γλωσσών PHP και
MySql. Έγινε αυτή η επιλογή καθώς πρόκειται για freeware πακέτα γλωσσών που
καταφέρνουν να συνεργάζονται άψογα. Όμως αυτός δεν έιναι και ο μόνος λόγος. Η
Php πρόκειται για μια σχετικά απλή γλώσσα(ιδιαίτερα εάν ο χρήστης έχει γνώσεις
HTML), μπορεί να συνεργαστεί εύκολα με την XML, είναι συμβατή με την
πλειοψηφία των server(Apache, IIS,....) και μπορεί να τρέξει στα περισσότερα
λειτουργικά συστήματα(Unix,Windows,.. ). Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για την
MySql. Eτσι ο συνδυασμός και των δύο ο οποίος επιτυγχάνεται χωρίς προβλήματα
κάνει την Php - MySql ένα αχτύπητο δίδυμο που το διακρίνει η σταθερότητα (δεν
έχει κολλήματα, ασυμβατότητες από έκδοση σε έκδοση) και η ταχύτητα.
Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σε γλώσσα Php - MySql χρησιμοποιήθηκε
το βιβλίο “PHP and MySQL Web Development” των Luke Welling, Laura Thomson,
στην τρίτη του έκδοση^Μ ^ Edition, 2005), σαν οδηγός. Όμως ιδιάιτερα χρήσιμο
αποδείχτηκε και το βιβλίο της Finkelstein, E. (2004), Syndicating Web Sites With Rss
Feeds καθώς και το PHP 5 in Practice(2006) των Elliot White III, Jonathan
Eisenhamer για μερικές συμβουλές.
Από την μεριά της δομής της ιστοσελίδας, αυτή χωρίζεται σε δύο ουσιαστικά
μέρη. Στη μεριά του υποψηφίου και της εταιρίας. Η εταιρία καταχωρεί προσφορές
εργασίας από τις οποίες ο χρήστης ενημερώνεται, αλλά και ο χρήστης μπορεί να
καταχωρήσει τα δικά του στοιχεία και τις δεξιότητες του προς την διάθεση των
εταιριών. Οι περισσότερες υλοποιήσεις αυτού του είδους, ακολουθούν την ίδια δομή,
τον διαχωρισμό δηλαδή σε δύο μέρη. Μερικές από αυτές είναι οι www.kariera.gr,
www.iobseeker.grhttp://ec.europa.eu/eures και www.iniobs.gr. Όμως υπάρχουν και
υλοποιήσεις όπως το www.skywalker. gr που παρουσιάζουν μόνο αγγελίες και οι
χρήστες απλά επισκέπτονται την σελίδα για να ενημερωθούν.
Μια ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας που δεν τη έχουν οι
άλλες υλοποιήσεις είναι ότι δεν σταματάει απλά στην απλή δημοσίευση των
διευθύνσεων της εταιρίας, αφήνοντας τον χρήστη να κάνει αυτός την επικοινωνία με
την εταιρία. Αλλά δίνει την δυνατότητα στον χρήστη με ένα απλό πάτημα ενός
κουμπιού να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του προς την εταιρία και να δώσει στην
διάθεση της το βιογραφικό του. Έτσι όταν η εταιρία επισκεφθεί την ιστοσελίδα
μπορεί να δει τους χρήστες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρων έως τώρα αλλά και να
αλλάξει την κατάσταση της υποψηφιότητας τους σε μία από τις επιλογές:
Παρελήφθη, Σε επεξεργασία, Στο τελικό στάδιο, Απορρίφθηκε . Επίσης ο χρήστης
μπορεί βλέπει τις υποψηφιότητες του συγκεντρωμένες και να ελέγχει την κατάσταση
τους. Έτσι ενθαρίνεται η αλληλεπίδραση των δυο μερών μέσα από την ίδια
ιστοσελίδα. Αυτό βοηθάει το υποψήφιο ο οποίος βρίσκεται σε μια περίοδο άγχους και
έχει υποβάλλει το βιογραφικό του σε πολλές εταιρίες, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να
ελέγχει την πορεία κάθε προσφοράς. Έτσι πάντα έχει απαντήσεις και δεν χρειάζεται
να περιμένει άδικα για προσφορές στις οποίες έχει απορριφθεί και α π λ ά . δεν το
ξέρει.
Ένα άλλο σημείο που είναι καινοτόμο καθώς δεν υπάρχει σε καμία από τις
παραπάνω υλοποιήσεις είναι τα Rss Feeds, τα οποία έχουν γίνει ήδη πολύ δημοφιλή
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και προσφέρουν έναν μοναδικό τρόπο παρουσίασης και ανανέωσης των πληροφοριών
για κάθε σελίδα που παρέχει αυτήν την λειτουργία. Ήδη οι χρήστες στο διαδίκτυο
έχουν εξοικειωθεί μαζί τους, τα χρησιμοποιούν αρκετά, και είναι μια τεχνολογία που
δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από την συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. Τα βασικά
πλεονεκτήματα τους βρίσκονται στο γεγονός ότι ο χρήστης με ένα απλό Rss Reader
(το οποίο είναι και Freeware στις πιο πολλές περιπτώσεις) μπορεί να δει τις νέες
προσφορές εργασίας των τελευταίων επτά ημερών, χωρίς να χρειάζεται να
προσπελαύνει κάθε φορά την ιστοσελίδα και να κάνει αναζήτηση ξανά. Έτσι
προσφέρεται οικονομία χρόνου, ευελιξία και ευκολία. Οι προσφορές εργασίας στα
Rss Feeds χωρίζονται ανάλογα με την κατηγορία επαγγέλματος που έχει επιλεγεί από
την εταιρία κατά την δημοσίευση τους. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κατσανέβα και
όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Επαγγέλματα του Μέλλοντος και του
Παρελθόντος»οι κατηγορίες επαγγελμάτων είναι δεκατέσσερις και είναι οι εξής:
1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Δασοπονία
2. Κατασκευές
3. Χημεία, Ενέργεια, Τρόφιμα
4. Μηχανολογία, Ξυλουργία
5. Ένδυση, Υπόδηση
6. Πληροφορική
7. Οικονομία, Διοίκηση, Νομικά, Εμπόριο
8. Μεταφορές, Ναυτιλία
9. Τουρισμός, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
10. ΜΜΕ
11. Καλές - Γραφικές Τέχνες
12. Υγεία, Πρόνοια
13. Εκπαίδευση, Θεωρητικές Επιστήμες
14. Στρατιωτικά -Εκκλησιαστικά, Δημόσιος Τομέας
Σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες κινήθηκε και η συγκεκριμένη πτυχιακή
εργασία. Κάθε εταιρία κατατάσει τις προσφορές εργασίας που δημοσιεύει σε μία από
αυτές τις κατηγορίες επαγγελμάτων.
Η ιστοσελίδα όμως δεν κάνει μόνο αυτά που αναφέρθηκαν ως καινοτομίες.
Παρέχει και κάποιες άλλες δυνατότητες, που συνηθως βρίσκονται και σε άλλες
ιστοσελίδες, αλλά είναι εξίσου σημαντικές. Όπως η εξαγωγή του βιογραφικού του
χρήστη σε έγγραφο pdf, το οποίο μπορεί να τυπωθεί και να μοιραστεί για να
«βοηθήσει» στην ανεύρεση εργασίας.
Μερικές από τις απαιτήσεις αναφέρονται παρακάτω. Το αναλυτικό κείμενο
παρέχεται στο Παράρτημα Γ.
1) Στην αρχική σελίδα, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη, θα
υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης προσφορών εργασίας, και η δυνατότητα
παρατήρησης των προσφορών των τελευταίων επτά ημερών μέσω Rss Feed.
2) Οι προσφορές στα Rss Feed θα χωρίζονται ανά κατηγορία επαγγέλματος
σύμφωνα με τις κατηγορίες που υπάρχουν στην βάση δεδομένων. Επίσης οι
προσφορές θα αντλούνται αυτόματα από την βάση δεδομένων και δεν θα
ανανεώνονται χειροκίνητα.
3) Μετά την είσοδο θα παρέχεται ξεχωριστός χώρος για τους χρήστες που
αναζητούν εργασία και ξεχωριστός για τις εταιρίες.
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4) Θα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και στον προσωπικό χώρο του
υποψηφίου και των εταιριών
5) Μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων από την αναζήτηση για θέσεις
εργασίας ο χρήστης θα υποβάλει το βιογραφικό του στην προσφορά που
επιθυμεί αυτόματα.
6) Στο χώρο των χρηστών θα υπάρχει το προσωπικό τους βιογραφικό, το μέρος
όπου με συγκεκριμένα κριτήρια(επάγγελμα, περιοχή κ.α.) θα αναζητούν
εργασία μέσα από την βάση δεδομένων, και οι προσφορές εργασίας στις
οποίες έχουν ‘υποβάλει’ ήδη το βιογραφικό τους.
7) Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να εισάγει περισσότερες από μία Σπουδές,
Εργασιακές Εμπειρίες, Γενικές Γνώσεις, τις οποίες έχει το δικαίωμα να
επεξεργαστεί και να διαγράψει αργότερα.
8) Το βιογραφικό του χρήστη θα είναι δυνατό να εξαχθεί σε αρχείο με την μορφή
pdf. Τα δικαιώματα του αρχείου θα είναι πλήρη, δηλαδή δεν θα υπάρχουν
περιορισμοί αποθήκευσης και εκτύπωσης.
9) Στο χώρο της εταιρίας ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει μια λίστα με τις
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για κάθε προσφορά (αυτό σημαίνει ότι
εργαζόμενοι και εταιρίες θα αλληλεπιδρούν μέσω της ιστοσελίδας). Ο χώρος
αυτός ονομάζεται «Οι υποψηφιότητες μου»
10) Στις προσφορές εργασίας που έχουν είδη εγγραφεί οι χρήστες θα εμφανίζεται
η ημερομηνία εγγραφής και η κατάσταση την οποία επιλέγει η εταιρία από το
μέρος όπου βλέπει τους υποψήφιους των προσφορών( «Υποψήφιοι σε
προσφορές» ).
11) Κάθε εταιρία θα μπορεί να αναζητεί εργαζομένους ψάχνοντας συγκεκριμένα
κριτήρια και μετά να βλέπει το βιογραφικό τους.
12) Μετά την αποσύνδεση του ο κάθε χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μπει στον
προσωπικό του χώρο και να γραφεί σε προσφορές. Για να το κάνει αυτό θα
πρέπει να συνδεθεί ξανά
13) Θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης του χρήστη

Στην επόμενη σελίδα δίνεται το διάγραμμα που παρουσιάζει την δομή της
Ιστοσελίδας.
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Διάγραμμα: Δομή της Ιστοσελίδας
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3
Απεικόνιση Ελληνικών
Χαρακτήρων
Η απεικόνιση των ελληνικών χαρακτήρων στην ιστοσελίδα αλλά και στην
βάση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πονοκέφαλο για τον δημιουργό
μίας ιστοσελίδας. Ακόμη και αν στην εγκατάσταση της MySql υπάρχουν τα ελληνικά
τα προβλήματα δεν παύουν να υπάρχουν.
Το πρόβλημα
Αναλύοντας το πρόβλημα παρατηρήθηκε πως δεν είχε μία αιτία αλλά
περισσότερες, πράγμα που θα το έκανε πιο δύσκολο να λυθεί.
Αρχικά εισάγοντας Ελληνικούς χαρακτήρες στα πεδία της βάσης από την
ιστοσελίδα με την εντολή insert το αποτέλεσμα ήταν κάθε άλλο παρά ελληνικοί
χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που εμφανίζονταν δεν είχαν κάποιο νόημα. Το ίδιο
πρόβλημα παρατηρήθηκε στην εισαγωγή Ελληνικών από το command prompt των
windows, αλλά για αυτό, όπως διαπιστώθηκε αργότερα ευθυνόταν τα windows, λόγω
του character set που χρησιμοποιούσαν.
Έπειτα τα δεδομένα που παρουσιαζόντουσαν στην σελίδα και προέρχονταν από την
βάση με κάποια select εμφανιζόντουσαν με ερωτηματικά(??????) κάποιες φορές, και
άλλες φορές ερωτηματικά υπήρχαν σε όλη την σελίδα(ανεξάρτητα εάν τα δεδομένα
ήταν από την βάση ή όχι).
Το πρόβλημα ήταν αρκετά σοβαρό και χρειαζόταν επειγόντως μια λύση.
Οι προσπάθειες
Οι αναφορές στα διάφορα forum είναι πολλές όπως επίσης και οι αναφορές
σφαλμάτων στις επίσημες ιστοσελίδες της Php και της MySql. Πολλές όμως και οι
λύσεις που προτείνονται από τους διάφορους «ειδικούς», άλλες πολύπλοκες και
άλλες απλές. Ποια όμως πρώτα να ακολουθήσει κάποιος;
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές από τις προσπάθειες που
έγιναν:
Αρχικά με την έκδοση 5.0.0 της mysql τα ελληνικά δεν υπήρχαν καθόλου
στο character set. Έτσι προστέθηκαν στον φάκελο charsets το αρχείο greek.xml αλλά
πάλι στο command line της mysql πληκτρολογώντας show character set; τα
Ελληνικά και πάλι δεν ήταν στην λίστα των character set.
Έπειτα αλλάχτηκε ο τύπος των χαρακτήρων σε utf8 με τις παρακάτω
ενέργειες:
set
set
set
set
set

character_set_database = utf8;
character_set_server = utf8;
character_set_system = utf8;
collation_database = utf8_general_ci;
collation_server = utf8_general_ci;

set names utf8;

Αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
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Σε μια δέυτερη προσπάθεια αλλάχτηκε η έκδοση της MySql σε 5.0.27, στην
οποία υπήρχε το character set των ελληνικών(και το αρχείο xml) αλλά τα ελληνικά
εξακολουθούσαν να απεικονίζονται με ερωτηματικά παρά τις προσπάθειες.

Παρακάτω δίνονται μερικά links τα οποία περιέχουν διάφορες λύσεις για το
συγκεκριμένο πρόβλημα:
1.
The
php
Group,
Retrieved
2,
February,
2007,
from
http://216.239.59.104/search?q=cache:HNxbDMlX4EJ:bugs.mysql.com/bug.php%3Fid%3D6722+insert+greek+character
+set+mysql&hl=en&strip=1
2.
O’reilly Network (onlamp), Retrieved 2, February, 2007, from
http://www.oreillvnet.com/onlamp/blog/2006/01/turning mysql data in la
tin1 t.html
3.
Pestaola,
Retrieved
2,
February,
2007,
from
http://www.pestaola.gr/2007/01/06/mysql-greek-encoding-nightmareswhen-moving-db-to-new-host/

Τα 5 βήματα που οδήγησαν στη λύση
Μετά από πολλές προσπάθειες και πολλές δοκιμές, η λύση βρέθηκε. Έπειτα
από όλη την ταλαιπωρία το πρόβλημα φαινόταν λογικό να υφίσταται όλο αυτό το
διάστημα.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ενέργειες που οδήγησαν στην λύση.
1. Το character encoding του browser τίθεται σε UTF-8. Είναι η default
απεικόνιση με την οποία θα ανοίγουν η σελίδες για να μην χρειάζεται να το
αλλάζει ο χρήστης.
2. Όλα τα αρχεία της php αποθηκεύονται μέσω του Notepad σε μορφή UTF-8
και όχι σε ANSI που είναι η default επιλογή.
3. Στο αρχείο php.ini που υπάρχει στον φάκελο WINDOWS στην επιλογή
default_charset δηλώνεται default_charset=''utf-8''.
4. Κατά την δημιουργία των πινάκων της βάσης πρέπει το charset να δηλώνεται
ως greek όπως φαίνεται παρακάτω.
create table knowledge
(
know_id int(8) unsigned not null auto_increment,
kn_kind char(45) ,
kn_level char(45),
kn_comm char(200),
user_name char(16) not null references candidate(user_name),
PRIMARY KEY (know_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;

5. Πριν από κάθε query το οποίο εισάγει ή εξάγει δεδομένα από την βάση είναι
απαραίτητο να εκτελούνται οι παρακάτω γραμμές οι οποίες μετατρέπουν τα
δεδομένα σε μορφή utf-8.
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);

Έπειτα μπορεί να εκτελεστεί το query που είναι επιθυμητό. Σημειώνεται ότι
αυτές οι γραμμές πρέπει να εκτελούνται πριν από κάθε query χωρίς καμία
εξαίρεση.
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Λίγα λόγια για το UTF-8
To UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) όπως αναφερεται στην
Wikipedia(2007, from http://el.wikipedia.org/wiki/UTF-8 ) είναι ένα μη-απωλεστικό,
σχήμα κωδικοποίησης χαρακτήρων μεταβλητού μήκους για το πρότυπο Unicode που
δημιουργήθηκε από τους Ken Thompson και Rob Pike. Χρησιμοποιεί ομάδες από
bytes για να αναπαραστήσει τα κωδικά σημεία του Unicode. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για μετάδοση δεδομένων σε 8bit συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι η
standard κωδικοποίηση για έγγραφα xml. Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί ένα μέχρι
τέσσερα bytes ανά χαρακτήρα ανάλογα με το σύμβολο και το κωδικό του σημείο. Για
παράδειγμα μόνο ένα UTF-8 byte χρειάζεται για την κωδικοποίηση των 128 ASCII
χαρακτήρες στο διάστημα του Unicode U+0000 μέχρι U+007F.
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4
Προώθηση της
Ιστοσελίδας
Για την επιτυχία μιας ιστοσελίδας προς το κοινό είναι απαραίτητο να
ακολουθηθούν κάποια βήματα. Ο σκοπός τους είναι να κάνουν την ιστοσελίδα πιο
φιλική προς το χρήστη να αυξήσουν την κυκλοφορία της ιστοσελίδας και το πιο
σημαντικό να βοηθήσουν στην επαναληψιμότητα των χρηστών.
Κατά την δημιουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι,
σύμφωνα με την Susan Sweeney, C.A. 101 Ways to Promote Your Web
Site(2005), για να βοηθήσουν στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας.
Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν συνοπτικά είναι οι εξής:
1. Χρησιμοποίηση μικρών γραμματοσειρών, αποφυγή των κεφαλαίων
2. Αποφυγή γραφικών που κάνουν «βαριά» την ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα να
αργεί να φορτωθεί
3. Σταθερότητα στα γραφικά και στο παρουσιαστικό της ιστοσελίδας, με την
έννοια ότι πρέπει σε κάθε σελίδα να είναι λίγο-πολύ η ίδια (Γραμματοσειρές,
χρώματα, κεφαλίδες και υποσέλιδα)
4. Η αρχική σελίδα πρέπει να είναι σε μέγεθος μικρότερη από 50^(για να μην
αποθαρρύνεται ο χρήστης πριν ακόμη φορτωθεί το περιεχόμενο). Μελέτες
έχουν δείξει ότι οι χρήστες δύσκολα περιμένουν πάνω από 15 δευτερόλεπτα
για να κατεβάσουν μια ιστοσελίδα. Επίσης το μήκος της δεν πρέπει να
ξεπερνάει τις δύο οθόνες.
5. Κατά την σχεδίαση της ιστοσελίδας πρέπει να ληφθεί υπ’οψιν ότι υπάρχουν
ακόμη χρήστες με ανάλυση 640x480 pixels.
6. Να αποφεύγονται τα κινούμενα μηνύματα. Είναι δύσκολα να διαβαστούν και
δεν υποστηρίζονται από όλους τους browser.
7. Εισαγωγή στο site μεθόδων που παρουσιάζουν τι καινούριο υπάρχει, όπως τα
RSS Feeds. Αυτές οι μέθοδοι δημιουργούν κίνητρα στους χρήστες να
επισκεφθούν ξανά την σελίδα. Εάν οι χρήστες βρίσκουν ενδιαφέροντες
προσφορές στις συγκεκριμένες σελίδες τότε θα επιστέφουν συχνά στο site για
να ενημερωθούν για ότι καινούριο υπάρχει.
8. Χρησιμοποίηση title tags(page titles), meta-tags, alt tags, περιγραφές στα
links, και χρησιμοποίηση keywords μέσα στα κείμενα της ιστοσελίδας (π.χ
προσφορές εργασίας), όλα τα παραπάνω βοηθάνε στον εντοπισμό της
ιστοσελίδας από μηχανές αναζήτησης όπως το google και άλλα.

