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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Η πιλοτική εφαρμογή  έχει ως βασικό στόχο την αυτοματοποίηση της 
δήλωσης εγγραφής του σπουδαστή μέσω Web.Επίσης παρέχεται η 
δυνατότητα επισκόπησης της τρέχουσας κατάστασης των εγγεγραμμένων 
σε κάθε μάθημα. 
 
 
 

Menu Σπουδαστή 
 
 

 
Μέσω της ιστοσελίδας grammatia.html  παρέχονται τρεις δυνατότητες 
στον σπουδαστή. 
 
 
Α. Με την επιλογή Δήλωσης εγγραφής και μαθημάτων στο τρέχον 
εξάμηνο θα εμφανιστεί η ιστοσελίδα form1.html .Ο σπουδαστής καλείται 
να  πληκτρολογήσει στοιχεία του ονοματεπώνυμου στο πεδίο του 
ονόματος ή το Α.Μ Τμήματος στο αντίστοιχο πεδίο.   
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Πατώντας HELP εμφανίζεται περιγραφικά βοήθεια για την επιτυχή 
αναζήτηση κάποιου σπουδαστή. 
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Πατώντας O.K στην form1.html θα εκτελεστεί  το cgi post-query1 το 
οποίο θα φέρει σαν αποτέλεσμα  τα στοιχεία των ή του σπουδαστή που 
αναζητήθηκε . Το cgi πρόγραμμα post-query1 πραγματοποιεί σάρωση 
του σπουδαστολογίου (PeLAB98.txt) . 
 
 

      
Τα πεδία επώνυμο  και όνομα είναι Link και καλούν το cgi  πρόγραμμα 
post-query2. 
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Το πρόγραμμα post-query2 αναζητεί τον συγκεκριμένο σπουδαστή στο 
σπουδαστολόγιο  (PeLAB98.txt)  με σκοπό την απεικόνιση των 
αναλυτικών στοιχείων του .Για να επιτραπεί στον σπουδαστή να 
πραγματοποιήσει εγγραφή (<<Συνέχισε>>) απαιτείται εισαγωγή 
password και καλείται το post-guery3. 
 

     
  
Αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του  σπουδαστή , καλείται το cgi check-
box10  μέσω του button « Αίτηση εγγραφής  ». 
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Το cgi check-box10 συμβουλεύεται το σπουδαστολόγιο ( PeLAB98.txt ) 
για την απεικόνιση των στοιχείων . 
Το εγγραφολόγιο  (tei_5.txt ) για την απεικόνιση της τελευταίας 
προσπάθειας εγγραφής. 
Το βαθμολόγιο  (teiv.txt ) για απεικόνιση της βαθμολογίας . 
Το  exam.txt  για τον προσδιορισμό της περιόδου εγγραφών. 
Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή των μαθημάτων σε check-box κάνουμε   
« ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ »  και καλείται το cgi check-box11. 
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 Το cgi check-box11 συμβουλεύεται το σπουδαστολόγιο ( PeLAB98.txt ) 
για την απεικόνιση των στοιχείων . 
Το εγγραφολόγιο  (tei_5.txt ) για την καταχώρηση  της  εγγραφής. 
Το βαθμολόγιο  (teiv.txt ) για απεικόνιση της βαθμολογίας . 
Το  exam.txt  για τον προσδιορισμό της περιόδου εγγραφών. 
Το time.txt για καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας εγγραφής. 
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Αν ο σπουδαστής είναι ικανοποιημένος με την αίτηση εγγραφής του, 
επιστρέφει στο Menu  του σπουδαστή. Ειδάλλως  πατώντας το button  
 « Διόρθωση » του δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσει νέα 
εγγραφή. 
 
 

  
  
Β. Επιστρέφοντας στο Menu σπουδαστή επιλέγοντας  
« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ »  
εμφανίζεται η ιστοσελίδα  lista1_spoud.html. 
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Επιλέγοντας  ένα μάθημα καλείται το cgi list το οποίο δημιουργεί 
αναλυτική κατάσταση των εγγεγραμμένων σπουδαστών σε αυτό το 
μάθημα καθώς και ο βαθμός στο συγκεκριμένο μάθημα εάν υπάρχει. 
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Το πεδίο Α.Μ. Τμήματος είναι Link από το οποίο οδηγούμαστε σε 
απεικόνιση των στοιχείων και της φωτογραφίας του σπουδαστή μέσω του 
cgi apotel. 
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 Από το Menu σπουδαστή κάνοντας κλικ στο « ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ » καλείται η ιστοσελίδα form3.  
 