Είναι πολύ σημαντικό η σελίδα να είναι ανιχνεύσιμη από τις περισσότερες
μηχανές αναζήτησης. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο δημιουργός του site κάνει
την ιστοσελίδα φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Για να το πετύχει αυτό
πρέπει να βρει ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά τις οποίες χρησιμοποιούν οι
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περισσότεροι άνθρωποι όταν ψάχνουν κάτι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της
ανεύρεσης εργασίας οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως,
προσφορές εργασίας, εύρεση εργασίας, βιογραφικό, αναζήτηση εργασίας και
άλλα. Αυτές οι λέξεις κλειδιά πρέπει να εισαχθούν στο κείμενο της ιστοσελίδας,
σε περιγραφές των link, στον τίτλο της ιστοσελίδας κτλ.
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5
Cookies VS Sessions
Ένα πολύ σημαντικό θέμα στην δημιουργία ιστοσελίδων είναι η αναγνώριση
του χρήστη. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ο χρήστης κατά την
διάρκεια επίσκεψης του σε μια ιστοσελίδα. Βασιζόμενη σε αυτό μια σελίδα μπορεί να
υποστηρίξει την εγγραφή των χρηστών και να παρουσιάζει το περιεχόμενο της
ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα δεδομένα του χρήστη.
Γνωριμία με τα Cookies
Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που αποθηκεύεται στο
σύστημα του χρήστη. Αυτό βοηθάει στην αυθεντικοποίηση του χρήστη από σελίδα σε
σελίδα. Τα cookies έχουν την ιδιότητα να παραμένουν ενεργά ακόμη και αν ο
χρήστης εγκαταλείψει την ιστοσελίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία
τους είναι να είναι ενεργοποιημένα και να υποστηρίζονται από τον browser του
χρήστη. Η συνάρτηση η οποία δημιουργεί ένα cookie είναι η εξής bool setcookie
(string name [, string value [, int expire [, string path[, string domain [, int secure]]]]])
Γνωριμία με τις Sessions
Οι sessions μοιάζουν πολύ με τα cookies αλλά υπάρχουν και διαφορές. Οι
sessions διαρκούν μόνο όσο ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα και διαγράφονται μόλις
ο χρήστης φεύγει από αυτήν. Ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα cookies είναι ότι οι
μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και αν τα cookies δεν είναι ενεργοποιημένα. Όταν
δημιουργείται μια session έχει συγκεκριμένο ID το οποίο χρησιμοποιείται για την
αυθεντικοποίηση του χρήστη. Έτσι αναγνωρίζεται ο χρήστης ενώ κινείται από σελίδα
σε σελίδα ενός συγκεκριμένου ιστοχώρου.
Cookies VS Sessions
Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο τρόποι ταίριαζαν στην ιστοσελίδα, και
δοκιμάστηκαν και οι δύο. Τελικά όμως επιλέχτηκαν τα Cookies για την
αυθεντικοποίηση του χρήστη. Προτιμήθηκαν γιατί παραμένουν ενεργά ακόμη και αν
ο χρήστης εγκαταλείψει την ιστοσελίδα.
Δημιουργία των Cookies
Τα cookies δημιουργούνται με την εγγραφή^μΐη) του χρήστη(η οποία θα
περιγραφεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο) στην ιστοσελίδα. Η συνάρτηση η
οποία δημιουργεί ένα cookie είναι η εξής bool setcookie (string name [, string value [, int expire
[, string path[, string domain [, int secure]]]]]).
Όταν ο χρήστης κάνει Login δημιουργείται και το cookie με τον εξής τρόπο:
setcookie(’cand_cookie',$cand_username,time()+3600), το 'cand_cookie' είναι το όνομα
του, το $cand__username είναι η τιμή που παίρνει για κάθε χρήστη(αυτή η τιμή είναι το
user_name του χρήστη), και το time()+36oo σημαίνει ότι ο χρήστης θα είναι ενεργός
για την επόμενη ώρα, αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας. Προστατεύει τον χρήστη
εάν παραμείνει κατά λάθος ενεργοποιημένο σε κάποιον κοινόχρηστο υπολογιστή, και
βεβαιώνει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Το cookie μπορεί να
απενεργοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη κάνοντας logout (το οποίo θα περιγραφεί
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αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο) με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης προστατεύεται
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω από την παραβίαση των δεδομένων του.
Αφού το cookie έχει δημιουργηθεί, ανά πάσα στιγμή που θα χρειαστεί να
παρουσιάστουν τα δεδομένα του εκάστοτε χρήστη που είναι εγγεγραμένος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η έκφραση $_cooKiE['cand_cookie'] για τον υποψήφιο ή
$_c o o k i e [' comp_cookie'] για την εταιρία. Για παράδειγμα όταν γίνεται εισαγωγή των
γενικών του γνώσεων από τον χρήστη, όπου χρειάζεται το username του χρήστη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία από τις παραπάνω εκφράσεις στην συγκεκριμένη
περίπτωση
η
$_cooKiE['cand_cookie'],
όπως
φαίνεται
παρακάτω:
insert_knowledge($_CooKIE['cand_cookie'],$know_name,$level_name,$kn_comm).

Με τον ίδιο τρόπο δημιουργείται και το cookie για την εταιρία. Αυτή την
φορά αλλάζει το όνομα του cookie και η μεταβλητή από την οποία παίρνει την τιμή
για κάθε χρήστη (αυτή η τιμή είναι το user_name του χρήστη)
setcookie('comp_cookie',$comp_username,time()+3600).

Παραπάνω περιγράφηκε πως γίνεται η δημιουργία ενός cookie, ήρθε η ώρα να
περιγραφεί και πως καταστρέφεται. Για την καταστροφή ενός cookie χρησιμοποιείται
η συνάρτηση δημιουργίας του καλώντας την απλά με αρνητικό χρόνο,
setcookie('c o m p _ c o o k i e , t i m e ()-60) και setcookie('cand_cookie','',time()-60) .

Έλεγχος δημιουργίας των cookies
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω σε περίπτωση που δεν είναι ενεργοποιημένα
το cookies ο χρήστης δεν μπορεί να δει τα προσωπικά του δεδομένα. Έτσι πρέπει να
ελέγχεται κάθε φορά εάν η προσπάθεια δημιουργίας του cookie πέτυχε, και εάν όχι να
εμφανίζεται το απαραίτητο μήνυμα.
Με την βοήθεια της συνάρτησης check_valid_user() ελέγχεται εάν έχει
δημιουργηθεί το cookie, εάν ναι, τότε εμφανίζεται στην σελίδα το user_name με το
οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης και η επιλογή για αποσύνδεση. Σε περίπτωση που δεν
έχει δημιουργηθεί το cookie και δεν έχει εμφανιστεί κάποιο άλλο error κατά το
Login(όπως λάθος password κτλ), τότε εμφανίζεται ένα μήνυμα που προτρέπει τον
χρήστη να ενεργοποιήσει τα cookies στον browser του.
Οι συναρτήσεις που το υλοποιούν για τον υποψήφιο και την εταιρία είναι οι εξής:
check_valid_user()
function check valid user()
// see if somebody is logged in and notify them if not
{
if (isset($ CooKIE[' cand cookie']))
r
{
echo
'<font
class="grey, '>^>Έχετε
συνδεθεί
σαν
color="red">'. $ CooKIE ['cand cookie']. '.</b>';
'<br
echo
/></font><b><font
href=,,logout_user.php">( Αποσύνδεση )</a></font></b>';
}
else
{
// they are not logged in
do_html_heading('Πpόβλημα:');
echo
'Δεν
έχετε
συνδεθεί.^σ
/>Παρακαλώ
ελέγξτε
εάν
τα
ενεργοποιημένα στον browser zag<br/>';
do_html_url('Candidatelogin.php', 'Login');
DisplayFooter();
exit;
}
}
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</font><font
class="grey"><a

cookies

είναι

check_valid_comp()
function check_valid_comp()
// see if somebody is logged in and notify them if not
{
if (isset($_COOKIE['comp_cookie']))
{
echo
'<font
class="grey"><b>'ExsTS
color=MredM> ,.$_COOKIE[,comp_cookie,].,.</b>';

συνδεθεί

σαν

</font><font

echo
'<br
/></font><b><font
class=Mgrey"><a
href="logout_comp.phpM><img
border="0" src="ico_logout.gif" width="26" heίght=,,2 6,,>(Αποσύνδεση)</a></font></b>';
}
else
{
// they are not logged in
do_html_heading(,Πpόβλημα:,);
echo
'Δεν έχετε συνδεθεί.<br /> Παρακαλώ
ελέγξτε
εάν τα cookies
είναι
ενεργοποιημένα στον browser σ α ς ^ ^ > ' ;
do_html_url('Companylogin.php', 'Login');
DisplayFooter();
exit;
}
}
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6
Login - Logout
Με στόχο τα οφέλη της αυθεντικοποίησης του χρήστη όπως αναφέρθηκε και
στο προηγούμενο κεφάλαιο, χρειάζεται να ελέγχεται ποιος χρήστης χρησιμοποιεί την
ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και να προσαρμόζονται τα δεδομένα ανάλογα.
Υπάρχουν δύο τρόποι να εισαχθεί(ΐομΐπ) κάποιος στο σύστημα και να
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Με την αρχική του εγγραφή, όταν
επισκέπτεται πρώτη φορά την σελίδα, και όταν έχει ήδη εγγραφεί και εισάγει απλά
τον κωδικό και το username του.
Όταν ο χρήστης θέλει να εγκαταλείψει την προσωπική του σελίδα είναι
απαραίτητο να κάνει αποσύνδεση(ΐομο^). Αυτή η ενέργεια τον προστατεύει από την
παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων από κάποιον άλλο.

Είσοδος χρήστηΟοςίη)
Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη κάνει την εγγραφή του στην
ιστοσελίδα τότε για την είσοδο του στο σύστημα χρειάζεται μόνο η ταυτοποίηση του
username και του password από την βάση. Αν όμως δεν έχει κάνει την εγγραφή του
τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει την διαδικασία εγγραφής δίνοντας τα στοιχεία του
και επιλέγοντας ένα username και password.
Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται όπως αναφέρθηκε μόνο ταυτοποίηση του
username και του password. Αυτό γίνεται εφικτό με την συνάρτηση login() όπως
παρουσιάζεται παρακάτω.

login($cand_username, $cand_pass)
function login($cand_username, $cand_pass)
// ελέγχει το username και το password με την βάση δεδομένων
// αν είναι σωστά τότε επιστρέφει true
// αλλιώς πετάει exception
{
// σύνδεση με την βάση
$conn = db_connect();
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);
// έλεγχος υπάρχει χρήστης με το συγκεκριμένο username και Password
$result = $conn->query("select * from candidate where user_name='$cand_username'and
user_pass = sha1('$cand_pass')");
if (!$result)// αν όχι, εξαίρεση
throw new Exception('Could not log you in.');
if ($result->num_rows>0){
return t r u e ^ Z /αν ναι, true
else
throw new Exception('Could not log you in.');
}

Αρχικά επιτυγχάνεται η σύνδεση με την βάση $conn = db_connecto , έπειτα
εκτελείται ένα query που ελέγχει αν υπάρχει χρήστης με τον συγκεκριμένο
συνδυασμό username και Password, $result = $conn->query("select * from candidate
where user_name='$cand_username'and user_pass = sha1('$cand_pass')"), εάν το query δεν
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επιστρέψει τίποτα ή επιστρέψει αριθμό μικρότερο του μηδέν τότε η εκτέλεση της
συνάρτησης διακόπτεται και το σύστημα πετάει εξαίρεση, εάν όμως το query
επιστρέψει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του μηδέν τότε σημαίνει ότι υπάρχει χρήστης με
τα συγκεκριμένα username και password και η συνάρτηση επιστρέφει true.
Η ίδια συνάρτηση χρησιμοποιείται για την εταιρία με τις απαραίτητες
αλλαγές:
login_comp($comp_username, $comp_pass)
function login_comp($comp_username, $comp_pass)
// ελέγχει το username και το password με την βάση δεδομένων
// αν είναι σωστά τότε επιστρέφει true
// αλλιώς πετάει exception
{
// σύνδεση με την βάση
$conn = db_connect();
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);
// έλεγχος υπάρχει χρήστης με το συγκεκριμένο username και Password
$result = $conn->query("select * from company where comp_name=,$comp_username,and
comp_pass = sha1('$comp_pass')n);
if (!$result) αν όχι, εξαίρεση
throw new Exception('Could not log you in.');
if ($result->num_rows>0){ //αν ναι, true
return true;}
else
throw new Exception('Could not log you in.');
}

Οι παραπάνω συναρτήσεις καλούνται στα αρχεία candidate_area.php και
company_area.php όπως φαίνονται παρακάτω. Αρχικά και στα δύο αρχεία εξετάζεται
αν όντως ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει username, password και συνεπώς έχει κάνει
προσπάθεια για login. Έπειτα γίνεται προσπάθεια για σύνδεση με την συνάρτηση
login() ή login_comp(), εφόσον η συνάρτηση επιστρέψει true τότε ο κώδικας
προχωρά στην επόμενη γραμμή και ξεκινάει μια σύνδεση για το χρήστη
δημιουργώντας ένα cookie με το username του και παρουσιάζοντας τα περιεχόμενα
της σελίδας. Αν όμως κάτι δεν πάει καλά και η συνάρτηση πετάξει εξαίρεση τότε η
εξαίρεση πιάνεται από την catch και επιστρέφεται ένα μήνυμα που προειδοποιεί τιν
χρήστη για το σφάλμα.
Παρακάτω
παρουσιάζονται
τα
αρχεία
candidate_area.php
και
company_area.php:
Candidate_area.php
<?php
require_once('all_functions.php,);
$cand_username=$_POST['cand_username1'];
$cand_pass=$_POST['cand_pass1'];

if ($cand_username && $cand_pass)
// εγινε πρσπάθεια για login
{
try
{
login($cand_username, $cand_pass);
// αν υπάρχει στην βάση κάνε σύνδεση δημιουργόντας cookie με το username
$_COOKIE['cand_cookie'] = '';
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setcookie(,cand_cookie,,$cand_username,time()+3600);
$_COOKIE[,cand_cookie,] = $cand_username;
}
catch(Exception $e)
{
// μη επιτυχημένο login
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
do_html_heading(,Πpόβλημα:,);
echo 'Η σύνδεση σας δεν είναι δυνατή.
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε αυτήν τη σελίδα.';
do_html_url('Candidatelogin.php,, 'Σύνδεση');
echo"<br>";
DisplayFooter();
exit;
}
}
//επιτυχημένο login
// και παρουσίαση της σελίδας
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
check_valid_user();
CandidatePersonalAreaContent();
smallsearch();
echo "<br>";
DisplayFooter();

Company_area.php
<?php

require_once('all_functions.php,);

$comp_username=$_POST['comp_name'];
$comp_pass=$_POST[,password'];

$comp_pass=trim($comp_pass);
$comp_username=trim($comp_username);
if ($comp_username && $comp_pass)
// εγινε πρσπάθεια για login
{
try
{
login_comp($comp_username, $comp_pass);
// αν υπάρχει στην βάση κάνε σύνδεση δημιουργόντας cookie με το username
$_COOKIE['comp_cookie'] = '';
setcookie(,comp_cookie,,$comp_username,time()+3600);
echo $comp_username;
echo $_COOKIE['comp_cookie'];
$_COOKIE['comp_cookie'] = $comp_username;
}
catch(Exception $e)
{
// μη επιτυχημένο login
DisplayTitle();

23

DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
do_html_heading('Πρόβλημα:');
echo Ή σύνδεση σας δεν είναι δυνατή.
Πρέπει να συνδεθείτε για να δείτε αυτήν τη σελίδα
κωδικοί σας είναι σωστοί.’;
do_html_url('Companylogin.php', 'Σύνδεση');
echo"<br>";
DisplayFooter();
exit;
}
}
//επιτυχημένο login
// και παρουσίαση της σελίδας

.^^Βεβαιωθείτε

οτι

οι

DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
check_valid_comp();
CompanyPersonalAreaContent();
smallsearch_comp();
echo "<br>";
DisplayFooter();
?>

Στην δεύτερη περίπτωση, η οποία είναι και η πρώτη που αντιμετωπίζει ο
χρήστης όταν έρχεται για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα, απαιτείται να εγγραφεί ο
χρήστης για να εισαχθούν τα δεδομένα του στην βάση και μετά κάθε φορά που θα
εισέρχεται στην ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί την πρώτη περίπτωση δηλαδή την απλή
είσοδο(χωρίς εγγραφή) για να εισέλθει στο σύστημα.
Για την εγγραφή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συναρτήσεις
register_candidate() και register_company(). Αρχικά επιτυγχάνεται η σύνδεση με την
βάση $conn = db_connect (), έπειτα εκτελείται ένα query που ελέγχει αν υπάρχει ήδη
κάποιος χρήστης με το username, $result = $conn->query("select * from candidate
where user_name='$cand_username'"), εάν το query δεν επιστρέψει τίποτα ή επιστρέψει
αριθμό μεγαλύτερο του μηδέν(βρέθηκε κάποιος χρήστης με το ίδιο username) τότε η
εκτέλεση της συνάρτησης διακόπτεται και το σύστημα πετάει εξαίρεση, εάν όμως δεν
καλύπτεται καμία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις τότε γίνεται εισαγωγή του
χρήστη(insert) στην βάση και η συνάρτηση επιστρέφει true.
register_candidate($cand_name,$cand_surename,$cand_username,$cand_pass,$cand
_email)
Function
register_candidate($cand_name,$cand_surename,$cand_username,$cand_pass,$cand_email)
// εγγραφή ενος νέου ατόμου στην βάση
// επιστρέφει true ή error
{
// σύνδεση στην βάση
$conn = db_connect();
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);
// έλεγχος αν το username είναι μοναδικό, αν υπάρχει ήδη
$result
=
$conn->query("select
*
from
candidate
user_name='$cand_username'");
if (!$result)
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where

throw new Exception('Could not execute query');
if ($result->num_rows>0)
throw new Exception('To username χρησιμοποιείται ήδη - παρακαλώ
επιλέξτε κάποιο άλλο.');
// αν είναι εντάξει, τοτε κάνε εισαγωγή στην βάση
$result = $conn->query("insert into
candidate(user_name,user_pass,surname,name,user_mail)
values('$cand_username',sha1('$cand_pass'), '$cand_surename', '$cand_name',
'$cand_email')");
if (!$result)
throw new Exception('Could not register you in database - please try again
later.');
return true;
}

Η ίδια συνάρτηση χρησιμοποιείται για την εταιρία με τις απαραίτητες
αλλαγές:
register_company($comp_username,$comp_title,$comp_pass,$comp_email)
function register_company($comp_username,$comp_title,$comp_pass,$comp_email)
// εγγραφή ενος νέου ατόμου στην βάση
// επιστρέφει true ή error
{
// σύνδεση στην βάση
$conn = db_connect();
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);
// έλεγχος αν το username είναι μοναδικό, αν υπάρχει ήδη
$result
=
$conn->query("select
*
from
company
where
comp_name='$comp_username'");
if (!$result)
throw new Exception('Could not execute query');
if ($result->num_rows>0)
throw new Exception('Το username χρησιμοποιείται ήδη - παρακαλώ επιλέξτε
κάποιο άλλο.');
// αν είναι εντάξει, τοτε κάνε εισαγωγή στην βάση
$result = $conn->query("insert into
company(comp_name,comp_pass,comp_title,comp_mail)
values('$comp_username',sha1('$comp_pass'), '$comp_title', '$comp_email')");
if (!$result)
throw new Exception('Could not register you in database - please try again
later.');
return true;
}

Οι παραπάνω συναρτήσεις καλούνται στα αρχεία register_new_user.php και
register_new_comp.php όπως φαίνονται παρακάτω. Αρχικά και στα δύο αρχεία
ελέγχεται αν ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει σωστά όλα τα δεδομένα που
απαιτούνται, αν κάτι δεν έχει συμπληρωθεί ή η μορφή του είναι λάθος τότε το
σύστημα πετάει εξαίρεση. Αν όλα είναι σωστά συμπληρωμένα τότε γίνεται εγγραφή
του χρήστη με την συνάρτηση register_candidate() ή register_company(), εφόσον η
συνάρτηση επιστρέψει true τότε ο κώδικας προχωρά στην επόμενη γραμμή και
ξεκινάει μια σύνδεση για το χρήστη δημιουργώντας ένα cookie με το username του
και παρουσιάζοντας ένα μήνυμα ενημερώνοντας τον χρήστη ότι η εγγραφή ήταν
επιτυχής. Αν όμως κάτι δεν πάει καλά και η συνάρτηση πετάξει εξαίρεση τότε η
εξαίρεση πιάνεται από την catch και επιστρέφεται ένα μήνυμα που προειδοποιεί τον
χρήστη για το σφάλμα.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αρχεία register_new_user.php και
register_new_comp .php:
Register_new_user.php
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<?php
require_once(,all_functions.php');

//μεταβλητές
$cand_name=$_POST[,cand_name,];
$cand_surename=$_POST[,cand_surename,];
$cand_username=$_POST['cand_username'];
$cand_pass=$_POST['cand_pass'];
$cand_pass2=$_POST['cand_pass2'];
$cand_email=$_POST[,cand_email'];
$accept=$_POST['accept'];

//ελεγχος αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαράιτητα πεδία και σωστά
try
{
if(!filled_out($_POST))
{
throw new Exception('Δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.');
}
if(strlen($cand_username)>16)
{
throw new Exception('0 κωδικός χρήστη
χαρακτήρες - Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.');

πρέπει

να

είναι

λιγότερο

απο

17

}
if(strlen($cand_pass)<6)
{
throw new Exception('Ο κωδικός πρόσβασης
χαρακτήρες - Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.');

πρέπει

να

είναι

τουλάχιστον

6

}
if($cand_pass!=$cand_pass2)
{
throw new Exception('Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.');
}

if(!valid_email($cand_email))
{
throw new Exception('H διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.');
}
if(!$accept)
{
throw new Exception('Για να συνεχίζετε πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους');
}
//εγγραφή νέου χρήστη
register_candidate($cand_name,$cand_surename,$cand_username,$cand_pass,$cand_em
ail);
setcookie(,cand_cookie,,$cand_username,time()+3600);
//$_SESSION['valid_user,]=$cand_username;
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
do_html_heading('Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής');
echo"<center>";
echo "Απολαύστε τις υπηρεσίες που προσφέρει το JobsHeaven";
do_html_url(,,candidate_area.php,,,,,Eίσοδος,,);//link
προς
ιστοσελίδα
DisplayFooter();
}
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την

προσωπική

catch(Exception $e)
{
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
do_html_headίng(,Σφάλμα: ’);
?>
<center>
<?php echo $e->getMessage();
do_html_url(,,cand_reg_form.php,,,,,Eπιστροφή στη φόρμα εγγραφής");
?>
</center>
<?php
DisplayFooter();
exit;
}
?>

Register_new_comp.php
<?php
require_once('all_functions.php');

//μεταβλητές
$comp_username=$_POST['comp_username'];
$comp_title=$_POST['comp_title'];
$comp_pass=$_POST['password'];
$comp_pass1=$_POST['password1'];
$comp_email=$_POST['comp_email'];
$accept=$_POST['accept'];

//ελεγχος αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαράιτητα πεδία και σωστά
try
{
if(!filled_out($_POST))
{
throw new Exception(’Δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.’);
}
if(strlen($comp_username)>16)
{
throw new Exception(’0 κωδικός χρήστη
χαρακτήρες - Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.’);

πρέπει

να

είναι

λιγότερο

απο

17

}
if(strlen($comp_pass)<6)
{
throw new Exception(’Ο κωδικός πρόσβασης
χαρακτήρες - Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά.’);

πρέπει

να

είναι

τουλάχιστον

6

}
if($comp_pass!=$comp_pass1)
{
throw new Exception(’Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.’);
}

if(!valid_email($comp_email))
{
throw new Exception(’H διεύθυνση e-mail δεν είναι έγκυρη - Παρακαλώ προσπαθήστε
ξανά.’);
}
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if(!$accept)
{
throw new Exception('Για να συνεχίσετε πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους');
}
//εγγραφή νέου χρήστη
register_company($comp_username,$comp_title,$comp_pass,$comp_email);
setcookie(,comp_cookie,,$comp_username,time()+3600);
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
do_html_heading('Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής');
echo"<center>";
echo "Απολαύστε τις υπηρεσίες που προσφέρει το JobsHeaven";
do_html_url("company_area.php","Eίσοδος"); //link προς την προσωπική ιστοσελίδα
DisplayFooter();
}
catch(Exception $e)
{
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
do_html_headίng('Σφάλμα: ');
?>_
_
<center>
<?php echo $e->getMessage();
do_html_url("comp_reg_form.php","Eπιστροφή στη φόρμα εγγραφής");
?>_
_
_
_
</center>
<?php
DisplayFooter();
exit;
}
?>