 
 
 
Η αναζήτηση του πτυχιούχου μπορεί να γίνει ως εξής : 
1.Βάζοντας στο πεδίο όνομα μερικά γράμματα από το ονοματεπώνυμο 
του πτυχιούχου 
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2.Βάζοντας στο πεδίο Α.Μ. Τμήματος τον αριθμό μητρώου του 
τμήματος. 
 

 
 
Και στις δυο περιπτώσεις πατώντας O.K καλείται το cgi πρόγραμμα 
ptyx1 το οποίο σαρώνει το αρχείο των πτυχιούχων ( ptyx-HYS.txt  )  
φέρνοντας τα αποτελέσματα της αναζήτησης που του ζητήθηκε. 
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Τα πεδία Επώνυμο και Όνομα είναι link και καλούν το επόμενο cgi 
πρόγραμμα το ptyx2 το οποίο απεικονίζει αναλυτικότερα τα στοιχεία του 
πτυχιούχου καθώς και την φωτογραφία του. 
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MENU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Α) Με την πρώτη επιλογή του Menu  παρέχεται η δυνατότητα στον 
νεοεισαχθέντα σπουδαστή να πραγματοποιήσει  εγγραφή στο 
σπουδαστολόγιο (PeLAB98.txt) μέσω του cgi προγράμματος 
pro_eggrafi. 
Το  cgi στην έξοδο του δημιουργεί δυναμική προσαύξηση  του πεδίου 
ΑΜ τμήματος  και java script alert ως παράδειγμα για την συμπλήρωση 
του πεδίου της ημερομηνίας εγγραφής. 
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Αφού συμπληρωθούν και τα 8 πεδία με τα ακριβή στοιχεία του 
σπουδαστή γίνεται αποστολή στοιχείων και καλείται το cgi πρόγραμμα 
eggrafi. 
Το cgi αναλαμβάνει να καταγράψει τα στοιχεία του σπουδαστή στο 
σπουδαστολόγιο (PeLAB98.txt) 
και ταυτόχρονα να ενημερώσει το εγγραφολόγιο και το βαθμολόγιο με 
την νέα εγγραφή. 
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Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής των νεοεισαχθέντων 
επιστρέφουμε στο Menu του διαχειριστή. 
 

 
Β) Με την δεύτερη επιλογή παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των 
στοιχείων του σπουδαστή στο σπουδαστολόγιο. 
 
 

 
 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμ. Η.Υ.Σ. – PeLAB: Φεβρ.1999        20         Πτυχιακή Εργασία : Μ.Βασιλείου – Χ.Γκιλιπάθη  
 
 

Απαιτείται η πληκτρολόγηση στοιχείων του ονοματεπώνυμου ή η 
εισαγωγή του αριθμού μητρώου τμήματος του σπουδαστή . Ο αστερίσκος 
χρησιμοποιείται ως μπαλαντέρ.  
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Με την επιλογή BACK επιστρέφουμε στην ιστοσελίδα  
« Menu_administrator ». 
Με το  button « OK » καλείται το cgi πρόγραμμα first-diorth , το οποίο 
εκτελεί σάρωση του σπουδαστολογίου « PeLAB98.txt » προς ανεύρεση 
του συγκεκριμένου σπουδαστή. 
 

  
  
 Από τα αντίστοιχα Link στο πεδίο του Επώνυμου και του Ονόματος 
καλείται το cgi second-diorth. 
Το πρόγραμμα αυτό εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία του επιλεγόμενου 
σπουδαστή σε ενεργά form fields  με δυνατότητα διόρθωσής τους.   
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 Έστω ότι ο σπουδαστής πραγματοποιεί διόρθωση στο πεδίο του 
εξαμήνου. 
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Με  « ΑΠΟΣΤΟΛΗ » των στοιχείων εκτελείται το cgi πρόγραμμα  
diorth_eggr , το οποίο ενημερώνει το σπουδαστολόγιο « PeLAB98.txt » 
με τα νέα στοιχεία του σπουδαστή.  
 
 

 
 Με « HOME »  επιστρέφουμε στην αρχική ιστοσελίδα  
« Menu_administrator ». 
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 Γ) Με την τρίτη επιλογή « ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑ » καλείται το cgi allagitxt. Το πρόγραμμα αυτό ενημερώνει 
όλα τα αρχεία των μαθημάτων για κάθε εξάμηνο. 
Συμβουλεύεται το εγγραφολόγιο  « tei_5.txt » για την εύρεση των 
εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα. και στη συνέχεια πραγματοποιείται 
αναζήτηση των στοιχείων τους  στο σπουδαστολόγιο « PeLAB98.txt » . 
 