Αποσύνδεση χρήστη (logout)
Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί, κάποια στιγμή πρέπει και να αποσυνδεθεί.
Όχι μόνο για την ακεραιότητα των πραγμάτων αλλά και για να είναι σίγουρος πως
κάποιος άλλος χρήστης του υπολογιστή δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα
δεδομένα του. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πατήσει την επιλογή αποσύνδεση
ενώ είναι συνδεδεμένος στην προσωπική του σελίδα.
Με την επιλογή του χρήστη να αποσυνδεθεί εκτελείται το αρχείο
logout_user.php ή logout_comp.php ανάλογα εάν πρόκειται για υποψήφιο ή εταιρία.
Στο αρχείο αυτό καταστρέφεται το cookie καλώντας το με αρνητικό χρόνο όπως
αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο που αφορά τα cookies. Το επόμενο βήμα
είναι να εμφανιστεί κάποιο μήνυμα στον χρήστη που να τον ενημερώνει για το
αποτέλεσμα. Πρώτα ελέγχεται εάν ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος, αν δηλαδή το
cookie είχε τιμή με το εξής τρόπο:
$old_user = $_COOKIE['cand_cookie']
if (!empty($old_user))
{

Εάν το cookie δεν είχε τιμή τότε επιστρέφεται μήνυμα στον χρήστη που τον
ενημερώνει ότι δεν ήταν συνδεδεμένος(λίγο απίθανο να συμβεί γιατί ο χρήστης δεν
μπορεί να δει την επιλογή για αποσύνδεση εφόσον δεν είναι συνδεδεμένος, αλλά
πρέπει να ελεγχθεί και αυτή η περίπτωση).
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Εάν το cookie είχε τιμή(πριν τον τερματισμό) τότε εξετάζεται εάν έχει
τερματιστεί η σύνδεση, εάν ναι τότε εμφανίζεται μήνυμα ότι ο χρήστης
αποσυνδέθηκε, εάν όχι ο χρήστης ενημερώνεται ότι η αποσύνδεση του δεν ήταν
δυνατή.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αρχεία logout_user.php και logout_comp.php:
Logout_user.php
<?php
require_once('all_functions.php,);
session_start();

//αποθηκεύεται η τιμή για να ελεγθεί αν ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
$old_user = $_COOKIE['cand_cookie'];
//καταστροφή του cookie
setcookie(,cand_cookie,,,bin,, time() - 60);
//καταστροφή της session
$result_dest = session_destroy();

DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
do_html_heading(,Αποσύνδεση,);

if (!empty($old_user))
{
if ($result_dest)
{
//εάν έχει γίνει αποσύνδεση εφόσον ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
echo 'Έχετε αποσυνδεθεί.<br />';
do_html_url('Candidatelogin.php', 'Σύνδεση');
}
else
{
//εάν δεν μπορεί να γίνει αποσύνδεση εφόσον ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
echo 'Δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση σας.<br />';
}
}
else
{
// αν ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος και ήρθε σε αυτήν την σελίδα με κάποιον
//"παράξενο" τρόπο
echo 'Δέν ήσασταν συνδεδεμένοι, οπότε δεν μπορείτε να αποσυνδεθείτε.<br />';
do_html_url('Candidatelogin.php', 'Σύνδεση');
}
DisplayFooter();

Logout_comp.php
<?php
require_once('all_functions.php,);
session_start();

//αποθηκευεται η τιμή για να ελεγθεί αν ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
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$old_user = $_COOKIE[,comp_cookie,];
//καταστροφή του cookie
setcookie(,comp_cookie,,,basura,f time() - 60);
//καταστροφή της session
$result_dest = session_destroy();

DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
do_html_headίng('Αποσύνδεση');
if (!empty($old_user))
{
if ($result_dest)
{
//εάν έχει γίνει αποσύνδεση εφόσον ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
echo 'Έχετε αποσυνδεθεί.<br />';
do_html_url('Companylogin.php', 'Σύνδεση');
}
else
{
//εάν δεν μπορεί να γίνει αποσύνδεση εφόσον ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος
echo 'Δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση σας.<br />';
}
}
else
{
// αν ο χρήστης ήταν συνδεδεμένος και ήρθε σε αυτήν την σελίδα με κάποιον
//"παράξενο" τρόπο
echo 'Δέν ήσασταν συνδεδεμένοι, οπότε δεν μπορείτε να αποσυνδεθείτε.<br />';
do_html_url('Companylogin.php', 'Σύνδεση');
}
DisplayFooter();
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7
Αποθήκευση
επιλογών χρήστη
Το πρόβλημα
Ένα πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί κατά την διάρκεια της
δημιουργίας της ιστοσελίδας ήταν η αποθήκευση των δεδομένων. Το πρόβλημα
εντοπιζόταν στο σημείο όπου ο χρήστης έκανε εισαγωγή των δεδομένων του στα
κατάλληλα πεδία και έπειτα πατώντας την επιλογή αποθήκευση έπρεπε να εκτελεστεί
κάποιο query insert ή update για να εισάγει αυτά τα δεδομένα στην βάση και να γίνει
refresh στην σελίδα έτσι ώστε ο χρήστης να δεί τα δεδομένα που έχει εισάγει.
Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση candidate_studies() με την οποία
εισάγονται οι σπουδές που έχει κάνει ο χρήστης θα αναλυθεί το πρόβλημα. Το ίδιο
ισχύει για όλες τις μεθόδους αποθήκευσης.
Candidate_studies()
function CandidateStudies()
{
?>
<center>
f o r m method='post' action='studies_entry.php'>
<table
border="0"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
width="776"
height="339"
style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td width="100%" height="22">
<p align="center"><b><br>
f o n t size="4" face="Tahoma" color="#FF0000">2nofeg</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="22">
<p align="center">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="19">
<b><font face="Tahoma" color="#FF9933" size="2">
Παρακαλώ καταχωρήστε τα στοιχεία σας</font></b> </td>
</tr>
<tr>
<td width="100%">
<p align="left">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" height="237">
<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" width="776">
<tr>
<td width="300"><p>
<font class="main">Περίoδoς</font><br>
<input type="text" name="s_period" size="30" style="border: 1px solid red">
<p>
<font class="main">nnupio</font><br>
<input type="text" name="s_degree" size="30" style="border: 1px solid red">
<p>
<font class="main">Eιδίκότητα</font></span><br>
<input type="text" name="s_spec" size="30" style="border: 1px solid red">
<p>
<font class="main">Γvώση nou απoκτήθηκε</font></span><br>
<textarea
rows="5"
name="s_know"
cols="30"
style="border:
1px
solid
red"></textarea> </p>
<font class="main">Ίδρuμα</font><br>
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<input type="text" name="s_inst" size="30" style="border: 1px solid red">
<p>
<input type="submit" value="Ano6nKsuon" name="signe"></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</table>
</form>
</center>
<?php
}

Στην παραπάνω συνάρτηση υπάρχει μια φόρμα δεδομένων (form), και τα
δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την φόρμα είναι τα Περίοδος(s_period),
nnnpio(s_degree), Eιδίκότητα(s_spec), Γνώση που αποκτήθηκε(s_know), και
Ίδρυμα^_ΐ^Α Με την φόρμα δεδομένων αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται σε μία
πράζη(action='studies_entry.php '). Για παράδειγμα σε μία άλλη σελίδα, με την
μέθοδο Post(method=' post'), στην οποία θα γίνει και η επεξεργασία των τιμών τους.
Σε αυτήν την περίπτωση η απαίτηση είναι να εκτελεστεί ένα query insert και η
σελίδα προορισμού να είναι η ίδια, δηλαδή κάτι σαν refresh. Ή με άλλα λόγια να γίνει
refresh στην σελίδα ενώ στο μεταξύ εκτελείται το query. Υποστηρίζει όμως μία
φόρμα^ι™ ) δύο actions; Ένα για το Link και ένα για την εκτέλεση της
συνάρτησης(που θα περιέχει το query) που θα εισάγει τα δεδομένα;

Η λύση
Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποια ικανοποιητική λύση που να κάνει και τα δύο
πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι έπρεπε να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος που να δίνει το
αποτέλεσμα που είναι επιθυμητό.
Ο τρόπος που βρέθηκε ίσως να θεωρηθεί λίγο ανορθόδοξος και ότι προσθέτει
βάρος στην ιστοσελίδα αφού απαιτεί την χρησιμοποίηση ακόμη μίας σελίδας ως
βοηθητική.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα χρησιμοποιείται μία
βοηθητική σελίδα, η studies_entry.php, στην οποία στέλνονται τα post data από την
form. Αφού σταλούν τα δεδομένα (post data), εκτελείται η συνάρτηση
insert_studies() με την οποία γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων του χρήστη στην
βάση και έπειτα, χωρίς να εμφανιστεί τίποτε άλλο, γίνεται επαναπροώθηση(redirect)
στην σελίδα studies.php όπου ο χρήστης μπορεί να δει την εισαγωγή που μόλις έκανε.
Όλα αυτά συμβαίνουν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να νομίζει ότι έγινε refresh στην
σελίδα studies.php.
Η
επαναπροώθηση
γίνεται
με
την
συνάρτηση
header("Location:http://localhost/JobsHeaven/studies.php"),
η οποία είναι μια
συνάρτηση της php (The PHP Group Manual ,Retrieved 5, March, 2007 from
http://fr.php.net/header ) που προωθεί τον χρήστη στο Link με το οποίο καλείται, και
το καλύτερο είναι ότι δουλεύει με όλους τους browser.
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Post data

Επιστροφή
στην σελίδα
Παρακάτω φαίνονται τα αρχεία 8ΐ;υάΐθ8.ρΚρ και 8ΐ;υάΐθ8_οη1χγ.ρΚρ:
Studies.php
<?php
require_once(,all_functions.php');
session_start();
// check session variable
if (isset($_COOKIE[,cand_cookie']))
{
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
check_valid_user();
CandidateStudies();
show_studies();
DisplayFooter();
}
else
{
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
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echo '<ρ>Δεν έχετε συνδεθεί.</ρ>';
echo '<ρ>Μόνο μέλη έχουν πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα.</ρ>';
echo '<a href=,,JobsHeaven_main.php,,>Eπιστροφή στην αρχική</a><br>';
DisplayFooter();
}

Studies_entry.php
<?php
require_once(,all_functions.php');
$period=$_POST[,s_period'];
$degree=$_POST[,s_degree,];
$spec=$_POST['s_spec'];
$inst=$_POST[,s_inst'];
$know=$_POST['s_know'];
//session_start();

if (isset($_COOKIE[,cand_cookie']))
{
if (filled_out($_POST))
{
insert_studies($_COOKIE[,cand_cookie,],$period,$degree,$spec,$inst,$know);
}
header("Location:http://localhost/JobsHeaven/studies.phpn);
exit();
}
else
{
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
echo , ^ ^ ε ν έχετε σ υ ν δ ε θ ε ί ^ ^ ^ ;
echo ,<p>M0vo μέλη έχουν πρόσβαση σε αυτή τη σ ε λ ί δ α ^ ^ ^ ;
echo ,<a href=,,JobsHeaven_main.php,,>Eπιστρoφή στην αρχική</a><br>';
DisplayFooter();
}

Όπως αναφέρθηκε η ίδια μέθοδος με την βοηθητική σελίδα χρησιμοποιείται
σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αποθήκευση, διαγραφή ή επεξεργασία των
δεδομένων του χρήστη.
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8
Έλεγχος των δεδομένων
του χρήστη
Κρίνεται απαραίτητο όταν ο χρήστης καταχωρεί δεδομένα να γίνεται κάποιος
έλεγχος ότι τα δεδομένα είναι σωστά. Είναι αυτονόητο ότι, εάν ο χρήστης
συμπληρώσει π.χ. το mail του, δεν μπορεί να ελεγχθεί ότι αυτό είναι πραγματικό,
αλλά τουλάχιστον μπορεί να ελεγχθεί ότι έχουν εισαχθεί χαρακτήρες την απαραίτητη
μορφή(χχχχχ@χχχχχ.χχχχχ). Αυτός ο έλεγχος είναι σημαντικός και για να
φιλτράρονται με κάποιο τρόπο τα στοιχεία που εισάγονται στην βάση. Είναι πολύ
άβολο επίσης όταν ο χρήστης προσπαθεί να εισάγει χαρακτήρες σε πεδίο που απαιτεί
αριθμό και είναι κάτι που θα επιστρέψει σφάλμα από την βάση και πρέπει να
αποφευχθεί.
Υλοποίηση
Αυτός ο έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας κάποιες συναρτήσεις
σε συνδυασμό με τις εξαιρέσεις. Ελέγχεται με την κατάλληλη συνάρτηση εάν τα
δεδομένα έχουν την σωστή μορφή, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα επιστρέφεται
εξαίρεση με το κατάλληλο μήνυμα.
Οι συναρτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί περιέχονται στο αρχείο
data_valid_fns.php και είναι οι εξής:
filled_out($form_vars)
function filled_out($form_vars)
{//συνάρτηση που ελέγχει αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει
//το πεδίο το οποίο την καλεί
foreach ($form_vars as $key => $value)
{
if (!isset($key) || ($value == ''))
return false;
}
return true;
}

Με την παραπάνω συνάρτηση ελέγχεται εάν ο χρήστης έχει συμπληρώσει το
πεδιο με το οποίο καλείται. Η παραπάνω συνάρτηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να
ελέγχεται εάν έχουν εισαχθεί δεδομένα όταν το συγκεκριμένο πεδίο δεν μπορεί να
είναι null.
valid_email($address)
function valid_email($address)
{//συνάρτηση που ελέγχει εάν η μορφή του Mail είναι σωστή
if (ereg(,A[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$’, $address))
return true;
else
return false;
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}

Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει εάν η μορφή του e-mail που έχει εισάγει ο
χρήστης είναι σωστή.
valid_url($address)
function valid_url($address)
{//συνάρτηση που ελέγχει εάν η μορφή του url είναι σωστή
if (ereg(’A [a-zA-Z0-9_\.\-]+.[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$’, $address))
return true;
else
return false;
}

Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει εάν η μορφή του ϋτΐ που έχει εισάγει ο
χρήστης είναι σωστή.
valid_num($num)
function valid_num($num)
{//συνάρτηση που ελέγχει εάν ο χρήστης έχει βάλει αριθμό
if (ereg(’A [0-9]+$’f $num))
return true;
else
return false;
}

Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει εάν ο χρήστης έχει εισάγει όντως αριθμό εκεί
που απαιτείται. Αυτός ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην περίπτωση που η βάση
απαιτεί αριθμό και αν εισαχθεί κάτι άλλο θα επιστραφεί μήνυμα από την βάση.
Οι συναρτήσεις χρησιμοποιούν μία συνάρτηση της php, την ereg() ( The Php
Manual,
Retrieved
20,
of
May,
2007,
from
http://de.php.net/manual/en/function.ereg.php). Η ereg() λειτουργεί ως εξής: δέχεται
δύο παραμέτρους η μία προσομοιώνει την μορφή που πρέπει να έχει το string και η
άλλη είναι το string το οποίο θα ελεγθεί, int ereg ( string $pattern, string $string). Η
συνάρτηση επιστρέφει true(1) όταν το string ταιριάζει με την μορφή του πρώτου
ορίσματος και false(0) όταν συμβαίνει το αντίθετο.
Η μορφή που πρέπει να έχει το string καθορίζεται με κάποια σύμβολα. Θα
χρησιμοποιηθεί η σωστή μορφή του e-mail για να αναλυθεί το νόημα των συμβόλων.
,A[a-zA-Z0-9\_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$’

Τα σύμβολα ’ ’ καθορίζουν τα όρια, ενώ το λ καθορίζει την αρχή και το $
τέλος του string. Το σύμβολο + χρησιμοποιείται για την σύνδεση των κομματιών. Στα
special characters(_-.A[$()|*+? {\ κ.α.) είναι απαραίτητο το \ πριν τον χαρακτήρα.
Έτσι το νόημα της παραπάνω παράστασης είναι: Ένα string που αρχικά μπορεί
να περιέχει με οποιοδήποτε συνδυασμό τους χαρακτήρες (a μέχρι ζ(μικρά)), (A μέχρι
Ζ(κεφαλαία)), τους αριθμούς από 0 μέχρι 9, κάτω παύλα(^), τελεία(.) και παύλα(-).
Έπειτα περιέχει οπωσδήποτε το σύμβολο @. Μετά το @ περιέχει με οποιοδήποτε
συνδυασμό τους χαρακτήρες (a μέχρι ζ(μικρά)), (A μέχρι Ζ(κεφαλαία)), τους αριθμούς
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από 0 μέχρι 9 και παύλα(-). Έπειτα περιέχει οπωσδήποτε μία τελεία(.). Μετά την τελεία
μπορεί να περιέχει με οποιοδήποτε συνδυασμό τους χαρακτήρες (a μέχρι ζ(μικρά)), (A
μέχρι Ζ(κεφαλαία)), τους αριθμούς από 0 μέχρι 9, τελεία(.) και παύλα(-).Και τίποτε
παραπάνω.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία της μορφής που μπορεί να
έχει ένα string, επιλέγοντας ποιους χαρακτήρες μπορεί να συνδυάζει στο κάθε
κομμάτι του.
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9
Αναζήτηση
Προσφορών εργασίαςΕργαζομένων
Μια σωστή μηχανή αναζήτησης βοηθάει τους χρήστες να εντοπίζουν τα
δεδομένα που επιθυμούν και εφόσον γίνει αυτό βοηθάει να κρατηθούν στην
ιστοσελίδα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστεθεί μια μηχανή αναζήτησης σε μια
ιστοσελίδα. Μπορεί να γίνει αγορά λογισμικού το οποίο θα «σκανάρει» την σελίδα
και θα επιστρέφει τα αποτελέσματα ή μπορεί να γίνει εγγραφή σε κάποια υπηρεσία
όπως για παράδειγμα το google η οποία θα ενσωματωθεί στην σελίδα. Μια άλλη
λύση είναι να δημιουργηθεί μία μηχανή αναζήτησης η οποία θα αλληλεπιδρά με την
βάση χρησιμοποιώντας την php. Αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και στην
ιστοσελίδα JobsHeaven. Υπερτερεί από τις άλλες κυρίως στο γεγονός ότι μπορεί να
τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ιστοσελίδας.
Το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστεί τι αναζήτηση ταιριάζει στην
ιστοσελίδα, τι ακριβώς θα ψάχνει ο χρήστης και με ποια φίλτρα. Στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα δεν θα ψάχνει εισάγοντας ολόκληρο κείμενο-περιγραφή, το κυριότερο
που τον ενδιαφέρει είναι να βρίσκει προσφορές εργασίας οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες λέξεις (π.χ. Προγραμματιστής, Php, HTML
κ.ο.κ.). Το ίδιο ισχύει για την αναζήτηση της εταιρίας που ψάχνει εργαζομένους.
Συνεπώς η αναζήτηση θα είναι αναζήτηση με λέξη κλειδί.
Επίσης κρίνεται απαραίτητο τα αποτελέσματα να φιλτράρονται με κάποιες
επιλογές, όπως ο νομός η κατηγορία επαγγέλματος(για την αναζήτηση προσφορών
εργασίας) και η κατηγορία που αφορά σπουδές - εργασιακή εμπειρία - γενικές
γνώσεις(για την αναζήτηση εργαζομένων) . Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης δεν
βρίσκεται αντιμέτωπος με υπερβολικά πολλά αποτελέσματα που δεν τον αφορούν.
Αναζήτηση προσφορών εργασίας
Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε η συνάρτηση search() όπως φαίνεται
παρακάτω:
search($keywords,$region,$category)
function search($keywords,$region,$category)
{
?>
<center>
<?php
$conn = db_connect();
$query1="set names utf8";
$result=$conn->query($query1);
$split= split(" ",$keywords);
$query = "SELECT DISTINCT * FROM offers,company,region,category WHERE ";
while(list($key,$val)=each($split))
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{
if($val<>" " and strlen($val) > 0)
{ //echo $val;
$query .= "(offers.offer_descr LIKE '%$val%' OR offers.offer_comm
'%$val%' OR offers.comp_name LIKE '%$val%') OR";
}
}
if ($keywords!='')
{
$query=substr($query,0,(strLen($query)-3));//gia na kopsoume to teleytaio OR
}

LIKE

$flag=0;
if ($region!='[OAoi]')
{
if ($keywords!='')
{
$query .= " AND region.reg_name LIKE '%$region'";
$flag=1;
}
else
{
$query .= " region.reg_name LIKE '%$region'";
$flag=1;
}
}
if ($category!='[OAag]')
{
if ($keywords==''&& $flag==0)
{
$query .= " category.cat_name LIKE '%$category'";
$flag=1;
}
else
{
$query .= " AND category.cat_name LIKE '%$category'";
$flag=1;
}
}
if ($flag==0 && $keywords=='')
{
$query .= " offers.comp_name = company.comp_name";
}
else
{
$query .= " AND offers.comp_name = company.comp_name";
}
$query .= " AND offers.region_id = region.region_id";
$query .= " AND offers.cat_id = category.cat_id";
$result = $conn->query($query);

Η συνάρτηση αναζήτησης περιέχει ένα και μόνο query για να επιστρέψει
σωστά αποτελέσματα βάσει των λέξεων που έχουν εισαχθεί. Αυτό το query χτίζεται
σιγά, σιγά και κομμάτι, κομμάτι. Κάθε κομμάτι επικολάται στο προηγούμενο με την
βοήθεια του operator .= ο οποίος κάνει την πράξη $a .= $b ^ $a = $a . $b , ενώνει
δηλαδή δύο string.
Αρχικά στο πρώτο κομμάτι του query δηλώνονται οι πίνακες στους οποίους
θα γίνει η αναζήτηση των λέξεων με την μέθοδο join($query = "SELECT DISTINCT
* FROM offers,company,region,category WHERE ";).
Έπειτα, εφόσον έχουν χωριστεί με την συνάρτηση split(" ",$keywords) οι
λέξεις που έχει εισάγει ο χρήστης, με μια επαναληπτική διαδικασία δημιουργείται το
δεύτερο κομμάτι που είναι μια ξεχωριστή ακολουθία query για κάθε λέξη. Το query
που δημιουργείται κάθε φορά για κάθε λέξη προστίθεται στο προηγούμενο. Σε αυτήν
την επαναληπτική διαδικασία δημιουργείται μία λίστα list($key,$val)=each($split)
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στην οποία προσθέτουμε κάθε λέξη από αυτές που χωρίστηκαν και από αυτή την
λίστα αντλείται κάθε φορά που γίνεται η επανάληψη μία από αυτές τις λέξεις για να
δημιουργηθεί το υπόλοιπο μέρος του query για κάθε λέξη. Εξετάζοντας το δεύτερο
κομμάτι του query παρατηρείται η λέξη LIKE, η χρησιμότητα της είναι να ελέγξει
κατά πόσο μία τιμή ταιριάζει σε κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Το πρότυπο αυτό
είναι η μεταβλητή που ακολουθεί την LIKE, δηλαδή η '%$val%'. Με την βοήθεια του
% στην αρχή και στο τέλος της $val επιστρέφονται αποτελέσματα που αρχίζουν,
τελειώνουν ή και περιέχουν την $val.
while(list($key,$val)=each($split))
{
if($val<>" " and strlen($val) > 0)
{ //echo $val;
$query .= "(offers.offer_descr LIKE '%$val%' OR offers.offer_comm
LIKE '%$val%' OR offers.comp_name LIKE '%$val%') OR";
}
}