 
 
 
 
Δ) Από το κεντρικό Menu administrator επιλέγοντας « ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ » καλείται το cgi 
πρόγραμμα pro_lista. 
Το πρόγραμμα αυτό συμβουλεύεται τα αρχεία: 
1. exam.txt για να πάρει πληροφορίες για το εξάμηνο εγγραφής. 
2. Τα αρχεία που αντιστοιχούν σε καθένα από τα μαθήματα.( π.χ. για τα 

Μαθηματικά 1 το Mathimatics1.txt ). 
Σαν αποτέλεσμα φέρνει την ακόλουθη φόρμα όπου απεικονίζονται 
όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και δίπλα τους το πλήθος των ατόμων 
που  έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα. 
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Τα μαθήματα είναι link. Επιλέγοντας ένα μάθημα καλείται το  CGI  
πρόγραμμα list_math το οποίο συμβουλεύεται τα εξής αρχεία : 
Το exam.txt που περιέχει πληροφορίες για το εξάμηνο εγγραφής. 
Το εγγραφολόγιο ( tei_5.txt ) το οποίο σαρώνει για να βρει ποίοι 
 σπουδαστές έχουν δηλώσει το μάθημα που επιλέχθηκε. Το 
σπουδαστολόγιο ( PeLAB98.txt ) για να βρει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε  
σπουδαστή  που είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα. 
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Τέλος αφού βρει τους εγγεγραμμένους στο μάθημα ,τους καταγράφει στο 
αρχεία που αντιστοιχεί σε αυτό. 
Σαν αποτέλεσμα του εμφανίζει στην οθόνη την ακόλουθη φόρμα όπου 
παρουσιάζονται πληροφορίες για το μάθημα , το εξάμηνο ,τον καθηγητή 
που διδάσκει το μάθημα και τους σπουδαστές που το έχουν δηλώσει μαζί 
με στοιχεία για την ταυτότητά τους. 
 

 Πατώντας  << HOME >> επιστρέφουμε στο Menu_administrator. 
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Ε). Από  το  Menu  του  διαχειριστή  πατώντας   
« ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ »  καλείται  η ιστοσελίδα  
lista1.html. 
 

 
 
 
Σε αυτή την φόρμα απεικονίζονται τα όλα τα μαθήματα  ανά εξάμηνο. 
Καθένα από τα μαθήματα είναι link και καλεί το cgi πρόγραμμα listing. 
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Το πρόγραμμα αυτό συμβουλεύεται το exam.txt και το  αρχείο που 
αντιστοιχεί στο μάθημα του οποίου ζητήθηκε να δοθεί η κατάσταση (π.χ.  
αν στην lista1.html πατηθεί το Μαθηματικά1 τότε θα ανοιχθεί για 
διάβασμα το αρχείο Mathimatics1.txt που αντιστοιχεί στα μαθηματικά). 
 
Στην απεικόνιση του αποτελέσματος βλέπουμε ότι το Α.Μ. Τμήματος 
είναι link . Πατώντας στο link καλείται το cgi πρόγραμμα  apotel1. 
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Το πρόγραμμα apotel1 συμβουλεύεται το σπουδαστολόγιο 
(PeLAB98.txt) για να απεικονίσει αναλυτικά τα στοιχεία του σπουδαστή. 
 
ΣΤ). Από  το  Menu  administrator  πατώντας   
 « ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ » εμφανίζεται η ιστοσελίδα   
form-ptyx.html. 
 

 
 
Η αναζήτηση του πτυχιούχου  μπορεί να γίνει ως εξής: 
1.Βάζοντας στο πεδίο όνομα μερικά γράμματα από το ονοματεπώνυμο 
του  πτυχιούχου 
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2.Βάζοντας στο πεδίο Α.Μ. Τμήματος τον αριθμό μητρώου του 
τμήματος. 
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Και στις δυο περιπτώσεις πατώντας O.K καλείται το cgi πρόγραμμα post-
ptyx1 το οποίο σαρώνει το αρχείο των πτυχιούχων (ptyx-HYS.txt)  
φέρνοντας τα αποτελέσματα της αναζήτησης που του ζητήθηκε. 
 