Για να γίνει πιο κατανοητό θα δοθεί ένα παράδειγμα:
Έστω ότι ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει τις λέξεις PHP , MYSQL, για αυτές τις
λέξεις το query που θα δημιουργηθεί θα είναι το εξής:
(offers.offer_descr LIKE '%PHP%' OR offers.offer_comm LIKE '%PHP%' OR offers.comp_name
LIKE
'%PHP%')
OR
(offers.offer_descr LIKE
'%MYSQL%'
OR offers.offer_comm LIKE
'%MYSQL%' OR offers.comp_name LIKE '%MYSQL%') OR

Το παραπάνω query θα «κολλήσει» στο αρχικό και θα προκύψει το εξής:
SELECT DISTINCT * FROM offers,company,region,category WHERE (offers.offer_descr LIKE
'%PHP%' OR offers.offer_comm LIKE '%PHP%' OR offers.comp_name LIKE '%PHP%') OR
(offers.offer_descr LIKE
'%MYSQL%'
OR offers.offer_comm
LIKE
'%MYSQL%'
OR
offers.comp_name LIKE '%MYSQL%') OR

Παρατηρώντας στο τέλος του query γίνεται αντιληπτό το OR το οποίο
περισσεύει,
για
να
αφαιρεθεί
χρησιμοποιείται
η
συνάρτηση
substr($query,0,(strLen($query)-3)) η οποία αφαιρεί 3 ψηφία από το τέλος του query.
Σε αυτό το στάδιο το query είναι: s e l e c t d i s t i n c t * f r o m
offers,company,region,category
WHERE
offers.offer_comm
LIKE
'%PHP%'
(offers.offer_descr LIKE
'%MYSQL%'
offers.comp_name LIKE '%MYSQL%')

(offers.offer_descr
OR offers.comp_name
OR offers.offer_comm

LIKE
LIKE
LIKE

'%PHP%'
'%PHP%')
'%MYSQL%'

OR
OR
OR

Στο επόμενο βήμα πρέπει να προστεθεί η επιλογή νομού και κατηγορίας
επαγγέλματος. Σε αυτό το σημείο πρέπει να παρθεί μια απόφαση. Θα μπορεί ο
χρήστης να επιλέγει μόνο τον νομό ή την κατηγορία, χωρίς να βάλει λέξη κλειδί, και
να έχει σαν αποτέλεσμα όλες τις δουλειές του νομού, ή της κατηγορίας; Η απάντηση
είναι ναι. Για να γίνει αυτό πρέπει να διαχωριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο
χρήστης έχει βάλει λέξη κλειδί και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει βάλει. Ο
διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός γιατί θα πρέπει να είναι γνωστό αν στο query θα
προστεθεί η έκφραση AND region.reg_name LIKE '%$region' ή region.reg_name LIKE
'%$region' (χωρίς το AND). Εάν το o χρήστης δεν έχει πληκτρολογήσει λέξη κλειδί
για αναζήτηση το query θα τελειώνει στο WHERE ( SELECT DISTINCT * FROM
offers,company,region,category w h e r e ) άρα δεν μπορεί να κολληθεί η έκφραση που
αρχίζει με το AND γιατί δεν είναι συντατικά σωστό μετά το where ακολουθεί το
AND. Όμως στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει λέξη κλειδί για
αναζήτηση η επανάληψη while θα εκτελεστεί και έτσι το query θα τελειώνει στην
(offers.offer_descr
offers.comp_name l i k e

LIKE

'%MYSQL%'

'%m y s q l %') .Έτσι

OR

offers.offer_comm

LIKE

'%MYSQL%'

OR

το AND είναι απαραίτητο για να ενωθούν οι

δύο προτάσεις.
if ($region!='[CKoi]')
{
if ($keywords!='')//av o χρησιης έχει πληκτρολογήσει λέξη κλειδί
{
$query .= " AND region.reg_name LIKE '%$region'";
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$flag=1;
}
Else // αν ο χρηστης δεν έχει πληκτρολογήσει λέξη κλειδί
{
$query .= " region.reg_name LIKE '%$region'";
$flag=1;
}
}

Ένα παρόμοιο πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι αν ο χρήστης έχει επιλέξει
φίλτρο για τον νομό, ή αν έχει αφήσει την επιλογή [Όλοι]. Στην δεύτερη περίπτωση
δεν χρειάζεται να εκτελεστεί κανένα query αφού τα αποτελέσματα δεν θα
φιλτραριστούν. Έτσι θα υπάρχει πρόβλημα στα query της κατηγορίας επαγγέλματος.
Πως ακριβώς θα αρχίζουν με AND ή όχι;
Για να ελεγχθούν οι δύο καταστάσεις χρησιμοποιούμε μια σημαία(ίΐαμ). Η οποία
είναι 0 όταν η επιλογή είναι [Όλοι] και 1 όταν ο χρήστης έχει επιλέξει κάποιο νομό.
Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει κάποιο νομό και υπάρχει λέξη κλειδί
τότε χρειάζεται το AND για να «κολλήσει» το query, ενώ στην περίπτωση που ο
χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποιο νομό και δεν υπάρχει λέξη κλειδί τότε η πρόταση
για να είναι συντακτικά ορθή δεν μπορεί να περιέχει το AND μετά το WHERE(το
query έχει σταματήσει στο where γιατί δεν εκτελείται ούτε η while, εφόσον δεν
υπάρχει λέξη κλειδί, ούτε ο νόμος ).
$flag=0;
if ($region! = '[O1oi ]')
{
if ($keywords!='')
{
$query .= " AND region.reg_name LIKE '%$region'";
$flag=1;
}
else
{
$query .= " region.reg_name LIKE '%$region'";
$flag=1;
}
}
if ($category!='[Όλες]')
{
if ($keywords==''&& $flag==0)
{
$query .= " category.cat_name LIKE '%$category'";
$flag=1;
}
else
{
$query .= " AND category.cat_name LIKE '%$category'";
$flag=1;
}
}

Στο τέλος πρέπει να ελέγξουμε και την περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει
πληκτρολογήσει λέξη κλειδί ούτε έχει βάλει φίλτρο νομού και κατηγορίας
επαγγέλματος(περίπτωση που $flag= = 0 και $keywords==''). Αυτό σημαίνει ότι θέλει
όλες τις προσφορές εργασίας. Αυτό υλοποιείται ως εξής:
if ($flag==0 && $keywords=='')
{
$query .= " offers.comp_name = company.comp_name";
}
else
{
$query .= " AND offers.comp_name = company.comp_name";
}
$query .= " AND offers.region_id = region.region_id";
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$query .= " AND offers.cat_id = category.cat_id";
$result = $conn->query($query);

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κτίσιμο του query.
Παρακάτω φαίνεται ολοκληρωμένο έχοντας πληκτρολογήσει τις λέξεις PHP,
MYSQL και έχοντας επιλέξει Έβρος και Πληροφορική:
SELECT DISTINCT * FROM offers,company,region,category WHERE (offers.offer_descr LIKE
'%PHP%' OR offers.offer_comm LIKE '%PHP%' OR offers.comp_name LIKE '%PHP%')
OR(offers.offer_descr LIKE '%MYSQL%' OR offers.offer_comm LIKE '%MYSQL%' OR
offers.comp_name LIKE '%MYSQL%') AND region.reg_name LIKE '%Έβρος' AND
category.cat_name LIKE '%Πληροφορική ' AND offers.comp_name = company.comp_name AND
offers.region_id = region.region_id AND offers.cat_id = category.cat_id

Αναζήτηση εργαζομένων
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η δημιουργία της αναζήτησης των εργαζομένων.
Μόνο που αυτήν την φορά τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα γιατί δεν υπήρχαν
πολλά προβλήματα.

search_for_the_company($keywords,$region,$category)
function search_for_the_company($keywords,$region,$category)
{
?>
<center>
<?php
$conn = db_connect();
$query1="set names utf8";
$result=$conn->query($query1);
$split= split(" ",$keywords);
$query = "SELECT DISTINCT * FROM candidate,knowledge,studies,experience,region WHERE

while(list($key,$val)=each($split))
{
if($val<>" " and strlen($val) > 0)
{ //echo $val;
//$query .= $area;
if ($category=='Σπουδές')
{
$query .="(studies.degree LIKE '%$val%' OR studies.spec_name LIKE '%$val%'
OR studies.stud_know LIKE '%$val%') OR";
}
if ($category=='Εργασιακή Εμπειρία')
{
$query .="(experience.exp_poss LIKE '%$val%' OR experience.exp_descr LIKE
'%$val%' OR";
}
if ($category=='Γενικές Γνώσεις')
{
$query .="(knowledge.kn_kind LIKE '%$val%' OR knowledge.kn_level LIKE
'%$val%' OR knowledge.kn_comm LIKE '%$val%') OR";
}
}
}
$query=substr($query,0,(strLen($query)-3));//gia na kopsoume to teleytaio

OR

if ($region!='[O1oi]')
{
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$query .= " AND region.reg_name LIKE ,%$region,M;
}
$query
$query
$query
$query

AND
AND
AND
AND

candidate.user_name
candidate.user_name
candidate.user_name
candidate.region_id

=
=
=
=

studies.user_name";
knowledge.user_name";
experience.user_name";
region.region_id";

$result = $conn->query($query);

Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο δημιουργείται το query, αυτή την φορά
γίνεται join στους πίνακες candidate,knowledge,studies,experience,region. Οι λέξεις
χωρίζονται με την συνάρτηση split και έπειτα ανάλογα με την κατηγορία σπουδές εργασιακή εμπειρία - γενικές γνώσεις την οποία θα επιλέξει ο χρήστης δημιουργείται
το δεύτερο κομμάτι του query. Σε αυτήν την αναζήτηση ο χρήστης πρέπει
οπωσδήποτε μια λέξη κλειδί γιατί δεν έχει νόημα να ψάχνει όλους τους υποψηφίους,
πρέπει να ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Το ίδιο συμβαίνει με την κατηγορία, πρέπει να
επιλεγεί οπωσδήποτε ένα από τα: σπουδές - εργασιακή εμπειρία - γενικές γνώσεις.
By default είναι επιλεγμένες οι Σπουδές.
Στο επόμενο βήμα αφαιρείται το OR που περισσεύει με την συνάρτηση
substr($query,o,(strLen($query)-3)) και έπειτα προστίθεται το τρίτο κομμάτι του
query που είναι ο νομός. Αυτό το κομμάτι προστίθεται μόνο εάν ο χρήστης επιλέξει
κάποιο συγκεκριμένο νομό, εάν επιλέξει [Όλοι] δεν χρειάζεται να προστεθεί το τρίτο
κομμάτι του query αφού τα αποτελέσματα δεν θα φιλτραριστούν.
Στο τέλος προστίθενται και τα επόμενα κομμάτια του query και το τελικό
query εκτελείται.
$query
$query
$query
$query

AND
AND
AND
AND

candidate.user_name
candidate.user_name
candidate.user_name
candidate.region_id

$result = $conn->query($query);
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studies.user_name";
knowledge.user_name";
experience.user_name";
region.region_id";

10
Σελιδοποίηση
Αποτελεσμάτων
Η χρησιμότητα της Σελιδοποίησης
Όταν η βάση μεγαλώνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός query σε μία
και μόνο σελίδα αρχίζει να μην γίνεται πρακτική. Έτσι γίνεται απαραίτητος ο
διαχωρισμός των αποτελεσμάτων σε πολλαπλές σελίδες για να γίνει η ιστοσελίδα πιο
φιλική προς τον χρήστη. Αυτές οι σελίδες πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους
και η μια να οδηγεί στην άλλη για να γίνεται πιο εύκολη η πλοήγηση του χρήστη. Η
μέθοδος αυτή κατά την οποία γίνεται διαχωρισμός της παρουσίασης των
αποτελεσμάτων ονομάζεται Σελιδοποίηση.
Η υλοποίηση
Η υλοποίηση της σελιδοποίησης χωρίζεται σε 5 βήματα. Αρχικά γίνεται η
δήλωση των μεταβλητών, έπειτα ο μαθηματικός υπολογισμός, η απεικόνιση
πληροφοριών προς το χρήστη, η απεικόνιση των αποτελεσμάτων, και τέλος η
σύνδεση με άλλες σελίδες.
Δήλωση των μεταβλητών
Εδώ γίνεται η αρχικοποίηση των μεταβλητών. Η $page_range αν δεν έχει
δηλωθεί ήδη παίρνει αρχική τιμή 10 και η $page 0. Η $page_range χρησιμοποιείται
για να ελέγχει τον αριθμό τον αποτελεσμάτων ανά σελίδα(αργότερα μπορεί να
αλλάξει εάν ο χρήστης επιλέξει κάτι άλλο) και η $page χρησιμοποιείται για να
προσδιορίζει το κομμάτι των αποτελεσμάτων που θα απεικονιστούν σε κάθε σελίδα.
Τέλος η $numrows χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει πόσα αποτελέσματα έχει
επιστρέψει το query.
if (!($page_range))//αν δεν έχει δηλωθεί ακόμη η μεταβλητή
{
$page_range = 10; //τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανά Ιθάδες by default
}
if (!($page)) //αν δεν έχει δηλωθεί ακόμη η μεταβλητή
{
$page = 0;//Σημείο αρχής κάθε σελίδας, αναφέρεται σε εγγραφές (από την εγγραφή θ)
}
$numrows = $result->num_rows;//πόσα αποτελέσματα επέστρεψε το query

Μαθηματικός υπολογισμός
Σε αυτό το κομμάτι γίνεται ο μαθηματικός υπολογισμός κάποιων μεταβλητών,
οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στον παρακάτω κώδικα είτε για απεικόνιση προς τον
χρήστη είτε προς εσωτερική χρήση. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός σελίδων στις
οποίες θα απεικονιστούν τα αποτελέσματα $pages = intval($numrows/$page_range). Με
την προηγούμενη συνάρτηση επιστρέφεται ακέραιος αριθμός, εάν υπάρχει υπόλοιπο
γίνεται πρόσθεση άλλης μιας σελίδας για να απεικονιστούν και τα υπόλοιπα
αποτελέσματα τα οποία δεν θα γεμίζουν ολόκληρη την σελίδα.
if ($numrows%$page_range)//αν υπάρχει υπόλοιπο από την διαίρεση
{
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$pages++; // τότε πρόσθεσε άλλη μια σελίδα.
}

Η τρέχουσα σελίδα υπολογίζεται από την πράξη

$current = intval($page/$page_range)

+ 1.

Το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει σε κάθε σελίδα υπολογίζεται από την πράξη
$first = $page + 1;

Και το τελευταίο αποτέλεσμα υπολογίζεται από την παρακάτω συνθήκη.
if (!((($page + $page_range) / $page_range) >= $pages) && $pages != 1)
{
$last = $page + $page_range;
}
else
{
$last = $numrows;
}

Αν o χρήστης δεν βρίσκεται στην τελευταία σελίδα τότε το τελευταίο αποτέλεσμα
κάθε άλλης σελίδας(εκτός βεβαίως από την τελευταία) υπολογίζεται από την πράξη
$last = $page + $page_range. Ενώ αν ο χρήστης βρίσκεται στην τελευταία σελίδα το
τελευταίο αποτέλεσμα είναι και το τελευταίο αποτέλεσμα του query δηλαδή $last =
$numrows;

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα με πραγματικούς αριθμούς για πιο εύκολη
κατανόηση
Έστω
ότι
το
query
επιστρέφει
35
εγγραφές,
35/10=3,5=
3(στρογγυλοποιημένο) και υπάρχει και υπόλοιπο άρα γίνεται πρόσθεση μίας σελίδας
ακόμη. Σύνολο 4 σελίδες για την απεικόνιση των 35 αποτελεσμάτων.
Εάν το $page_range=10 το $page παίρνει τιμές 0-10-20-30 και μας δείχνει πως θα
χωριστούν τα αποτελέσματα των οποίων η αρίθμηση στην MySql αρχίζει από το
μηδέν (γι’ αυτό και έχουμε 0-10-20-30). Το $page θα το χρησιμοποιήσουμε για να
κάνουμε LIMIT στα αποτελέσματα του query.
Η πρώτη σελίδα θα απεικονίσει το 1ο μέχρι το 10ο αποτέλεσμα η δεύτερη από το 11ο
μέχρι το 20οκ.ο.κ μέχρι το 35ο
Η τρέχουσα σελίδα στην οποία είναι ο χρήστης υπολογίζεται ως εξής:
$current = intval($page/$page_range) + 1

•
•
•
•

Αν ο χρήστης είναι στην 1η σελίδα έχουμε $page=0 και $page_range=10
(0/10)+1=1 άρα πρώτη σελίδα.
Αν ο χρήστης είναι στην 2η σελίδα έχουμε $page=10 και $page_range=10
(10/10)+1=2 άρα δεύτερη σελίδα.
Αν ο χρήστης είναι στην 3η σελίδα έχουμε $page=20 και $page_range=10
(20/10)+1=3 άρα τρίτη σελίδα.
Αν ο χρήστης είναι στην 4η σελίδα έχουμε $page=30 και $page_range=10
(30/10)+1=4 άρα τέταρτη σελίδα.

άρα
άρα
άρα
άρα

Το πρώτο αποτέλεσμα κάθε σελίδας θα είναι 1,11,21,31(αυτός ο αριθμός θα
χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση προς το χρήστη γι’ αυτό δεν ακολουθείται η
αρίθμηση που χρειάζεται η MySql).
Το τελευταίο αποτέλεσμα κάθε σελίδας υπολογίζεται ως εξής:
Χρησιμοποιείται μια συνθήκη για να διαχωριστεί αν ο χρήστης βρίσκεται στην
τελευταία σελίδα. Αυτό υπολογίζεται με μια μαθηματική πράξη η οποία δίνει
αποτέλεσμα μεγαλύτερο ή ίσο με τον αριθμό των συνολικών σελίδων $pages όταν ο
χρήστης βρίσκεται στην τελευταία σελίδα. Άρα ο χρήστης δεν είναι στην τελευταία
σελίδα όσο το αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τον αριθμό των συνολικών
σελίδων $pages (!). Παρακάτω αναλύονται όλες οι περιπτώσεις.
!(($page + $page_range) / $page_range) >= $pages
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•

1η σελίδα: $page=0 και $page_range=10 άρα (0+10)/10= 1 που είναι
μικρότερο από το $pages=4 άρα ο χρήστης δεν βρίσκεται στην τελευταία
σελίδα
• 2η σελίδα: $page=10 και $page_range=10 άρα (10+10)/10=2 που είναι
μικρότερο από το $pages=4 άρα ο χρήστης δεν βρίσκεται στην τελευταία
σελίδα
• 3η σελίδα: $page=0 και $page_range=20 άρα (20+10)/10=3 που είναι
μικρότερο από το $pages=4 άρα ο χρήστης δεν βρίσκεται στην τελευταία
σελίδα
• 4η σελίδα: $page=0 και $page_range=10 άρα (30+10)/10=4 που είναι ίσο με
το $pages=4 άρα ο χρήστης βρίσκεται στην τελευταία σελίδα
Υπάρχει όμως μια εξαίρεση, αν ο αριθμός των συνολικών σελίδων $pages είναι ίσος
με ένα. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μόνο μία σελίδα αποτελεσμάτων η οποία
μπορεί να είναι γεμάτη ή και όχι. Συνεπώς δεν μας καλύπτει η παραπάνω εξίσωση,
και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε την εξίσωση της τελευταίας
σελίδας(εφόσον έχουμε μία, αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία..), δηλαδή $iast =
$numrows. (επίσης ο αριθμός για το τελευταίο αποτέλεσμα κάθε σελίδας θα
χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση προς το χρήστη γι’ αυτό δεν ακολουθείται η
αρίθμηση που χρειάζεται η MySql) Επίσης αποκλείεται και η περίπτωση της
μοναδικής σελίδας από τον υπολογισμό με την πρώτη εξίσωση αλλάζοντας την
συνθήκη ως εξής:
if (!((($page + $page_range) / $page_range) >= $pages) && $pages != 1)
{
$last = $page + $page_range;
}
else
{
$last = $numrows;
}

Παρακάτω δίνεται ένας συγκριτικός πίνακας με τις τιμές των μεταβλητών.
Τρέχουσα
σελίδα
$current
$page
Το πρώτο
αποτέλεσμα σε
κάθε σελίδα
$first = $page
+ 1;
Το τελευταίο
αποτέλεσμα σε
κάθε σελίδα
$last
Πραγματικός
Αριθμός
Αποτελέσματος

1

2

3

4

0

10

20

30

1

11

21

31

10

20

30

35

1-10

11-20

21-30

31-35

Ο συνολικός μαθηματικός υπολογισμός
$pages = intval($numrows/$page_range); // υπολογισμός του αριθμού σελίδων
// επιστρέφεται ο ακέραιος αν υπάρχει υπόλοιπο το ελέγχουμε παρακάτω
if ($numrows%$page_range)//αν υπάρχει υπόλοιπο από την διαίρεση
{
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$pages++; // τότε πρόσθεσε άλλη μια σελίδα.
}

$current = intval($page/$page_range) + 1; // η τρέχουσα σελίδα αποτελεσμάτων
if ($pages < 1)
{
$total = 1;
}
else
{
$total = $pages;
}
$first = $page + 1; // το πρώτο αποτέλεσμα σε κάθε σελίδα

//αν δεν είμαστε στην τελευταία σελίδα
if (!((($page + $page_range) / $page_range) >= $pages) && $pages != 1)
{
$last = $page + $page_range; //το τελευταίο αποτέλεσμα σε κάθε σελίδα
}
Else //αν είμαστε στην τελευταία σελίδα ή στην μοναδική
{
$last = $numrows; //το τελευταίο αποτέλεσμα σε κάθε σελίδα
}

Απεικόνιση πληροφοριών προς τον χρήστη
Εδώ δημιουργείται το γενικό πλαίσιο απεικόνισης προς τον χρήστη.
Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το σύνολο των αποτελεσμάτων και πιο κομμάτι από
αυτά βλέπει ο χρήστης στην συγκεκριμένη σελίδα, τον αριθμό της σελίδας σε σχέση
με τον συνολικό αριθμό των σελίδων και την επιλογή για το πόσα αποτελέσματα θα
περιέχονται ανά σελίδα.
?>
<Η^1>
<ΕθεΑ>
^ ^ ^ > Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α αναζήτησης για <?=$keywords?></title>
</Αθσά>
<ΕοΑγ>
<ΕεΕ1θ Ε ο γ Αθ γ ="0" width="77 6" σθ11ρσάάίης=2 οθ113ρεοίηρ=0 σ1ίρη='^ίάά1θ">
<Σγ >
<ΣΑ ·ΜίΑΡΕ="50%" σ1ίςη="1θ77">
Αποτελέσματα <Α><?=$έίΓ3έ?></Α> - <Ε><?=$1ε3Ε?></Ε> απο <b><?=$numrows?></b>
</ΣΑ>
<ΣΑ ·ΜίΑΡΕ="50%" α1ίρη="ΓίρΑέ">
Σελίδα <b><?=$currθnt?></b> απο ^><?=$ΣοΣσ1?><^>
</ΣΑ>
</Σγ >
<Σγ >
<ΣΑ σο13ρεη="2" 31ίρη="ΓίρΑΣ">
&πΡ3ρ;
</ΣΑ>
</Σγ >
<Σγ >
<ΣΑ σο13ρεη="2" 31ίρη="ΓίρΑΣ">
Αποτελέσματα ανα σελίδα: <ε
ΑΓθέ="<?=$ΡΗΡ_8ΕΣΕ?>?ΣθγΜθΓΑ=<?=$ΣθγΜθΓΑ3?>&ρ3ρθ=<?=0?>&ρ3ρθ_Γ3ηρθ=5">5</3> | <ε
ΕΓθΡ="<?=$ΡΗΡ_8ΕΕΕ?>?ΕθγΜθΓΑ=<?=$ΕθγΜθΓΑ3?>&ρ3ρθ=<?=0?>&ρ3ρθ_Γ3ηρθ=10">10</3> | <ε
ΕΓθΡ="<?=$ΡΗΡ_8ΕΕΕ?>?ΕθγΜθΓΑ=<?=$ΕθγΜθΓΑ3?>&ρ3ρθ=<?=0?>&ρ3ρθ_Γ3ηρθ=20">20</3> | <ε
ΕΓθΡ="<?=$ΡΗΡ_8ΕΕΕ?>?ρυθΓγ=<?=$ρυθΓγ?>&ρ3ρθ=<?=0?>&ρ3ρθ_Γ3ηρθ=50">50</3>
</ΣΑ>
</Σγ >
</ΕεΕ1θ>
<?

Το οπτικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον παραπάνω κώδικα είναι:
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Αποτελέσματα 1 - 6 απο 6

Σελίδα 1 απο 1
Αποτελέσματα ανα σελίδα: 5 | 10 | 20 | 50

Όταν ο χρήστης επιλέγει καινούριο αριθμό απεικόνισης αποτελεσμάτων ανά
σελίδα, τότε οι μεταβλητές $page Και $page_range παίρνουν καινούριες τιμές η
$page_range παίρνει τον νέο αριθμό που επιθυμεί ο χρήστης για να απεικονίζονται τα
αποτελέσματα ανά σελίδα ενώ η $page παίρνει την τιμή 0, η σελίδα ανανεώνεται(με
την $p h p _ s e l f ) έτσι παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ξανά αρχίζοντας από την τιμή 0
με την χρήση της LIMIT x,y στο query ( MySQL AB ,Retrieved September, 3, 2007,
from http://dev.mysql.eom/doc/refman/5.0/en/select.html ). Δηλαδή ο χρήστης
ξαναμεταφέρεται στην 1η σελίδα αποτελεσμάτων όμως αυτή τη φορά με τον νέο
αριθμό απεικόνισης των αποτελεσμάτων ανά σελίδα.
Απεικόνιση των αποτελεσμάτων
Εδώ καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της αναζήτησης στον χρήστη. Καθορίζονται ποια στοιχεία των προσφορών θα
απεικονίζονται προς τον χρήστη καθώς και η μορφή(πίνακας κ.τ.λ.).
Αρχικά προστίθεται στο ήδη υπάρχον query η πρόταση " l i m i t $page,
$page_range". Με αυτήν την προταση γίνεται διαχωρισμός των αποτελεσμάτων σε
σελίδες ανάλογα με τις τιμές που περιέχουν οι μεταβλητές. Έτσι προκύπτει ένα τελικό
query σαν και αυτό:
SELECT DISTINCT * FROM offers,company,region,category WHERE region.reg_name LIKE '%'
AND category.cat_name LIKE ’% ’ AND offers.comp_name = company.comp_name AND
offers.region_id = region.region_id AND offers.cat_id = category.cat_id LIMIT 0, 10

Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του query σε πίνακα. Οι πληροφορίες
που δίνονται στον χρήστη είναι η ημερομηνία δημιουργίας της προσφοράς, ο τίτλος
της προσφοράς και η εταιρία. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω στο όνομα της
εταιρίας και να μεταφερθεί στην σελίδα του προφίλ της, όπως επίσης να δει τις
λεπτομέρειες της προσφοράς πατώντας πάνω στον τίτλο της. Σε περίπτωση που δεν
βρεθούν αποτελέσματα ο χρήστης ενημερώνεται με ένα μήνυμα "Δεν βρέθηκαν
αποτελέσματα, Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά".
$query .= " LIMIT $page, $page_range";
$results = $conn->query($query);
$num_row = $results->num_rows;
//echo $query;

I I διαμερισμός αποτελεσμάτων

if($num_row>0)
{
_
$result_array = array();
for ($count = 0; $row = $results->fetch_assoc(); ++$count)
{
$result_array[$count] = $row;
}
$color="c0c0c0";
echo ’<center>';
echo ’<table border="1" width="776" cellpadding=2 cellspacing=0 align="middle">';
echo ’<br><tr>’;
echo 'Βρέθηκαν ’.$numrows.' προσφορές εργασίας^Γ><^Γ>';
echo "<tr bgcolor='$color'><td Μίά^='33%'>Ημερομηνία Eισαγωγής</td><td
width='33%'>Προσφορά</td><td width='33%'> Eταιρία</td>".$row[,,]."
&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$row[,,]."</td>";
foreach ($result_array as $row)
{
$color = "#ffffff";
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$target1=,present_offer.php?offer_id=,.$row[,offer_id,];
$target2=,present_company.php?comp_name=,.$row[,comp_name,];
echo "<tr bgcolor=,$color,><td width=,33%,>".$row[,offer_date,].,,</td><td
width='33%'><a href=\"$target1\M>M.$row[,offer_descr,].M</a></td><td width=,33%,><a
href=\"$target2\n>n.$row[,comp_title,]."</a></td>n.$row[,,].n
&nbsp;&nbsp;&nbsp;M.$row[,,].M</td>M;
echo M</tr>M;
}
}
else
{
echo M<br>M;
echo ”Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα, Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά„;
}
?>
</table>
</center>
<br>

Σύνδεση με άλλες σελίδες
Σε αυτό το σημείο γίνεται η σύνδεση της υπάρχουσας σελίδας με τις
υπόλοιπες για την εύκολη πλοήγηση του χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να
κινηθεί στην αμέσως προηγούμενη σελίδα, στην αμέσως επόμενη και σε όλες τις
υπόλοιπες κάνοντας κλικ πάνω στον αριθμό κάθε σελίδας.
Στον παρακάτω κώδικα αρχικά ελέγχεται αν η τρέχουσα σελίδα είναι η
πρώτη, εάν δεν είναι εμφανίζεται ο υπερσύνδεσμος link back που οδηγεί στην
προηγούμενη σελίδα. Εφόσον η τρέχουσα σελίδα είναι η πρώτη τότε ο
υπερσύνδεσμος back δεν εμφανίζεται όπως είναι λογικό αφού δεν υπάρχει
προηγούμενη σελίδα. Για να γίνει πλοήγηση μία σελίδα πίσω δεν φορτώνεται νέα
σελίδα αλλά γίνεται ανανέωση-τοίΓθ8ύ($ΡΗΡ_3ΕΕΕ) στην ήδη υπάρχουσα όμως αυτή την
φορά το query καλείται με άλλες μεταβλητές οι οποίες εμφανίζουν το προηγούμενο
κομμάτι αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα το $page παίρνει την τιμή του πρώτου
στοιχείου της προηγούμενης σελίδας. Για παράδειγμα εάν το πρώτο αποτέλεσμα
αυτής της σελίδας είναι το $page= 2 0 τότε το πρώτο αποτέλεσμα της προηγούμενης
σελίδας θα είναι $page - $page_range=io όταν το $page_range=lo,και η αλλαγή έγινε
γιατί το query εκτελέστηκε με l i m i t 1 0 ,1 0 .
<p align=McenterM>
<?
if ($page != 0) //αν είμαστε στην 1η σελίδα να μην εμφανιστεί το back
{
$back_page = $page - $page_range;
echoM<a
href=\M$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$back_page&page_range=$page_range\„>back</a><b
r>M;
}

Στην συνέχεια με μια επαναληπτική διαδικασία εμφανίζονται οι αριθμοί όλων
των σελίδων με την μορφή υπερσύνδεσης για την γρήγορη μετάβαση σε οποιαδήποτε
από αυτές. Όταν η επαναληπτική διαδικασία συναντάει την τρέχουσα σελίδα την
τυπώνει σαν απλό κείμενο, ενώ οι υπόλοιπες έχουν την μορφή υπερσύνδεσης οι οποία
οδηγεί στο κομμάτι αποτελεσμάτων που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη σελίδα.
Όπως και προηγουμένως γίνεται ανανέωση στην σελίδα και το query αυτήν την φορά
εκτελείται με διαφορετικές μεταβλητές $page_range και $page κάθε φορά. Για να
υπολογιστεί ο αριθμός για το πρώτο αποτέλεσμα κάθε σελίδας χρησιμοποιείται ο
τύπος $calc_page = $page_range*($i - 1).
1. Για i=1 και $page_range=10 επιστρέφει $calc_page =0
2. Για i=2 και $page_range=10 επιστρέφει $calc_page =10
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3. Για i=3 και $page_range=10 επιστρέφει $calc_page =20
4. κ.ο.κ.
έτσι ο για κάθε i έχουμε διαφορετικές μεταβλητές. Το $calc_page θα χρησιμοποιηθεί
για να δώσει το πρώτο αποτέλεσμα της κάθε σελίδας και έπειτα θα μέσω της l i m i t
$calc_page, $page_range θα έχουμε για κάθε σελίδα τα κατάλληλα αποτελέσματα.
Αυτή την φορά η l i m i t καλείται με την $calc_page και όχι με την $page γιατί η $page
απεικονίζει κάθε φορά το πρώτο αποτέλεσμα της σελίδας που είμαστε τώρα ενώ το
$calc_page χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το πρώτο αποτέλεσμα για όλες τις
σελίδες. Έτσι στην δημιουργία του link η $page παίρνει την τιμή της $calc_page όπως
φαίνεται με έντονο χρώμα:
href=\"$PHP_SELF? keyword=$ keywords&page=$calc_page&page_range=$page_range\

for ($i=1; $i <= $pages; $i++) //επαναληπτική διαδικασία που εμφανίζει τους αριθμούς
{
//υπολογισμός του αριθμού του πρώτου αποτελέσματος για όλες τις σελίδες σύμφωνα με
//το i
$calc_page = $page_range*($i - 1);
if ($calc_page == $page) // στον αριθμό της τρέχουσας σελίδας τυπώνεται κείμενο
{
echo("<b>$i</b>");
}
else
{
echo"<a href=\"$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$
calc_page&page_range=$page_range\">$i</a><br>";
}
}

Αυτό που έχει μείνει για να υπολογιστεί είναι η μετάβαση στην επόμενη
σελίδα. Ο παρακάτω κώδικας ελέγχει αν η τρέχουσα σελίδα είναι η τελευταία ή η
μοναδική (με τον ίδιο τρόπο που έχει αναφερθεί στον μαθηματικό υπολογισμό). Αν η
τρέχουσα σελίδα είναι η τελευταία τότε το next δεν εμφανίζεται. Η πρώτη μεταβλητή
της επόμενης σελίδας υπολογίζεται με τον τύπο $next_page = $page + $page_range.
Έπειτα η σελίδα ανανεώνεται και οι μεταβλητές παίρνουν καινούριες τιμές,
συγκεκριμένα το $page παίρνει την τιμή του πρώτου στοιχείου της επόμενης σελίδας.
//αν είμαστε στην τελευταία σελίδα ή υπάρχει μόνο μία σελίδα να μην εμφανιστεί το next
if (!((($page+$page_range) / $page_range) >= $pages) && $pages != 1)
{
$next_page = $page + $page_range;
Echo "<a
href=\"$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$next_page&page_range=$page_range\">next</a>
<br>";
}

Παρακάτω δίνεται το κομμάτι ολοκληρωμένο:
<p align="center">
<?
if ($page != 0) //αν ειμαστε στην 1η σελίδα να μην εμφανιστεί το back
{
$back_page = $page - $page_range;
echo"<a
href=\"$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$back_page&page_range=$page_range\">back</a>
<br>";
}

for ($i=1; $i <= $pages; $i++) //επαναληπτική διαδικασία που εμφανίζει τους αριθμούς
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{
//υπολογισμός του αριθμού του πρώτου αποτελέσματος για όλες τις σελίδες σύμφωνα με το
//i
$calc_page = $page_range*($i - 1);
if ($calc_page == $page) // στον αριθμό της τρέχουσας σελίδας τυπώνεται κείμενο
{
echo("<b>$i</b>");
}
else
{
echo"<a href=\"$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$
calc_page&page_range=$page_range\">$i</a> <br>";
}
}

//αν είμαστε στην τελευταία σελίδα ή υπάρχει μόνο μία σελίδα να μην εμφανιστεί το next
if (!((($page+$page_range) / $page_range) >= $pages) && $pages != 1)
{
$next_page = $page + $page_range;
Echo " <a
href=\"$PHP_SELF?keyword=$keywords&page=$next_page&page_range=$page_range\">next</a><b
r>";
}
?>
</p>
</body>
</html>
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11
Εξαγωγή βιογραφικού
σε μορφή PDF
Μέσα στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου project ήταν και η εξαγωγή του
βιογραφικού που έχει δημιουργήσει ο χρήστης συμπληρώνοντας τις φόρμες που
αφορούσαν την γνώση του, τις σπουδές του, την εμπειρία του, αλλά και τα
προσωπικά του στοιχεία. Έτσι ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά
που έχει εισάγει, για παράδειγμα μπορεί να στείλει αυτό το βιογραφικό σε μορφή pdf
μέσω email σε κάποια προσφορά εργασίας ή και να το τυπώσει για να το δώσει
απευθείας σε κάποια συνέντευξη. Το βιογραφικό αυτό ακολουθεί όσο είναι δυνατόν
τον τρόπο δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος Europass που προτείνει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. (Europass, Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,(20022007),
Retrieved
September
5,
2007
from
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Euro
pass+CV/navigate.action ).
Λίγα λόγια για t o PDF
Τα PDF ( P o r t a b l e D o c u m e n t F o r m a t ) αρχεία είναι αρχεία προβολής σελίδων
είτε αυτό είναι κείμενο είτε εικόνα, δουλεύουν σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστημα,
υπάρχει συμπίεση έτσι ώστε να είναι εύκολα διακινήσιμα μέσω internet, και το
πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάγνωση τους διανέμεται δωρεάν. Το
κυριότερο σημείο στο οποίο πλεονεκτεί το πρότυπο PDF είναι ότι εγγυάται στον
παραγωγό περιεχομένου ότι ο αναγνώστης των ηλεκτρονικών εγγράφων του θα
μπορέσει να τα δει ανεξάρτητα από το λειτουργικό του σύστημα ακριβώς με τον
τρόπο που σχεδιάστηκαν. Δηλαδή, η μορφοποίηση των εγγράφων διατηρείται
αυτούσια όπως ακριβώς σχεδιάστηκε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υποστηρίζει την
εξαγωγή σε PDF αρχείο. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχουν τα pdf είναι ότι
μπορούν να κλειδωθούν και να μην αντιγράφονται τμηματικά. (Wikipedia, Retrieved
September 5, 2007, from http://en.wikipedia.org/wiki/Portable Document Format ).
Τι είναι t o TCPDF?
Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα για την εξαγωγή των δεδομένων του χρήστη
σε έγγραφο pdf χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη TCPDF. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος
και όχι η χρησιμοποίηση των dll βιβλιοθηκών που υπάρχουν με την κάθε έκδοση της
php λόγω προβλημάτων συμβατότητας που προέκυψαν πιθανότατα με τον apache.
Το TCPDF είναι μία κλάση γραμμένη στην γλώσσα php, η οποία επιτρέπει
την δημιουργία αρχείων pdf χρησιμοποιώντας την php/mysql. Είναι η βελτιωμένη
έκδοση της κλάσης FPDF (FPDF, Retrieved September 5, 2007, from
http://www.fpdf.org ) και είναι ένα ελεύθερο λογισμικό (freeware) το οποίο μπορεί να
τροποποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη (TCPDF, Retrieved
September 5, 2007, from http://sourceforge.net/proiects/tcpdf/ ).
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Υλοποίηση
Με το TCPDF μπορεί να γίνει μίξη του κώδικα της php/mysql με τις
συναρτήσεις της κλάσης TCPDF, αυτό επιτρέπει την άντληση των δεδομένων από
την βάση για την χρησιμοποίηση και την εγγραφή τους στο αρχείο.
Αρχικά δηλώνουμε την κλάση η οποία χρησιμοποιείται και το αρχείο της γλώσσας.
Έπειτα γίνεται η σύνδεση με την βάση δεδομένων από την οποία θα αντλούνται τα
δεδομένα του εκάστοτε χρήστη.
Έπειτα για κάθε πίνακα , εκτελείται και ένα διαφορετικό query με την βοήθεια
του οποίου αντλούνται τα δεδομένα του συγκεκριμένου χρήστη (αναφέροντας στο
query την φράση where user_name = '$username') από την βάση, αυτά τα δεδομένα
αποθηκεύονται σε πίνακες.
Στο επόμενο βήμα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις της TCPDF.
Αρχικά δημιουργείται(construct) ένα νέο έγγραφο με τις default τιμές
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true)

Οι default τιμές είναι οι εξής:
PDF_PAGE_ORIENTATION = Portrait
PDF_UNIT = mm (χιλιοστά)
PDF_PAGE_F ORMAT = Α4
και true για Unicode.
Έπειτα δηλώνονται κάποιες μεταβλητές οι οποίες αφορούν το έγγραφο γενικά
και δίνουν πληροφορίες για το κείμενο (τίτλος, συγγραφέας, θέμα).
$pdf->SetTitle(’Jobs Heaven’);
$pdf->SetAuthor(’Jobs Heaven Project’);
$pdf->SetSubject('BioypapiK0 Σημείωμα’);

Στη συνέχεια αφού δημιουργηθεί μία νέα σελίδα εισάγεται το λογότυπο της
σελίδας με την συνάρτηση image('myfavicon.png',35,3o,io,io) και δημιουργείται η
διαχωριστική γραμμή των δεδομένων με τους τίτλους, χρησιμοποιώντας την
συνάρτηση Line (float $x1, float $y1, float $x2, float $y2) και βάζοντας τις
κατάλληλες συντεταγμένες Line (5 0 , 2 0 , 50, 270).
Τα πρώτα στοιχεία που παρουσιάζονται στο βιογραφικό είναι τα προσωπικά
στοιχεία του χρήστη, αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το e
mail, το φύλο, η υπηκοότητα, η ημερομηνία γέννησης και τέλος η προτιμώμενη θέση
εργασίας. Κάθε στοιχείο παρουσιάζεται σε καινούρια σειρά, η περιγραφή ή τίτλος
βρίσκεται αριστερά από την διαχωριστική γραμμή και το στοιχείο του χρήστη
βρίσκεται στην δεξιά μεριά. Ο τίτλος τυπώνεται με την συνάρτηση
text(34 ,6 0 ,’En <
i>
vuKo') και τις κατάλληλες συντεταγμένες και στο στοιχείο πάλι με την
συνάρτηση text(55, 60,$row3[’surname’])και τις κατάλληλες συντεταγμένες αλλά αυτή
την φορά παίρνοντας την μεταβλητή από έναν από τους πίνακες που έχουν
δημιουργηθεί με δεδομένα της βάσης. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται πάντα στην ίδια
θέση και δεν μετακινούνται, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθύν
σταθερές τιμές στις συντεταγμένες. Επίσης σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη
περίπτωση για τα δεδομένα του χρήστη ο πίνακας που χρησιμοποιείται είναι ο
$data_arrray.