 
 
Τα πεδία Επώνυμο και Όνομα είναι link και καλούν το επόμενο cgi 
πρόγραμμα το post-ptyx2 το οποίο απεικονίζει αναλυτικότερα τα 
στοιχεία του πτυχιούχου καθώς και την φωτογραφία του. 
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Ζ). Από το Menu administrator πατώντας « ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟ »  
καλείται η ιστοσελίδα form2.html. Από εδώ δίνεται η δυνατότητα στο 
χρήστη να αναζητήσει οποιονδήποτε σπουδαστή είναι εγγεγραμμένος 
στο σπουδαστολόγιο και να δει τα στοιχεία του.  
 

 
 
 Η αναζήτηση του σπουδαστή  μπορεί να γίνει ως εξής: 
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1.Βάζοντας στο πεδίο όνομα μερικά γράμματα από το ονοματεπώνυμο 
του  σπουδαστή 
 

 
 
2.Βάζοντας στο πεδίο Α.Μ. Τμήματος τον αριθμό μητρώου του 
τμήματος. 
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 Και στις δυο περιπτώσεις πατώντας O.K καλείται το cgi πρόγραμμα 
post-spoud το οποίο σαρώνει το σπουδαστολόγιο (PeLAB98.txt)  
φέρνοντας τα αποτελέσματα της αναζήτησης που του ζητήθηκε. 
 

 
 
Τα πεδία Επώνυμο και Όνομα είναι link και καλούν το επόμενο cgi 
πρόγραμμα το post-spoud1 το οποίο απεικονίζει αναλυτικότερα τα 
στοιχεία του σπουδαστή καθώς και την φωτογραφία του. 
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Common Gateway Interface ( CGI ) 
 

 
Το CGI χρησιμοποιείται ως interface μεταξύ client και server. 

Κάθε φορά που ο client ζητάει το URL που ανταποκρίνεται στο CGI 
πρόγραμμα, ο Server το εκτελεί σε πραγματικό χρόνο και η έξοδό του 
πηγαίνει κατευθείαν στον client. 
HTML, HTTP και το CGI πρόγραμμα συνεργάζονται για την επιτυχή 
παρουσίαση εφαρμογών  μεταφοράς δεδομένων στο διαδίκτυο.  
Ο HTML κώδικας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης θα 
στείλει τα δεδομένα  εισόδου στον server και είναι υπεύθυνος για την 
συλλογή τους.  
Το πρωτόκολλο HTTP αποτελεί τον μηχανισμό μεταφοράς για την 
αποστολή data μεταξύ του CGI  προγράμματος και του χρήστη. 
Ο HTTP ερμηνεύει και στέλνει πληροφορίες μεταξύ του Web client και 
του CGI προγράμματος.  
Το CGI πρόγραμμα λαμβάνει τα ζητούμενα από τον χρήστη και παρέχει 
την απάντηση στον Web client. 
Μια συνήθεις λανθασμένη αντίληψη σχετικά με τα CGI είναι ότι 
μπορούμε να στείλουμε command-line arguments στο πρόγραμμα  
 
π.χ.  command % myprogram -qa blorf   
 
Όταν κληθεί το CGI πρόγραμμα μέσω ενός υπερδεσμού ο browser 
δημιουργεί request headers. Ο server λαμβάνει τους request headers οι 
οποίοι προσδιορίζουν την διεύθυνση του CGI προγράμματος στον server 
και τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων. O server ερμηνεύει τους 
headers σε μεταβλητές περιβάλλοντος (environment variables) και 
εκτελεί το CGI πρόγραμμα. 
Τo  CGI πρόγραμμα πρέπει να δημιουργήσει τους απαιτούμενους 
response headers και την HTML που θα επιστραφεί στον browser.  
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ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CGI 

 
 
 Browser              The server 
    Request headers    
    Defining the requested 
    Web page      
 
 
 
               Locate the requested 
                       Web page 
           
           
           
           
           
           
           
           
     The browser        
           
           
     The response  
     Headers and 
     Requested Web 
     Page are returned 
     To the client browser    
  
 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Το CGI χρησιμοποιεί environment variables για να στείλει 
παραμέτρους στο πρόγραμμα.  
Οι μεταβλητές περιβάλλοντος χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

• Ο πρώτος τύπος είναι ανεξάρτητος από το client request και έχει 
την ίδια value ανεξάρτητα από το ποια είναι η request.Αυτές οι 
values αποτελούν ιδιότητες του server . 