Μετά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη παρουσιάζονται οι σπουδές. Εδώ
υπάρχει μια διαφορά, ο χρήστης μπορεί να έχει περισσότερες από μία εγγραφή για τις
σπουδές, οι οποίες δεν είναι ένας σταθερός αριθμός για να υπολογιστεί ακριβώς σε
ποιο ύψος θα γίνει η εγγραφή κάθε στοιχείου. Έτσι χρησιμοποιείται ένας μετρητής
$i=$i+5 ο οποίος τοποθετεί όλα τα στοιχεία που θα εμφανιστούν το ένα κάτω από το
άλλο με απόσταση 5mm. Ο μετρητής αυτός έχει αρχική τιμή $i=i00 που είναι το
τελευταίο σταθερό σημείο που έχουμε τυπώσει. Έτσι η επόμενη εκτύπωση θα γίνει
στο ύψος 105mm. Ο πίνακας από τον οποίο αντλούνται τα στοιχεία είναι ο
$studies_array.
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Μετά τις σπουδές και ξεκινώντας από την τελευταία τιμή του $ί αυξημένο
κατά 5 ($ί=$ί+5) τυπώνεται η εργασιακή εμπειρία. Και σε αυτήν την περίπτωση ο
χρήστης μπορεί να έχει εισάγει περισσότερες από μία οι οποίες πρέπει να
παρουσιαστούν η μία μετά την άλλη. Ο πίνακας από τον οποίο αντλούνται τα
στοιχεία είναι ο $ΘΧρ_8ΓΓ8γ.
Τέλος μετά την εργασιακή εμπειρία τυπώνονται οι γενικές γνώσεις του
χρήστη για τις οποίες ισχύει το ίδιο με τις σπουδές και την εργασιακή εμπειρία. Ο
πίνακας από τον οποίο αντλούνται τα στοιχεία είναι ο $^ ΟΜ_8ΓΓ8γ.
Παρακάτω δίνεται ολόκληρος ο κώδικας που δημιουργεί διαφορετικό αρχείο
ΡΌΤ για κάθε χρήστη.
ΡάΤρύρ_______________________________________________________________
<?php
require^nce^config/lang/eng.php');
require^nce^tcpdf.php');
//require("get_database_data_fns.php");
//session_start();
$username=$_COOKIE[,cand_cookie,];
$link=new mYsqli(,localhost,,,root,,,diana,,,jobsheavennew,);//ouv5£og στην βάση
$query="set names utf8";
$result=mysqli_query($link,$query);
////////////////Zspoudes/////////////////////////////
//άντληση δεδομένων απο την βάση
$result =mysqli_query($link,Mselect *
from studies
where user name = ’$username'n);
$studies_array = array();
for ($count = 0; $row = $result->fetch_assoc(); ++$count)
{
$studies_array[$count] = $row;
}
////////////////genikes gnoseis////////////////////////
//άντληση δεδομένων απο την βάση
$result1 =mysqli_query($link,Mselect *
from knowledge
where user_name = ’$username'n);
$know_array = array();
for ($count = 0; $row = $result1->fetch_assoc(); ++$count)
{
$know_array[$count] = $row;
}
f empeiria/
//άντληση δεδομένων απο την βάση
$result2 =mysqli_query($link,Mselect *
from experience
where user name = ’$username' );
$exp_array = array();
for ($count = 0; $row = $result2->fetch_assoc(); ++$count)
{
$exp_array[$count] = $row;
}
rosopika stoieia/
//άντληση δεδομένων απο την βάση
$result3 =mysqli_query($link,"select *
from candidate
where user name = ’$username' );
$data_array = array();
for ($count = 0; $row = $result3->fetch_assoc(); ++$count)
{
$data_array[$count] = $row;
}

// δημιουργία νέου εγγράφου PDF (με default τιμές)
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$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true)
$pdf->SetTitle('Jobs Heaven'); //τίτλος εγγράφου
$pdf->SetAuthor('Jobs Heaven Project');//συvτάκτης εγγράφου
$pdf->SetSubject('Βιογραφικό Σημείωμα');//θέμα εγγράφου

$pdf->AddPage();
$pdf->Image('myfavicon.png',35,30,10,10); //εισαγωγή λογότυπου
$pdf->Line(50,20,50,270);//εισαγωγή διαχωριστικής γραμμής
$pdf->SetFont("FreeSerif", "", 12);//καθορισμός γραμματοσειράς
$pdf->Cell(10,50,"Βιογραφικό");//επικεφαλίδα
$pdf->SetFont("FreeSerif", "B", 10);
$pdf->ln();
if (count($data_array)!=0)
{
if (is_array($data_array) && count($data_array)>0)
{
foreach ($data_array as $row3)
{
//τύπωση προσωπικών στοιχείων
$pdf->text(15,55,'Προσωπικά Στοιχεία');
$pdf->SetFont("FreeSerif", "", 10);
$pdf->text(34,60,'Eπώνυμο');
$pdf->text(55,60,$row3['surname']);
//$pdf->Cell(35,10,"",1,1);
$pdf->ln(80);
//$pdf->Cell(10,50,"Διεύθυνση",1,1,'L');
$pdf->text(38,65,'Όνομα');
$pdf->text(55,65,$row3['name']);
$pdf->ln();
$pdf->text(32,70,'Διεύθυνση');
$pdf->text(55,70,$row3['user_addr']);
$pdf->ln();
$pdf->text(28,75,'Τηλέφωνο (1)');
$pdf->text(55,75,$row3['user_ph1']);
$pdf->text(110,75,'Τηλέφωνο (2):');
$pdf->text(135,75,$row3['user_ph2']);
$pdf->ln ();
$pdf->text(12,80,'Ηλεκτρονική Διεύθυνση');
$pdf->text(55,80,$row3['user_mail']);
$pdf->ln();
$pdf->text(29,85,'Υπηκοότητα');
$pdf->text(55,85,$row3['user_nat']);
$pdf->ln();
$pdf->text(15,90,'Ημερομηνία Γέννησης');
$pdf->text(55,90,$row3['birthday']);
$pdf->ln();
$pdf->text(40,95,'Φύλο');
$pdf->text(55,95,$row3['sex']);
$pdf->SetFont("FreeSerif", "B", 10);
$pdf->ln();
$pdf->text(3,100,'Προτιμώμενη θέση εργασίας');
$pdf->text(55,100,$row3['pref_work']);
$pdf->ln();
}
}
}
$ί=100;
if (count($studies_array)!=0)
{
if (is_array($studies_array) && count($studies_array)>0)
{
//τύπωση σπουδών
$ί=$ί+5;//τύπωση στην επόμενη γραμμή από την οποία έγινε η τελευταία εκτύπωση
$pdf->text(15,$i,'Σπουδές - Κατάρτιση');
foreach ($studies_array as $row)
{
$pdf->SetFont("FreeSerif", "", 10);
$pdf->ln();
$ί=$ί+5;
$pdf->text(34,$i,'Περίοδος');
$pdf->text(55,$i,$row['stud_perίod']);
$pdf->ln();
$ί=$ί+5;
$pdf->text(24,$i,'Τίτλος Σπουδών');
$pdf->text(55,$i,$row['degree']);
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$pdf->text(55,$i,'---------- ');
}
}
}
$pdf->AddPage();
$pdf->Output();
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12
RSS Feeds
Γνωριμία με την υπηρεσία Rss Feed
Καθημερινά ο μέσος χρήστης του internet έρχεται αντιμέτωπος με έναν
καταιγισμό πληροφοριών τον οποίο μερικές φορές είναι δύσκολο να διαχειριστεί.Οι
πληροφορίες έρχονται καθημερινά από πολλές πηγές οι οποίες συνεχώς
ανανεώνονται και ο χρήστης δεν έχει πάντα τον απαραίτητο χρόνο για να τις ελέγξει
όλες.
Τη λύση έρχεται να δώσει η υπηρεσία RSS Feed, με την οποία οι πληροφορίες
συλλέγονται σε ένα και μόνο σημείο στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται.
Με αυτόν τον τρόπο η ενημέρωση γίνεται εύκολη παίρνοντας πληροφορίες από τις
ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον κάνοντας εγγραφή στην υπηρεσία RSS
Feed. Κερδίζεται χρόνος γιατί δεν χρειάζεται να επισκέπτεται κανείς κάθε ιστοσελίδα
ξεχωριστά. Επίσης εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα του χρήστη αφού δεν είναι
απαραίτητο να εγγράφεται στην υπηρεσία newsletter για όλες τις ιστοσελίδες που
ενδιαφέρεται(What Is Rss? Rss Explained, Retrieved August 29, 2007, from
http://www.whatisrss.com).
Χρησιμότητα των Rss Feed στην Ιστοσελίδα JobsHeaven
Η χρησιμοποίηση των RSS Feeds στην ιστοσελίδα JobsHeaven κρίθηκε
απαραίτητη. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Rss Feeds, τα οποία χωρίζονται
σε κατηγορίες επαγγελμάτων, για να ενημερώνεται για τις προσφορές εργασίας των
τελευταίων επτά ημερών στην κατηγορία που τον ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι
απαραίτητο να κάνει συνεχώς νέες αναζητήσεις οι οποίες του καταναλώνουν αρκετό
χρόνο.
Λίγα λόγια για την XML
Τα έγγραφα HTML και XML(EXtensible Markup Language)
περιέχουν δεδομένα που περικλείονται από ετικέτες, αλλά αυτή είναι η μοναδική
ομοιότητα μεταξύ των δύο γλωσσών. Στην HTML οι ετικέτες ορίζουν τον τρόπο
προβολής των δεδομένων, δηλαδή που τοποθετούνται επικεφαλίδες, που αρχίζουν οι
παράγραφοι κ.λπ. Στην XML οι ετικέτες ορίζουν τη δομή και το νόημα των
δεδομένων, δηλαδή τι είναι τα δεδομένα. Περιγράφεται η δομή και το νόημα των
δεδομένων, και έτσι γίνεται δυνατή η επαναχρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων με
πολλούς τρόπους. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν σε άλλα συστήματα,
ανεξάρτητα από την πλατφόρμα του υλικού ή το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η
ευκολία μεταφοράς της γλώσσας XML έχει γίνει μια από τις δημοφιλέστερες
τεχνολογίες ανταλλαγής δεδομένων.
Η XML δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την HTML. Μπορούν ωστόσο, τα
δεδομένα της XML να συμπεριληφθούν μέσα σε ετικέτες HTML και να τα
προβληθούν σε μια ιστοσελίδα.
Επίσης η HTML περιορίζεται σε ένα προκαθορισμένο σετ ετικετών που
μοιράζονται όλοι οι χρήστες, ενώ η XML επιτρέπει την δημιουργία οποιασδήποτε
ετικέτας χρειάζεται για την περιγραφή των δεδομένων και της δομή
τους.(W3Schools,
Retrieved
August,
29,
2007,
from
http://www.w3schools.com/xml/xml whatis.asp )
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Γνωριμία με το Formart Rss 2.0
To format Rss 2.0 καθορίζει το περιεχόμενο και την εμφάνιση του RSS Feeds.
Συχνά τίθεται το ερώτημα γιατί Rss 2.0 και όχι Rss 1.0. Η επιλογή του Rss 2.0 δεν
ήταν τυχαία, επιλέχθηκε όχι μόνο γιατί είναι η νεότερη έκδοση αλλά και γιατί το
format του αρχείου είναι .xml που είναι πιο απλό σε σύγκριση με το .rdf της Rss
1.0(Finkelstein, E. (2004). Syndicating Web Sites With Rss Feeds, 144-146). Επίσης
το Rss 2.0 δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης κάποιον καινούριων
χαρακτηριστικών όπως το <enclosure> το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή media items
όπως αρχεία mp3(Finkelstein, E. (2004). Syndicating Web Sites With Rss Feeds, 146
147)
Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα του Rss 2.0 format:
Rss.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title=nXSL_formatting" type="text/xslM href="nolsol.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>JobsHeaven</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/JobsHeaven_main.php</link>
<description>RSS Feed - Ενημερωθείτε για τις προσφορές των τελευταίων 7
ημερών για κάθε Ka^Yopia</description>
<language>utf-8</language>
<item>
<title>alpha</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/present_offer.php?offer_id=7</link>
<description>Πωλήσεις Υπoλoγιστών</description>
</item>
<item>
<title>alpha</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/present_offer.php?offer_id=8</link>
<description>Programmer</description>
</item>
<item>
<title>alpha</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/present_offer.php?offer_id=9</link>
<description>Programmer</description>
</item>
</channel>
</rss>

Παρατηρώντας την δομή του παραπάνω αρχείου βλέπουμε ότι χωρίζεται σε
διάφορα μέρη. Αρχικά βλέπουμε την έκδοση του Rss Feed(<rss version="2.0">),
έπειτα τον τίτλο (<title>), το ^ ^ μ ^ ^ κ α ι την περιγραφή(<description>). Όλα τα
παραπάνω μας δίνουν πληροφορίες για το Rss Feed γενικά. Έπειτα προχωράμε στα
περιεχόμενα, τα οποία ξεχωρίζουμε με το διακριτικό <item> και υπάρχει και για αυτά
τίτλος, περιγραφή και link. Επίσης υπάρχουν στοιχεία όπως author, category,
comments και άλλα τα οποία μπορούν να παραληφθούν.
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Η απεικόνιση του rss.xml

Php/MySql σε συνδυασμό με Rss Feed
Ένα πρόβλημα στο οποίο ήταν απαραίτητο να δοθεί λύση ήταν ότι xml αρχείο
από όπου θα γεννιόταν το Rss Feed έπρεπε να δημιουργείται αυτόματα με δεδομένα
από την βάση και όχι χειροκίνητα με πληκτρολόγηση(πράγμα αδύνατο λόγω του
όγκου των δεδομένων).
Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα έπρεπε να φτιαχτεί μια συνάρτηση η οποία θα
εξάγει τα δεδομένα της βάσης στο xml αρχείο σε Rss 2.0 format. Η συνάρτηση αυτή
γράφει στο αρχείο με την βοήθεια της fwrite() τα δεδομένα που εξάγονται από την
βάση με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων query.
Παρακάτω παρατίθεται η συνάρτηση rss():
Rss($cat_id)
function rss($cat_id)
{
$date = date('Y-m-d', strtotime("-7 days"));//epistrefei tin imerominia 7 meres prin
$today = date('Y-m-d'); //epistrefei tin simerini imerominia
$conn = db_connect();
$query="set names utf8";
$result=$conn->query($query);
$query="select * from offers,company where offers.comp_name=company.comp_name and
cat_id='$cat_id' and offer_date between '$date' and '$today'"; //query
$result = $conn->query($query);
$name=,,rss,,.$cat_id.,,.xml";//onoma tou arxeiou analoga me tin katigoria epagelmatos
$file = fopen("$name", "w");
fwrite($file, "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<?xml-stylesheet title=\"XSL_formatting\" type=\"text/xsl\" href=\"nolsol.xsl\"?>
<rss version=\"2.0\">
<channel>
<title>JobsHeaven</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/JobsHeaven_main.php</link>
<description>RSS Feed - Ενημερωθείτε για τις προσφορές των τελευταίων 7
ημερών για κάθε κατηγορίαν/description>
<language>utf-8</language>");
$result_array = array();
for ($count = 0; $row = $result->fetch_assoc(); ++$count)
{
$result_array[$count] = $row;
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}
foreach ($result_array as $row)
{
$company=$row['comp_title'];
$link=$row[,offer_id'];
$description=$row[,offer_descr'];
fwrite($file, "
<item>
<title>$company</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/present_offer.php?offer_id=$li
nk</link>
<description>$description</description>
</item>");
}// foreach

fwrite($file, "
</channel>
</rss>");
fclose ($file);
}

H παραπάνω συνάρτηση (rss($cat_id)) είναι σχεδιασμένη να εξάγει
διαφορετικό αρχείο για κάθε κατηγορία επαγγέλματος, έτσι για την κατηγορία με
cat_id=1 το αρχείο στο οποίο γίνεται εξαγωγή είναι το αρχείο rss1.xml, αν το
cat_id=2 τότε γίνεται εξαγωγή στο αρχείο rss2.xm1 κ.ο.κ..
$name=,,rss,,.$cat_id.,,.xml,,;
$ίί1β = fopen(,,$name", "μ ");

Κάτι ανάλογο γίνεται με το query με το οποίο εξάγουμε τα αποτελέσματα
από την βάση, για κάθε $cat_id έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία θα
απεικονιστούν και σε διαφορετικό αρχείο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
$query="select * from offers,company where offers.comp_name=company.comp_name
cat_id=,$cat_id' and offer_date between '$date' and '$today'";

and

To παραπάνω query μας επιστρέφει όλες τις προσφορές και την εταιρία που
τις δημιούργησε για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Οι προσφορές που επιστρέφονται
έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες 7 ημέρες, δηλαδή έχουν ημερομηνία ανάμεσα στην
σημερινή ($today=date('Y-m-d')) και την ημερομηνία 7 ημέρες πριν. Αυτό
επιτυγχάνεται με την συνάρτηση date('Y-m-d', strtotime("-7 days")) η οποία
επιστρέφει την ημερομηνία που υπήρχε επτά ημέρες πριν από την σημερινή (The PHP
Group,
Retrieved
August
30,
2007,
from
http ://de2.php. net/manual/fi/functi on.strtotime. php)
Στη συνέχεια τυπώνεται το αρχείο xml χτίζοντας το σιγά, σιγά με την βοήθεια
της συνάρτησης fwrite(). Σύμφωνα με το format του Rss τυπώνονται πρώτα η έκδοση
της xml και του Rss έπειτα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Rss Feed (<title>,
<link>, <description>, <language>) και τέλος τυπώνεται ξεχωριστά κάθε προσφορά
που προκύπτει από τα αποτελέσματα του query. Χρησιμοποιώντας και πάλι το format
RSS τυπώνονται στο αρχείο xml, ο τίτλος, ο σύνδεσμος^^) και η
περιγραφή(description), για κάθε προσφορά με την βοήθεια μιας επαναληπτικής
διαδικασίας, όπως φαίνεται παρακάτω.
foreach ($result_array as $row)
{
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$company=$row['comp_title'];
$link=$row['offer_id'];
$description=$row['offer_descr'];
fwrite($file, "
<item>
<title>$company</title>
<link>http://localhost/JobsHeaven/present_offer.php?offer_id=$li
nk</link>
<description>$description</description>
</item>");
}

Η παραπάνω συνάρτηση καλείται στο αρχείο rss_general.php και ανάλογα με
την κατηγορία επαγγέλματος για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης η τιμή $cat_id
παίρνει την ανάλογη τιμή για να κληθεί η συνάρτηση rss($cat_id). Έπειτα γίνεται η
προώθηση του χρήστη στο κατάλληλο αρχείο xml, για να δει τις τελευταίες
προσφορές της κατηγορίας την οποία επέλεξε.
rss_general.php
<?php
require_once('all_functions.php');
$cat_name=$_GET['catname'];
$cat_id=transform_category($cat_name);//pcnanponn του $cat_name σε $cat_id
rss($cat_id);
$link="Location:http://localhost/JobsHeaven/rss".$cat_id.".xml";
header("$link");
?>

Rss_index.php
<?php
require_once('all_functions.php');
DisplayTitle();
DisplayKeywords();
DisplayStyles();
DisplayHeader();
go_back();
echo"<center>";
$cat_array=get_cat();

?>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="170" height="100">
<tr>
<td>
<font class="titles">RSS Feeds</font><br><br>
</td>
</tr>
<?php if (is_array($cat_array) && count($cat_array)>0)
{
foreach ($cat_array as $row)
{
$target='rss_general.php?catname='. $row[,cat_name1];
?>
<tr>
<td align="left">
f o n t class="titles2">
<A href="<?php echo $target; ?>" title="RSS Feed <?php echo
$row['cat_name']; ?> " style="text-decoration:none"><img border="0" src="rss_ico.gif
width="14" height="15"><b> <?php echo $row['cat_name'];?></b></a>
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<br>
</font>
</td>
</tr>
<br>
<?php
}
}
echo "</table><br>";
DisplayFooter();
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13
Συμπεράσματα
Η αγορά γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και οι άνθρωποι αλλάζουν
συνεχώς εργασία με σκοπό να πετύχουν καλύτερες δουλειές. Αυτή η κινητικότητα σε
συνδυασμό με την αύξηση της επισκεψιμότητας του Ίντερνετ, βοήθησε στην
ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την δημιουργία πολλών portals με σκοπό την αναζήτηση
εργασίας μέσω του διαδικτύου.
Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε ένα ανταγωνιστικό Portal με
αρκετές καινοτομίες για την ελληνική αγορά στην οποία απευθύνεται.
Όμως η τεχνολογία κινείται και η αγορά διευρύνεται έτσι μερικές βελτιώσεις
που θα μπορούσαν να γίνουν μελλοντικά είναι να στραφεί η Ιστοσελίδα και σε άλλες
χώρες και να της δωθεί ένας πιο διεθνής χαρακτήρας που δεν θα την απομονώνει
μόνο στην Ελληνική αγορά για την οποία σχεδιάστηκε.
Μία άλλη βελτίωση που θα μπορούσε να γίνει είναι δημιουργηθεί η
δυνατότητα η εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα την πρώτη φορά να
ενεργοποιείται μέσω e-mail. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται σε ένα βαθμό οι
ψευδείς υποψηφιότητες και τα λανθασμένα e-mail καθώς επιβεβαιώνεται η διεύθυνση
που έχει εισαχθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Εγχειρίδιο για τον χρήστη
Ο Σκοπός
Σκοπός της ιστοσελίδας JobsHeaven για την επαγγελματική κινητικότητα
είναι να παρέχει πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν
εργασία, και σε εργοδότες που ενδιαφέρονται να εντοπίσουν υποψηφίους.
Η βάση βιογραφικών που φιλοξενεί η πύλη προσφέρει στα άτομα που
αναζητούν εργασία τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα βιογραφικά τους on line και
επιτρέπει στους εργοδότες να αναζητούν και να διαβάζουν τα βιογραφικά πιθανών
υποψηφίων.
Πρόσβαση και Αρχική σελίδα
Η ιστοσελίδα Jobsheaven μπορεί να βρεθεί πληκτρολογώντας το παρακάτω
Url: http://localhost/JobsHeaven/JobsHeaven main.php .
Η Αρχική σελίδα χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη, στην αναζήτηση, στους
υποψήφιους και στις εταιρίες. Επιπλέον υπάρχουν και κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως
τα Rss Feeds και η επικοινωνία, επίσης παρέχεται το νομικό σημείωμα, το οποίο
διευκρινίζει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η ιστοσελίδα.

Η αναζήτηση
Με την αναζήτηση που υπάρχει στην αρχική σελίδα ο υποψήφιος που αναζητά
εργασία μπορεί να επιλέξει μία λέξη κλειδί που αντιπροσωπεύει το είδος της εργασίας
που ψάχνει, καθώς και κάποια φίλτρα εφόσον το επιθυμεί όπως ο νομός(Εβρος,
Ροδόπη...) και η κατηγορία επαγγέλματος(Πληροφορική, Ιατρική...). Πατώντας το
κουμπί Αναζήτηση ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα αποτελεσμάτων.
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Η συγκεκριμένη αναζήτηση ψάχνει μόνο για προσφορές εργασίας και είναι
ελεύθερη για όποιον χρήστη μπει στην σελίδα, χωρίς απαραίτητα να έχει εγγραφεί
στην ιστοσελίδα,. Αναζήτηση για υποψηφίους στην βάση των βιογραφικών δεν
μπορεί να υπάρχει στην αρχική σελίδα, παρά μόνο στο προσωπικό μενού των
εταιριών εφόσον περιέχει προσωπικά δεδομένα. Έτσι τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα των υποψηφίων δεν εκτίθενται στον οποιονδήποτε.
Στην αναζήτηση που βρίσκεται στο προσωπικό μενού της εταιρίας δίνεται η
δυνατότητα να βρεθούν υποψήφιοι που πληρούν τα χαρακτηριστικά που
αναζητούνται. Και σε αυτήν την αναζήτηση χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά που
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται είναι ο
νομός και η κατηγορία(Σπουδές, Εργασιακή Εμπειρία, Γενικές Γνώσεις) η οποία είναι
επιθυμητή.
Τα αποτελέσματα και των δύο αναζητήσεων παρουσιάζονται με την μορφή
πίνακα και στην περίπτωση του υποψηφίου υπάρχουν σχετικά Links που οδηγούν
στην παρουσίαση της προσφοράς και της εταιρίας, ενώ στην περίπτωση του
υποψηφίου υπάρχει Link που προβάλει το βιογραφικό κάθε χρήστη που υπάρχει στα
αποτελέσματα.
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Rss Feeds
Τα Rss Feeds είναι ένας τρόπος να εντοπίζει ο χρήστης τις νέες προσφορές
εργασίας που έχουν καταχωρηθεί στην βάση τις τελευταίες επτά ημέρες. Έτσι ο
χρήστης διευκολύνεται, καθώς δεν χρειάζεται να κάνει αναζήτηση και να βλέπει
συνεχώς τις ίδιες προσφορές προσπαθώντας να εντοπίσει κάποια νέα.
Υπάρχει διαφορετικό Feed για κάθε κατηγορία επαγγέλματος έτσι διαλέγοντας
την κατάλληλη κατηγορία εμφανίζονται οι προσφορές των τελευταίων επτά ημέρων
με συνοπτική περιγραφή. Πατώντας σε κάθε προσφορά εμφανίζεται η προσφορά με
αναλυτική περιγραφή.
Κάνοντας εγγραφή στο Feed (subscribe to Rss Feed), και χρησιμοποιώντας ένα
Rss Reader γίνεται δυνατή η ενημέρωση χωρίς καν ο χρήστης να χρειάζεται να
προσπελαύνει κάθε φορά την ιστοσελίδα. Έτσι η διαδικασία επιταχύνεται.
Επικοινωνία
Εδώ γίνεται δυνατή η επικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος
στέλνοντας του κάποιο μήνυμα μέσω e-mail. Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία
και πατώντας Αποστολή, στέλνεται το mail στον διαχειριστή.