 
SERVER_SOFTWARE The name and version of the Web server.Format :name/version 
SERVER_NAME The server's hostname , DNS ,alias, or IP address 
GATEWAY_INTERFACE The server CGI type and revision level.Format :CGI /revision 
 
 
 
 
 

A hypertext link to 
a web  page 
(the target URL) 

Decode and 
validate the request 

The Server 
Disk 

Generate the correct 
response headers and 
return the target file 
to the browser 

Display the returned 
Web page 



ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμ. Η.Υ.Σ. – PeLAB: Φεβρ.1999        38         Πτυχιακή Εργασία : Μ.Βασιλείου – Χ.Γκιλιπάθη  
 
 

 
 

• Ο δεύτερος τύπος εξαρτάται από το client request. Οι 
περισσότερες από τις μεταβλητές περιβάλλοντος 
προσδιορίζονται από τον client αλλά μερικές εξαρτώνται από 
τον server στον οποίο αποστέλλεται  το request.  

 
 
 
 
SERVER_PROTOCOL The protocol that the client request is using: HTTP 1.0 
SERVER_PORT HTTP standard port 80 
REQUEST_METHOD GET or POST 
PATH_INFO Method=GET(POST) 

Action=http://machine/path/program/path_info 
PATH_TRANSLATED The server translate the virtual path represented in 

PATH_INFO and translates it to a physical path 
SCRIPT_NAME A virtual  path to the script being executed 
QUERY_STRING The information that follows the ? in the URL 
REMOTE_HOST The client host name 
REMOTE_ADDR The IP address of the client 
CONTENT_TYPE For queries that have attached information (HTTP POST) 
CONTENT_LENGTH The length of data buffer send by the client 
HTTP_USER_AGENT The browser that the client is used to send the request 
 
 
 
 
 
 
 
Οι πιο σημαντικές μεταβλητές περιβάλλοντος είναι: 
 

• QUERY_STRING 
 

Αποτελεί το πλήθος των δεδομένων που ακολουθούν μετά το 
πρώτο ? στο πεδίο του URL.Τα δεδομένα μπορούν να 
δημιουργούνται είτε από ένα  ISINDEX document ή από μια 
HTML φόρμα (με μέθοδο GET).Το string κωδικοποιείται σε ένα 
standard URL format μετατρέποντας τα κενά σε + ,και ειδικούς 
χαρακτήρες σε δεκαεξαδική  μορφή. 
Αν στον server δεν αποσταλούν δεδομένα μέσω φόρμας τότε κάθε 
πεδίο του query string τοποθετείται σε τμήματα του ARGV.Αν για 
παράδειγμα το query string είναι "form results" τότε οι μεταβλητές 
που θα περάσουν στο πρόγραμμα είναι το argv[1]="form" και 
argv[2]="results". 
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• PATH_INFO 
 

Μπορούμε να αποστείλουμε επιπλέον πληροφορίες στο CGI 
πρόγραμμα με προσθήκη των πληροφοριών αυτών στο πεδίο του 
URL. Τα extra δεδομένα δεν αποκωδικοποιούνται από τον server. 
Η σπουδαιότερη χρήση του PATH_INFO είναι η αποστολή 
στοιχείων στο CGI πρόγραμμα για την ανίχνευση του path ενός 
αρχείου. Έτσι  αν το CGI ασχολείται με διαχείριση  αρχείων μπορεί 
να γνωρίζει μέσω της PATH_INFO environment variable το path του 
αρχείου , αφού πριν έχουν προστεθεί επιπλέον πληροφορίες στο 
πεδίο του URL για το path του αρχείου. 
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Μέθοδοι αποστολής  και διαχείρισης δεδομένων 
 
 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι δρομολόγησης δεδομένων προς το CGI 
πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται  στο cgi-bin του server. 

Η πρώτη μέθοδος αποστέλλει τα κωδικοποιημένα δεδομένα μέσω 
του URL string. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το HTML form tag 
χρησιμοποιεί την GET method: 

 
<FORM METHOD ="GET" ACTION=" a cgi program"> 

 
Τα κωδικοποιημένα δεδομένα τοποθετούνται στις μεταβλητές 
περιβάλλοντος (environment variables) QUERY_STRING και 
PATH_INFO. 
 
 Η δεύτερη μέθοδος είναι η POST . Η αποστολή των δεδομένων 
πραγματοποιείται  αφού σταλούν όλοι οι request headers στο server. 
Αυτή περιλαμβάνει το request header CONTENT_LENGTH έτσι ώστε 
το CGI πρόγραμμα να προσδιορίζει το πλήθος των δεδομένων που θα 
διαβάσει.  
 