Ο υποψήφιος
Κατά την πρώτη επίσκεψη ενός υποψήφιου στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητο
να εγγραφεί στο σύστημα για να απολαύσει τις υπηρεσίες του JobsHeaven. Κάνοντας
κλίκ στην επιλογή ‘Εγγραφή νέου μέλους’. Η εγγραφή απαιτεί μόλις 5 λεπτά για να
πραγματοποιηθεί. Τα στοιχεία που χρειάζεται να εισαχθούν είναι το όνομα και το
επώνυμο του χρήστη, ένα όνομα χρήση(user_name) και ο κωδικός πρόσβασης που
επιθυμεί ο χρήστης και τέλος το mail του.
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Τα υπόλοιπα στοιχεία θα συμπληρωθούν στο προσωπικό μενού εάν ο χρήστης
το επιθυμεί. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να γίνει αποδοχή του των ειδικών
όρων πριν πατηθεί το πλήκτρο Εγγραφή. Εάν όλα πάνε καλά τότε γίνεται εισαγωγή
στο προσωπικό μενού του χρήστη. Για την επιτυχή εγγραφή στο σύστημα είναι
απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένα τα cookies στον browser που χρησιμοποιείται.

Μετά την πρώτη εγγραφή, και για όλες τις υπόλοιπες φορές, στο σύστημα η
είσοδος γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που
δηλώθηκαν κατά την εγγραφή. Κάνοντας κλίκ στην επιλογή είσοδος χρήστη
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εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισαχθούν το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης και να πατηθεί το κουμπί ‘Είσοδος’.
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Προσωπικό Μενού Υποψηφίου
Το προσωπικό μενού του υποψηφίου χωρίζεται σε τρία μέρη, στο Βιογραφικό,
στην Διαχείριση λογαριασμού και στην Αναζήτηση.
Στο βιογραφικό συμπληρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του
χρήστη. Αυτά τα στοιχεία είναι ορατά και στις εταιρίες που κάνουν αναζήτηση για
εργαζομένους.
Στην διαχείριση του λογαριασμού υπάρχει η επιλογή για αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο παλαιός κωδικός πρόσβασης και δύο
φορές ο καινούριος για επαλήθευση. Εάν δεν υπάρξει κανένα σφάλμα ο κωδικός
πρόσβασης έχει αλλάξει.
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Στην αναζήτηση μπορεί να γίνει αναζήτηση προσφορών εργασίας εισάγοντας
μια λέξη κλειδί και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα όπως έχει αναφερθεί και
πιο πάνω.

Στο πάνω μέρος του προσωπικού μενού εμφανίζεται ένα μήνυμα που
πληροφορεί με ποιο όνομα χρήστη έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος και η επιλογή για
αποσύνδεση. Η αποσύνδεση από το σύστημα είναι απαραίτητη για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό και έχει επιλεχθεί το σύστημα να αποσυνδέει
τον χρήστη μετά από μία ώρα.
Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
Στην σελίδα με τα προσωπικά στοιχεία αρχικά εμφανίζονται αυτά που ο
χρήστης έχει ήδη εισάγει κατά την εγγραφή και έπειτα τα υπόλοιπα που δεν είναι
υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Τα τετράγωνα στα οποία έχει γίνει ήδη εισαγωγή
εμφανίζονται με το περιεχόμενο που έχει εισαχθεί. Αφού συμπληρωθούν όλα τα
στοιχεία που ο χρήστης επιθυμεί τότε με την επιλογή ‘Αποθήκευση’ αυτά
καταχωρούνται. Για οποιαδήποτε αλλαγή απλά πρέπει να σβηστεί το παλιό
περιεχόμενο, να γραφεί το καινούριο στο απαραίτητο κουτί και μετά να πατηθεί
αποθήκευση. Τα δεδομένα που ζητούνται είναι: Όνομα υποψηφίου, Επώνυμο, e-mail,
Φύλο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός, Τηλέφωνο 1, Τηλέφωνο 2,
Γενέθλια, Αριθμός Ταυτότητας, Εθνικότητα, Άδεια αυτοκινήτου, Κάτοχος
αυτοκινήτου, Προτιμώμενη θέση εργασίας, Σχόλια.
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Σπουδές υποψηφίου
Εδώ συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν τις σπουδές. Μπορούν να
εισαχθούν παραπάνω από μία, καθώς και να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν. Όσες
εισαγωγές έχουν γίνει απεικονίζονται σε έναν πίνακα. Εάν είναι επιθυμητή η
εισαγωγή και άλλης εγγραφής, τότε πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που
απαιτούνται(Περίοδος, Πτυχίο, Ειδικότητα, Γνώση που αποκτήθηκε, Ίδρυμα) και να
πατηθεί το κουμπί ‘Αποθήκευση’.
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Εργασιακή Εμπειρία υποψηφίου
Όπως και στις σπουδές εδώ συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν την
εργασιακή εμπειρία. Μπορούν να εισαχθούν παραπάνω από μία εμπειρίες, καθώς και
να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν. Όσες εισαγωγές έχουν γίνει απεικονίζονται σε
έναν πίνακα. Εάν είναι επιθυμητή η εισαγωγή και άλλης εγγραφής, τότε πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται(Περίοδος, Θέση, Περιγραφή, Εταιρία)
και να πατηθεί το κουμπί ‘Αποθήκευση’.

Γενικές γνώσεις υποψηφίου
Εδώ
συμπληρώνονται
στοιχεία
που
αφορούν
τις
γενικές
γνώσεις(Εκπαίδευση/Πιστοποιητικό/Σεμινάριο). Μπορούν να εισαχθούν παραπάνω
από μία, καθώς και να διαγραφούν ή να τροποποιηθούν. Όσες εισαγωγές έχουν γίνει
απεικονίζονται σε έναν πίνακα. Εάν είναι επιθυμητή η εισαγωγή και άλλης εγγραφής,
τότε πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται(Πρόσθετη γνώση,
Επίπεδο, Σχόλια) και να πατηθεί το κουμπί ‘Αποθήκευση’.
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Εξαγωγή βιογραφικού σε ΡϋΡ
Με αυτήν την επιλογή γίνεται η εξαγωγή του βιογραφικού σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα προηγούμενα βήματα (Προσωπικά Στοιχεία,
Σπουδές, Εργασιακή εμπειρία, Γενικές γνώσεις). Το βιογραφικό ακολουθεί το
πρότυπο βιογραφικού που προτείνει η ευρωπαϊκή ένωση και έχει την εξής μορφή:

Βιογραφικό

Φ

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο (1)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τπηκοότητα
Ημερομηνία Γέννησης
Φύλο

Ιροτιμώμενη θέση εργασίας
Σπουδές -Κατάρτιση

gimcno
abraham
rgtert
222222222
abry 22 @hotmai 1.com
αααααααα
0000-00-00
Άρρεν

33333333

δφγδγδφγδφγ

Περίοδος
Τίτλος Σπουδών
Περιγραφή ειδικότητας
Γνώσεις που αποκτήθηκαν
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

2006-2007
Πληροφορική
Βιομηχανική Πληροφορική

Περίοδος
Τίτλος Σπουδών
Περιγραφή ειδικότητας
Γνώσεις που αποκτήθηκαν
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

2001
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΚΡΙ'ΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΔΛΑΔΑΔΑΔΑΑ
καβαλα

Περίοδος
Τίτλος Σπουδών
Περιγραφή ειδικότητας
Γνώσεις που αποκτήθηκαν

2000-2005
Systems
Operativos
adsasddsadasd

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Τηλέφωνο (2):

καβαλα

UJI

Εργασιακή Εμπειρία
Περίοδος
Θέση
Περιγραφή
Εταιρία

2000-2002
Προγραμματιστής
My sql-PHP
ALPHA

Γενικές Γνώσεις
Πρόσθετη Γνώση
Επίπεδο
Σχόλια

Αγγλικά
Καλό
μπλα
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Υποψηφιότητες σε προσφορές
Εδώ εμφανίζονται οι προσφορές εργασίας στις οποίες έχει γίνει εγγραφή από
τον εκάστοτε χρήστη. Επίσης εμφανίζεται και η κατάσταση(Παρελήφθη, Σε
επεξεργασία, Τελική επιλογή, Απορρίφθηκε ) στην οποία έχει βάλει η εταιρία την
κάθε υποψηφιότητα. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, γι’ αυτό
καλό είναι να γίνεται συχνός έλεγχος της πορείας της υποψηφιότητας.

Η εταιρία
Όπως και στον υποψήφιο, έτσι και εδώ κατά την πρώτη επίσκεψη στην
ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να γίνει η εγγραφή στο σύστημα. Κάνοντας κλίκ στην
επιλογή ‘Είσοδος’. Έπειτα επιλέγεται εγγραφή, εγγραφή απαιτεί μόλις 5 λεπτά για να
πραγματοποιηθεί. Τα στοιχεία που χρειάζεται να εισαχθούν είναιη επωνυμία της
εταιρίας, ένα όνομα χρήση(user_name) και ο κωδικός πρόσβασης που επιθυμεί ο
χρήστης και τέλος το mail του.
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Τα υπόλοιπα στοιχεία θα συμπληρωθούν στο προσωπικό μενού εάν ο χρήστης
το επιθυμεί. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να γίνει αποδοχή του των ειδικών
όρων πριν πατηθεί το πλήκτρο Εγγραφή. Εάν όλα πάνε καλά τότε γίνεται εισαγωγή
στο προσωπικό μενού της εταιρίας. Για την επιτυχή εγγραφή στο σύστημα είναι
απαραίτητο να είναι ενεργοποιημένα τα cookies στον browser που χρησιμοποιείται.

Μετά την πρώτη εγγραφή, και για όλες τις υπόλοιπες φορές, στο σύστημα η
είσοδος γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που
δηλώθηκαν κατά την εγγραφή. Κάνοντας κλίκ στην επιλογή ‘είσοδος’, στην εταιρία,
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εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία πρέπει να εισαχθούν το όνομα χρήστη και ο
κωδικός πρόσβασης και να πατηθεί το κουμπί ‘Είσοδος’.

Προσωπικό Μενού Εταιρίας
Το προσωπικό μενού της εταιρίας χωρίζεται σε τρία μέρη, στην Διαχείριση
Προσφορών, στην Διαχείριση λογαριασμού και στην Αναζήτηση υποψηφίων.
Στην διαχείριση προσφορών συμπληρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία της εταιρίας, δημιουργούνται οι προσφορές εργασίας και ελέγχονται οι
υποψήφιοι σε αυτές.
Στην διαχείριση του λογαριασμού υπάρχει η επιλογή για αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο παλαιός κωδικός πρόσβασης και δύο
φορές ο καινούριος για επαλήθευση. Εάν δεν υπάρξει κανένα σφάλμα ο κωδικός
πρόσβασης έχει αλλάξει.

Στην αναζήτηση μπορεί να γίνει αναζήτηση υποψηφίων εισάγοντας μια λέξη
κλειδί και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω.
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Στο πάνω μέρος του προσωπικού μενού εμφανίζεται ένα μήνυμα που
πληροφορεί με ποιο όνομα χρήστη έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος και η επιλογή για
αποσύνδεση. Η αποσύνδεση από το σύστημα είναι απαραίτητη για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό και έχει επιλεχθεί το σύστημα να αποσυνδέει
τον χρήστη μετά από μία ώρα.

Στοιχεία Εταιρίας
Στην σελίδα με τα στοιχεία της εταιρίας αρχικά εμφανίζονται αυτά που ο
χρήστης έχει ήδη εισάγει κατά την εγγραφή και έπειτα τα υπόλοιπα που δεν είναι
υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Τα τετράγωνα στα οποία έχει γίνει ήδη εισαγωγή
εμφανίζονται με το περιεχόμενο που έχει εισαχθεί. Αφού συμπληρωθούν όλα τα
στοιχεία που ο χρήστης επιθυμεί τότε με την επιλογή ‘Αποθήκευση’ αυτά
καταχωρούνται. Για οποιαδήποτε αλλαγή απλά πρέπει να σβηστεί το παλιό
περιεχόμενο, να γραφεί το καινούριο στο απαραίτητο κουτί και μετά να πατηθεί
αποθήκευση. Τα δεδομένα που ζητούνται είναι: Επωνυμία εταιρίας, E-mail,
Ιστοσελίδα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διέυθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός,
Τηλέφωνο 1, Τηλέφωνο 2, Περιγραφή.
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Προσφορές Εργασίας
Εδώ δημιουργούνται οι προσφορές εργασίας. Για κάθε προσφορά εργασίας
απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων πληροφοριών που θα δείχνουν στον υποψήφιο για
τον τύπο της εργασίας και τις απαιτήσεις της εταιρίας. Όσο πιο αναλυτικές είναι
αυτές οι πληροφορίες τόσο περισσότερους υποψηφίους θα προσεγγίσει. Τα στοιχεία
που απαιτούνται είναι τα εξής: Διάρκεια σύμβασης, Απαιτήσεις, Ελάχιστη εμπειρία,
Ελάχιστο Πτυχίο, Κατηγορία, Τύπος Εργασίας, Ωράριο, Νομός, Σχόλια.
Μπορούν να εισαχθούν παραπάνω από προσφορές, καθώς και να διαγραφούν
ή να τροποποιηθούν. Όσες εισαγωγές έχουν γίνει απεικονίζονται σε έναν πίνακα.
Κάθε φορά που είναι επιθυμητή η εισαγωγή και άλλης εγγραφής, τότε πρέπει να
συμπληρωθούν τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, και να
πατηθεί το κουμπί ‘Αποθήκευση’.
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Υποψήφιοι σε προσφορές
Εδώ παρουσιάζονται οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις προσφορές της
εταιρίας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι το όνομα της προσφοράς, το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η ημερομηνία εγγραφής. Επίσης δίνεται η
δυνατότητα να ελεγχθεί η κατάσταση (Παρελήφθη, Σε επεξεργασία, Τελική επιλογή,
Απορρίφθηκε) ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η κάθε προσφορά, καθώς και να
προβληθεί το βιογραφικό του υποψηφίου. Η διαγραφή του υποψηφίου από μια
προσφορά είναι δυνατή μόνο όταν η κατάσταση βρίσκεται στην επιλογή
‘Απορρίφθηκε’.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Απαιτήσεις
14) Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι η ανεύρεση εργασίας και εργαζομένων από
εταιρίες.
15) Στην ιστοσελίδα θα έχει πρόσβαση όποιος συμπληρώσει σωστά το username
και τον κωδικό χρήστη, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος
θα παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής νέου χρήστη.
16) Στην αρχική σελίδα, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη, θα
υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης προσφορών εργασίας, και η δυνατότητα
παρατήρησης των προσφορών των τελευταίων επτά ημερών μέσω Rss Feed.
17) Οι προσφορές στα Rss Feed θα χωρίζονται ανά κατηγορία επαγγέλματος
σύμφωνα με τις κατηγορίες που υπάρχουν στην βάση δεδομένων. Επίσης οι
προσφορές θα αντλούνται αυτόματα από την βάση δεδομένων και δεν θα
ανανεώνονται χειροκίνητα.
18) Μετά την είσοδο θα παρέχεται ξεχωριστός χώρος για τους χρήστες που
αναζητούν εργασία και ξεχωριστός για τις εταιρίες.
19) Θα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και στον προσωπικό χώρο του
υποψηφίου και των εταιριών
20) Μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων από την αναζήτηση για θέσεις
εργασίας ο χρήστης θα υποβάλει το βιογραφικό του στην προσφορά που
επιθυμεί αυτόματα.
21) Στο χώρο των χρηστών θα υπάρχει το προσωπικό τους βιογραφικό, το μέρος
όπου με συγκεκριμένα κριτήρια(επάγγελμα, περιοχή κ.α.) θα αναζητούν
εργασία μέσα από την βάση δεδομένων, και οι προσφορές εργασίας στις
οποίες έχουν ‘υποβάλει’ ήδη το βιογραφικό τους.
22) Το βιογραφικό του χρήστη χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες
1) Προσωπικά δεδομένα
2) Σπουδές
3) Εργασιακή εμπειρία
4) Γενικές Γνώσεις
23) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα Προσωπικά δεδομένα για τον υποψήφιο
είναι τα εξής: Όνομα υποψηφίου, Επώνυμο, e-mail, Φύλο, Διεύθυνση,
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός, Τηλέφωνο 1, Τηλέφωνο 2, Γενέθλια,
Αριθμός Ταυτότητας, Εθνικότητα, Άδεια αυτοκινήτου, Κάτοχος αυτοκινήτου,
Προτιμώμενη θέση εργασίας, Σχόλια.
24) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στις Σπουδές για τον υποψήφιο είναι τα
εξής: Περίοδος, Πτυχίο, Ειδικότητα, Γνώση που αποκτήθηκε, Ίδρυμα.
25) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην Εργασιακή Εμπειρία για τον υποψήφιο
είναι τα εξής: Περίοδος, Θέση, Περιγραφή, Εταιρία.
26) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στις Γενικές Γνώσεις για τον υποψήφιο είναι
τα εξής: Πρόσθετη γνώση, Επίπεδο, Σχόλια.
27) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα Στοιχεία Εταιρίας για την εταιρία είναι
τα εξής: Επωνυμία εταιρίας, E-mail, Ιστοσελίδα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διέυθυνση,
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός, Τηλέφωνο 1, Τηλέφωνο 2, Περιγραφή.
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28) Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στις Προσφορές Εργασίας για την εταιρία
είναι τα εξής: Προσφορά εργασίας, Μισθός, Αριθμός Θέσεων, Λήξη
προσφοράς εργασίας, Διάρκεια σύμβασης, Απαιτήσεις, Ελάχιστη εμπειρία,
Ελάχιστο Πτυχίο, Κατηγορία, Τύπος Εργασίας, Ωράριο, Νομός, Σχόλια.
29) Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να εισάγει περισσότερε από μία Σπουδές,
Εργασιακές Εμπειρίες, Γενικές Γνώσεις, τις οποίες έχει το δικαίωμα να
επεξεργαστεί και να διαγράψει αργότερα.
30) Το βιογραφικό του χρήστη θα είναι δυνατό να εξαχθεί σε αρχείο με την μορφή
ρόΤ Τα δικαιώματα του αρχείου θα είναι πλήρη, δηλαδή δεν θα υπάρχουν
περιορισμοί αποθήκευσης και εκτύπωσης.
31) Στο χώρο της εταιρίας ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει μια λίστα με τις
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για κάθε προσφορά (αυτό σημαίνει ότι
εργαζόμενοι και εταιρίες θα αλληλεπιδρούν μέσω της ιστοσελίδας). Ο χώρος
αυτός ονομάζεται «Οι υποψηφιότητες μου»
32) Στις προσφορές εργασίας που έχουν είδη εγγραφεί οι χρήστες θα εμφανίζεται
η ημερομηνία εγγραφής και η κατάσταση την οποία επιλέγει η εταιρία από το
μέρος όπου βλέπει τους υποψήφιους των προσφορών( «Υποψήφιοι σε
προσφορές» ). Οι τιμές που μπορεί να παίρνει η κατάσταση είναι οι εξής:
1) Παρελήφθη
2) Σε επεξεργασία
3) Τελική επιλογή
4) Απορρίφθηκε
Το δικαίωμα της διαγραφής της εγγραφής της υποψηφιότητας ενός υποψηφίου
από την λίστα των υποψηφίων το διατηρεί μόνο η εταιρία από τον προσωπικό
της χώρο ( «Υποψήφιοι σε προσφορές» ) . Η διαγραφή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο αν η κατάσταση της υποψηφιότητας είναι
«Απορρίφθηκε»
33) Με την εισαγωγή της υποψηφιότητας από τον χρήστη η κατάσταση μπαίνει
αυτομάτως στο «Παραλήφθηκε».
34) Επίσης στο χώρο της εταιρίας θα υπάρχει μια λίστα από τις θέσεις εργασίας
που θέλει η εταιρία να προσφέρει, και ο χρήστης της εταιρίας θα μπορεί να
προσθέτει μια νέα θέση εργασίας ή να διαγράφει ή να επεξεργάζεται μια
παλαιότερη.
35) Κάθε εταιρία θα μπορεί να αναζητεί εργαζομένους ψάχνοντας συγκεκριμένα
κριτήρια και μετά να βλέπει το βιογραφικό τους.
36) Μετά την αποσύνδεση του ο κάθε χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μπει στον
προσωπικό του χώρο και να γραφεί σε προσφορές. Για να το κάνει αυτό θα
πρέπει να συνδεθεί ξανά
37) Θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης του χρήστη
38) Η ιστοσελίδα προορίζεται για τον Ελληνικό χώρο και μόνο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
Σχεδίαση βάσης Δεδομένων
Απαιτήσεις - Συναρτησιακές Εξαρτήσεις
1)
2)
3)
4)
5)

Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα κωδικό εισόδου (user_name ^user_pass)
Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα επώνυμο (user_name -^surname)
Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα όνομα (user_name ^nam e)
Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα φύλο (user_name -^sex)
Για κάθε υποψήφιο έχουμε μια ημερομηνία γέννησης
(user_nam e^birthday)
6) Για κάθε υποψήφιο έχουμε έναν αριθμό ταυτότητας (user_name ^id_num )
7) Για κάθε υποψήφιο έχουμε έναν ταχυδρομικό κώδικα
(user_name^post_code)
8) Για κάθε υποψήφιο έχουμε μία διεύθυνση (user_name ^user_addr)
9) Για κάθε υποψήφιο έχουμε μία πόλη (user_name ->city)
10) Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα πρωτεύων τηλέφωνο (user_name^user_ph1)
11) Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα δευτερεύων τηλέφωνο
(user_name^user_ph2)
12) Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα e-mail (user_name^user_mail)
13) Για κάθε υποψήφιο έχουμε μια υπηκοότητα (user_name -^user_nat)
14) Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα πεδίο για σχόλια (user_name^user_com)
15) Κάθε υποψήφιος έχει ή δεν έχει αυτοκίνητο (user_name^own_vehicle)
16) Για κάθε υποψήφιο έχουμε ένα πεδίο προτιμώμενης εργασίας
(user_name^pref_work)
17) Για κάθε εργασιακή εμπειρία έχουμε μία χρονική περίοδο
(exp_id exp_period)
18) Για κάθε εργασιακή εμπειρία έχουμε μία εταιρία (exp_id^company)
19) Για κάθε εργασιακή εμπειρία έχουμε μία θέση (exp_id^exp_poss)
20) Για κάθε εργασιακή εμπειρία έχουμε μία περιγραφή (exp_id^exp_descr)
21) Για κάθε πτυχίο έχουμε μια χρονική περίοδο (stud_id^stud_period)
22) Για κάθε πτυχίο έχουμε ένα τίτλο πτυχίου (stud_id^degree)
23) Για κάθε πτυχίο έχουμε ένα τίτλο πτυχίου (stud_id^spec_name)
24) Για κάθε πτυχίο έχουμε ένα τίτλο πτυχίου (stud_id^stud_know)
25) Για κάθε πτυχίο έχουμε ένα τίτλο πτυχίου (stud_id^inst_name)
26) Κάθε εταιρία έχει ένα κωδικό (comp_name -^comp_pass)
27) Κάθε εταιρία έχει ένα πραγματικό όνομα(επωνυμία)
(comp_name^comp_title)
28) Κάθε εταιρία έχει ένα site (comp_name ^comp_site)
29) Κάθε εταιρία έχει μια διεύθυνση (comp_name ^com p_addr)
30) Κάθε εταιρία ανήκει σε μια πόλη (comp_name -^comp_city)
31) Κάθε εταιρία έχει ένα ταχυδρομικό κώδικα (comp_name ^comp_post)
32) Κάθε εταιρία έχει ένα τηλέφωνο (comp_name -^comp_ph)
33) Κάθε εταιρία έχει ένα δεύτερο τηλέφωνο (comp_name ^com p_ph2)
34) Κάθε εταιρία έχει ένα mail(comp_name ^comp_mail)
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35) Κάθε εταιρία έχει ένα ΑΦΜ(comp_name ^comp_afm)
36) Κάθε εταιρία έχει μια Δ.Ο.Υ. (comp_name ^comp_doy)
37) Κάθε εταιρία έχει μία περιγραφή (comp_name -^comp_descr)
38) Κάθε προσφορά εργασίας έχει μία περιγραφή (offer_id^offer_descr)
39) Κάθε προσφορά εργασίας έχει μια ημερομηνία (offer_id^offer_date)
40) Κάθε προσφορά εργασίας έχει μια ημερομηνία λήξης(offer_id^offer_exp)
41) Κάθε προσφορά εργασίας έχει έναν μισθό (offer_id^offer_sal)
42) Κάθε προσφορά εργασίας αναφέρεται σε μια πόλη (offer_id^offer_town)
43) Κάθε προσφορά εργασίας έχει έναν αριθμό θέσεων (offer_id^poss_num)
44) Κάθε προσφορά εργασίας έχει μια ελάχιστη απαίτηση (offer_id^req)
45) Κάθε προσφορά εργασίας έχει μια ελάχιστη προϋπηρεσία
(offer_id ^ min_exp)
46) Κάθε προσφορά εργασίας έχει ένα ελάχιστο πτυχίο (offer_id^min_degree)
47) Κάθε προσφορά εργασίας έχει ένα χρόνο σύμβασης (offer_id^time_agr)
48) Κάθε προσφορά εργασίας έχει ένα πεδίο για σχόλια (offer_id^offer_comm)
49) Κάθε νομός έχει ένα όνομα (region_id^reg_name)
50) Κάθε τύπος εργασίας έχει ένα όνομα (work_type_id^work_type_name)
51) Κάθε κατηγορία εργασίας έχει ένα όνομα (cat_id^cat_name)
52) Κάθε ωράριο έχει ένα όνομα (timetable_id^timetable_name)
53) Κάθε ειδικότητα έχει ένα όνομα (spec_id^spec_name)
54) Κάθε ίδρυμα έχει ένα όνομα (inst_id^inst_name)
Κάθε υποψήφιος ανήκει σε ένα νομό
Κάθε νομός μπορεί να έχει πολλούς υποψηφίους
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: user_nam e^ ^ ΐο η _ ΐά (55)
Κάθε εργασιακή εμπειρία έχει έναν υποψήφιο(χρήστη)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει πολλές εργασιακές εμπειρίες
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: exp_id^ user_name (56)
Για κάθε πτυχίο έχουμε μία ειδικότητα
Κάθε ειδικότητα μπορεί να υπάρχει σε πολλά πτυχία
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: stud_id^spec_id (57)
Για κάθε πτυχίο έχουμε ένα ίδρυμα
Κάθε ίδρυμα μπορεί να υπάρχει σε πολλά πτυχία
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε:

(58)

Για κάθε πτυχίο έχουμε έναν υποψήφιο(χρήστη)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει πολλά πτυχία
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε:

user_name (59)

Κάθε προσφορά εργασίας προέρχεται από μια εταιρία
Κάθε εταιρία μπορεί να έχει πολλές προσφορές εργασίας

86

Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: offer_id^comp_id (60)
Κάθε προσφορά εργασίας έχει έναν τύπο εργασίας
Κάθε τύπος εργασίας μπορεί να υπάρχει σε πολλές προσφορές εργασίας
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: offer_id^work_type_id (61)
Κάθε προσφορά εργασίας έχει μια κατηγορία
Κάθε κατηγορία εργασίας μπορεί να υπάρχει σε πολλές προσφορές εργασίας
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε:

(62)

Κάθε προσφορά εργασίας αναφέρεται σε ένα νομό
Κάθε νομός μπορεί να έχει πολλές προσφορές εργασίας
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: ο ί ί β Γ ^ ^ ^ ί ο π ^ (63)
Κάθε εταιρία βρίσκεται σε ένα νομό
Κάθε νομός μπορεί να έχει πολλές εταιρίες
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: comp_name^region_id (64)
Κάθε προσφορά εργασίας έχει ένα ωράριο
Κάθε ωράριο μπορεί να υπάρχει σε πολλές προσφορές εργασίας
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: ο ίίβ Γ ^ ^ Ι ^ β Ι α Μ β ^ (65)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί σε πολλές προσφορές
Κάθε προσφορά μπορεί να έχει εγγεγραμμένους πολλούς υποψηφίους
Σχέση Μ:Ν, άρα έχουμε: user_name,offer_id ^ Θ
Επειδή όμως θέλουμε να ξέρουμε την ημερομηνία κατά την οποία εγγράφηκε ο
υποψήφιος, και την κατάσταση του, έχουμε:
user_name,offer_id ^ subscribed_date, state (66)
Κάθε επιπρόσθετη γνώση ανήκει σε έναν υποψήφιο
Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει πολλές επιπρόσθετες γνώσεις
Σχέση 1:Ν, άρα έχουμε: know_id^user_name (67)
68) Για κάθε επιπρόσθετη γνώση έχουμε έναν είδος γνώσης(know_id^kn_kind)
69) Για κάθε επιπρόσθετη γνώση έχουμε ένα επίπεδο(know_id^kn_level)
70) Για κάθε επιπρόσθετη γνώση έχουμε ένα σχόλιο(know_id^kn_comm)
71) Για κάθε υποψήφιο έχουμε μια άδεια οδήγησης (user_name ^ car_licence)

Σύμφωνα με το θεώρημα 1 (Αν Χ ^ Υ και Χ ^ Ζ τότε Χ ^Υ Ζ )
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 1..15 και 55, 71 μας δίνουν:
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user_name ^user_pass, surname,name, sex,birthday,id_num, post_code,
user_addr, city, user_ph1, user_ph2, user_mail, user_nat, user_comm,
car_licence own_vehicle, pref_work, region_id
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 16..20 και 56 μας δίνουν:
exp_id^ user_name, exp_period, company, exp_poss, exp_descr
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 21..25 και 57,58,59 μας δίνουν:
stud_id^stud_period, degree, spec_id, inst_id,spec_name,
stud_know,inst_name, user_name
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 26..37 και 64 μας δίνουν:
comp_name^ comp_pass, comp_title, comp_addr, comp_city, comp_post
comp_ph, comp_ph2, comp_mail, comp_afm, comp_doy, comp_descr,
comp_site, region_id
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 38..48 και 60..63 και 65 μας δίνουν:
offer_id^offer_descr, offer_date, offer_exp, offer_sal, poss_num, req,
min_exp, min_degree, agr_type_id, time_agr, offer_comm, time_agr,
comp_name, work_type_id, cat_id, region_id, timetable_id
οι συναρτησιακές εξαρτήσεις και 67..70 μας δίνουν:
know_id^kn_kind,kn_level, kn_comm, user_name

region_id^reg_name
work_type_id^work_type_name,
cat_id^cat_nam e
timetable id^tim etable name

Σχήμα σχέσεων

Candidate (user name,user pass, surname, name, sex,birthday, id_num,
post_code, user_addr, city, user_ph1, user_ph2, user_mail, user_nat, car_licence,
user_com, own_vehicle, pref_work, region_id)
Region (region id, reg_name)
Offers (offer id, offer_descr, offer_date, offer_sal, poss_num, req, min_exp,
min_degree, agr_type_id, time_agr, offer_comm, comp_id, work_type_id, cat_id,
region_id, timetable_id)
Studies (stud id, stud_period, degree, spec_id, inst_id, spec_name,
stud_know,inst_name, user_name)
Experience (exp id, user_name, exp_period, company, exp_poss, exp_descr)
Knowledge (know id, kn_kind,kn_level, user_name)
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Instution (inst id,inst name)
Type_of_work (work type id, work_type_name)
Category (cat id, cat_name)
Timetables (timetable id, timetable_name)
Company (comp name, comp_pass, comp_title, comp_addr, comp_city,
comp_post, comp_ph, comp_ph2 comp_mail, comp_afm, comp_doy
,comp_descr, comp_site, region_id)
Offer_Subscription(offer id, user name, subscribed_date, state)

Ανάλυση πεδίων

Candidate
user_name: όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη
και έχει το ρόλο του κύριου κλειδιού(char)
user_pass: κωδικός χρήστη που χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα χρήστη για την
ταυτοποίηση του χρήστη. (char)
surname: επώνυμο χρήστη (πραγματικά στοιχεία) (char)
name: όνομα χρήστη (πραγματικά στοιχεία) (char)
sex: φύλο(char)
birthday: ημερομηνία γέννησης (date)
id_num: Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (χρησιμοποιείται σαν
προαιρετικό πεδίο και εντάχθηκε για να δείχνει ότι ο χρήστης είναι υπαρκτό
πρόσωπο και η καταχώρηση σοβαρή) (char)
post_code: Ταχυδρομικός κώδικας (number)
user_addr: Διεύθυνση (char)
city: Πόλη(char)
user_ph1: Αριθμός τηλεφώνου (number)
user_ph2: Δευτερεύων αριθμός τηλεφώνου - ή κινητό (number)
user_mail: e-mail (char)
user_nat: Εθνικότητα, (char)
car_licence: Άδεια οδήγησης (επίπεδο, Α,Β...) (char)
own_vehicle: Αν ο χρήστης είναι κάτοχος αυτοκινήτου, (char)
pref_work: Προτιμώμενη θέση εργασίας (char)
user_com: Σχόλια χρήστη (char)
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Region
region_id: κωδικός νομού (number)
reg_name: Όνομα νομού (char)

Offers
offer_id: κωδικός προσφοράς την οποία εισάγει η εταιρία(αυτόματη
καταχώρηση) (number)
offer_descr: Περιγραφή της προσφοράς (τι αφορά) (char)
offer_date: Ημέρα δημοσίευσης της προσφοράς, (date)
offer_exp: Ημέρα λήξης της προσφοράς, (μέγιστη ισχύς της προσφοράς, ο
χρήστης μπορεί να την διαγράψει και νωρίτερα) (date)
offer_sal: Ο μισθός της προσφοράς (number)
poss_num: Πόσες θέσεις εργασίας αφορούν την συγκεκριμένη προσφορά
(number)
req: Απαιτήσεις εργοδότη(char)
min_exp: Ελάχιστη εμπειρία(char)
min_degree: Ελάχιστο πτυχίο- Επίπεδο γνώσεων (char)
time_agr: η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας (char)
offer_comm: Σχόλια της εταιρίας(char)
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--------------------- + -------------------------- + --------- + ------------------+ --------------------------------+ -------------------------------------------------------- +

+-

! F ie ld

Type

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

in t< 3 ) u n sig n ed
c h a r <45>
d ate
in t< 9 >
in t< 6 >
d ate
char<100>
c h a r <45>
c h a r <45>
c h a r <45>
char<16)
in t< 3 >
in t< 3 >
in t< 3 >
in t< 3 >
char<200>

o f f e r id
o ffe r descr
o f f e r d ate
o ffer sal
possnurn
o f f e r exp
req
min e x p
m in d e g r e e
t im e a g r
coFip_name
c a t id
tim e ta b le id
w ork t y p e i d
re g io n _ id
offer_com m

N u ll

Key

D efau lt

E x tra

PEI

NULL

au to

VES

!
in c re m e n t

!

NULL

NO
VES
VES
VES
VES
NO
NO
NO
NO
NO
VES

NULL
NULL
NULL
NULL

NULL

--------------------- + -------------------------- + --------- + ----------------+ ---------------------------- + --------------------------------------------------+

+-

Studies
stud_id: κωδικός σπουδών (number)
stud_period: Χρονική περίοδος σπουδών (char)
degree: Τίτλος πτυχίου(char)
spec_name: E^iK0rnna(char)
stud_know: Γνώση που αποκτήθηκε(char)
inst_name: Ίδρυμα(char)
+

-------------------- + ---------------------------+ --------- + ----------------+ ---------------------------- + -------------------------------------------------- +

! F ie ld

Type

N u ll

!
!
!
!
!
!
!

in t< 8 > u n s ig n e d
c h a r <45>
c h a r <45>
c h a r <45>
char<200>
c h a r <45>
char<16>

VES
VES
VES
VES
VES
NO

+

stu d _ id
stu d _ p e rio d
d egree
spec_nam e
stu d _ k n o w
in st_ n am e
u ser_nam e

K ey

D efau lt

E x tra

!

PR I

NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

au to _ in crem en t

!

-------------------- + ---------------------------+ --------- + ----------------+ ---------------------------- + -------------------------------------------------- +

Experience
exp_id: Κωδικός εργασιακής εμπειρίας (αυτόματη καταχώρηση) (number)
exp_period: Χρονική περίοδος εργασιακής εμπειρίας (char)
company: Εταιρία στην οποία δούλεψε ο χρήστης (char)
exp_poss: Θέση την οποία κατείχε (char)
exp_descr: Πιο αναλυτική περιγραφή της εργασίας την οποία έκανε (char)
! F ie ld

j Type

! N u ll

! K ey

! D efau lt

! E x tra

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

:
:
:
:
:

! PRI
:
:
:
:
■
■

! NULL
: null
: null
: null
: null
■
■

! au to
:
:
:
:
■
■

exp id
e x p _ p e rio d
com pany
exp_poss
exp d e s c r
user_nam e

in t< 8 > u n s ig n e d
c h a r <45>
c h a r <45>
c h a r <45>
char< 200>
char<16>

ves
ves
ves
ves
no

!
in c re m e n t

Knowledge
know_id: Κωδικός (αυτόματη καταχώρηση) (number)
kn_kind: Είδος γνώσης( π.χ. Αγγλικά, ECDL.. ,)(char)
kn_level: Επίπεδο (π.χ. B2,Lower.)(char)
kn_comm: Σχόλια(char)
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!
:
:
:
:
■
■

Type_of_work
work_type_id: Κωδικός τύπου εργασίας (αυτόματη καταχώρηση) (number)
work_type_name: όνομα τύπου εργασίας (π.χ. Πωλήσεις, Υπάλληλος Γραφείου)
(char)
+---------------------- +----------------------- +-------- +-------+------------ +--------------------- +
! F ie ld
+

------------------------

! u o rK _ ty p e _ id
! uorL _type_nam e

! T ype

! N u ll

! Key

!D efau lt

! E x tra

!

+ ------------------------------------------- + --------------- + ------------ + -----------------------+ --------------------------------------- +

! in t< 3 > u n s ig n e d
! c h a r <45>

!

NO
! VES

! PPI
!

! NULL
! NULL

!a u to _ in c re n e n t
!

!
!

1+---------------------- +----------------------- +-------- +-------+------------ +--------------------- +

Category
cat_id: Κωδικός κατηγορίας (αυτόματη καταχώρηση) (number)
cat_name: Όνομα κατηγορίας (π.χ Πληροφορική, Ιατρική.. ,)(char)

Timetables
timetable_id: Κωδικός ωραρίου (αυτόματη καταχώρηση) (number)
timetable_name: όνομα ωραρίου (π.χ. πρωί, απόγευμα, κυλιόμενο) (char)

Company
comp_name: όνομα εταιρίας που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της
εταιρίας(char)
comp_pass: κωδικός εταιρίας που χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα εταιρίας για
την ταυτοποίηση του χρήστη. (char)
comp_title: επωνυμία εταιρίας (πραγματικά στοιχεία) (char)
comp_site: ιστοσελίδα(char)
comp_addr: διεύθυνση της εταιρίας (char)
comp_city: πόλη (char)
comp_post: ταχυδρομικός κώδικας της εταιρίας (number)
comp_ph: τηλέφωνο της εταιρίας (number)
comp_ph2: δεύτερο τηλέφωνο της εταιρίας (number)
comp_mail: mail της εταιρίας (char)
comp_afm: Α.Φ.Μ εταιρίας (number)
comp_doy: Δ.Ο.Υ στην οποία υπόκειται η εταιρία (char)
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comp_descr: Περιγραφή της δράσης της εταιρίας (char)

Subscribe
subscribed_date: Η ημερομηνία την οποία ένας χρήστης υποβάλλει συμμετοχή
σε μια προσφορά (αυτόματη καταχώρηση) (date)
state: η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υποψηφιότητα (σε επεξεργασία,
τελίκό στάδιο)(date)

Σχόλια
•

Η βάση έχει σχεδιαστεί για την Ελλάδα. Σε περίπτωση που θα θέλαμε να
αφορά περισσότερες χώρες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
1) Δημιουργία ενός πίνακα στον οποίο θα υπάρχουν οι χώρες
2) Σύνδεση με τους πίνακες offers, candidate (σχέση 1:Ν)

•

Οι πίνακες Type_of_work, Category, Timetables και Region δεν είναι
προσβάσιμοι από τους χρήστες. Δικαίωμα εισαγωγής, διαγραφής και
τροποποίησης έχει μόνο ο administrator της βάσης. Οι χρήστες θα
χρησιμοποιούν αυτούς τους πίνακες για να επιλέξουν από τα στοιχεία ενός
αναπτυσσόμενου πεδίου που θα είναι ήδη καταχωρημένα στην βάση ενώ
θα συμπληρώνουν τα πεδία τα οποία χρειάζεται
Γ ια παράδειγμα
Για να επιλεχθεί κατηγορία επαγγέλματος στο πεδίο cat_id του πίνακα
offers θα υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο μενού(λίστα) το οποίο θα διαβάζει
τα στοιχεία από τα πεδία inst_id, inst_name του πίνακα institutions (που
θα περιέχει τα ιδρύματα) και ο χρήστης θα επιλέγει ένα από αυτά.
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Δημιουργία της βάσης
Jobsheaven.php
create table candidate
(
user_name char(16) not null,
user_pass char(41) not null,
surname char(45) not null,
name char(45) not null,
birthday date default '0000-00-00',
id_num char(10),
user_nat char(20),
user_mail char(30) not null,
user_ph1 char(11),
user_ph2 char(11),
user_addr char(45),
city char(45),
post_code int(8),
car_licence char(20),
own_vehicle char(20),
sex char(10),
pref_work char(45),
user_com char(200),
region_id int(3) references region(region_id),
PRIMARY KEY (user_name)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table knowledge
(
know_id int(8) unsigned not null auto_increment,
kn_kind char(45) ,
kn_level char(45),
kn_comm char(200),
user_name char(16) not null references candidate(user_name),
PRIMARY KEY (know_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;

create table experience
(
exp_id int(8) unsigned not null auto_increment,
exp_period char(45),
company char(45),
exp_poss char(45),
exp_descr char(200),
user_name char(16) not null references candidate(user_name),
PRIMARY KEY (exp_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table studies
(
stud_id int(8) unsigned not null auto_increment,
stud_period char(45),
degree char(45),
spec_name char(45),
stud_know char(200),
inst_name char(45),
user_name char(16) not null references candidate(user_name),
PRIMARY KEY (stud_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table region
(
region_id int(3) unsigned not null auto_increment,
reg_name char(45),
PRIMARY KEY (region_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table company
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(
comp_name char(16) not null,
comp_pass char(41) not null,
comp_title char(45) not null,
comp_site char(45),
comp_mail char(45) not null,
comp_ph char(11),
comp_ph2 char(11),
comp_addr char(30),
comp_post int(8),
comp_city char(45),
comp_doy char(20),
comp_afm char(9),
comp_descr char(200),
region_id int(3) references region(region_id),
PRIMARY KEY (comp_name)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table timetables
(
timetable_id int(3) unsigned not null auto_increment,
timetable_name char(45),
PRIMARY KEY (timetable_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;

create table category
(
cat_id int(3) unsigned not null auto_increment,
cat_name char(45),
PRIMARY KEY (cat_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table type_of_work
(
work_type_id int(3) unsigned not null auto_increment,
work_type_name char(45),
PRIMARY KEY (work_type_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table offers
(
offer_id int(3) unsigned not null auto_increment,
offer_descr char(45) not null,
offer_date date not null,
offer_sal int(9),
poss_num int(6) not null,
offer_exp date not null,
req char(100),
min_exp char(45),
min_degree char(45),
time_agr char(45),
comp_name char(16) not null references compsany(comp_name),
cat_id int(3) not null references category(cat_id),
timetable_id int(3) not null references timetables(timetable_id),
work_type_id int(3) not null references type_of_work(work_type_id),
region_id int(3) not null references region(region_id),
offer_comm char(200),
PRIMARY KEY (offer_id)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
create table subscribe
(
offer_id int(3) unsigned not null auto_increment references offers(offer_id),
user_name char(16) not null references candidate(user_name),
subscribed_date date not null,
state char(20) not null,
PRIMARY KEY (offer_id,user_name)
)type=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
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