<FORM METHOD="POST" ACTION= "a cgi program"> 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ CLIENT 
 

Τα CGI προγράμματα μπορούνε να επιστρέψουν στον client μια 
πλειάδα τύπων documents. Μπορούνε να στείλουν μια εικόνα, ένα 
κείμενο HTML, ένα καθαρό αρχείο κειμένου ή ακόμα μια εφαρμογή 
audio.Μπορούν επίσης να επιστρέψουν μια αναφορά σε κάποιο άλλο 
κείμενο. Ο client πρέπει να ξέρει τι τύπο του στέλνει το CGI έτσι ώστε να 
το παρουσιάσει κατάλληλα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει το CGI 
πρόγραμμα να λεει στον server τι τύπο document θα επιστρέψει. 

Απαιτείται λοιπόν από τον προγραμματιστή να τοποθετήσει ένα 
header στο output. Αυτό το header θα είναι καθαρό κείμενο ASCII, 
αποτελούμενο από γραμμές χωρισμένες είτε από linefeeds είτε από 
carriage returns ή και από τα δύο. Στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει μια 
λευκή γραμμή. Ύστερα ακολουθεί το body του output. 

 
 
•Ένα  full document με το αντίστοιχο MIME type: 

 
Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα πρέπει να πει στον server τι 

είδους document θα κάνει έξοδο διαμέσου του MIME type. Συνήθεις 
MIME type είναι το  text/html για  HTML ή το text/plain για καθαρά 
ASCII κείμενο. 
 
Για παράδειγμα για να επιστραφεί στον client HTML document πρέπει 
να δηλώσουμε τα ακόλουθα: 
 

Content-type: text/html 
 
             <HTML><HEAD> 
             <TITLE>output of HTML from CGI script</TITLE> 
             </HEAD><BODY> 
             <H1>Sample output</H1> 
             What do you think of <STRONG>this?</STRONG> 
             </BODY></HTML> 
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• Μια αναφορά ( reference ) σε ένα άλλο document 
 

Σε αυτήν την περίπτωση αντί να γίνει  output του document με τον 
τρόπο που αναλύσαμε παραπάνω, μπορεί να καλεστεί και να 
παρουσιαστεί ένα ήδη υπάρχον  document. 
Εάν για παράδειγμα θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα αρχείο στο Gopher 
server θα πρέπει να γνωρίζουμε το ακριβές path στο οποίο βρίσκεται και 
να το απεικονίσουμε ως εξής: 
 
 
Content-type: text/html 
             Location: gopher://httprules.foobar.org/0 
 
        <HTML><HEAD> 
        <TITLE>Sorry...it moved</TITLE> 
        </HEAD><BODY> 
        <H1>Go to gopher instead</H1> 
        Now available at 
        <A HREF="gopher://httprules.foobar.org/0">a new location</A> 
        on our gopher server. 
        </BODY></HTML> 
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The FORM Tag 
 
Η FORM Tag είναι μια φόρμα μέσα σε ένα HTML. Μπορούμε να έχουμε 
παραπάνω από μία φόρμες αλλά δεν γίνεται αυτές να είναι nested. 
 
 
<FORM ACTION="url"> ... </FORM> 
 
 
• ACTION είναι το URL στο οποίο θα σταλούν τα στοιχεία της φόρμας. 
Εάν δεν υπάρχει τότε θα χρησιμοποιηθεί το παρόν URL. 

• METHOD είναι η μέθοδος HTTP /1.0 που θα χρησιμοποιηθεί για την 
αποστολή στοιχείων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια από τις 
ακόλουθες μεθόδους. 

• GET. Σ’ αυτήν την μέθοδο τα στοιχεία της φόρμας εμφανίζονται 
στο URL. 

• POST Σ΄ αυτήν την μέθοδο τα στοιχεία της φόρμας στέλνονται 
σαν σώμα δεδομένων. 

• ENCTYPE. Προσδιορίζει την αποκωδικοποίηση για τα περιεχόμενα 
της φόρμας. 

Μέσα σε μία φόρμα  μπορούμε να έχουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια 
άλλη φόρμα. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να έχουμε INPUT, SELECT  
και ΤΕΧΤΑΡΕΑ Tags. 
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INPUT Tag 
 
 
Το INPUT Tag χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα απλό στοιχείο 
εισόδου. 
Οι παράμετροι του INPUT Tag είναι: 

•Το “TYPE” πρέπει να είναι ένα από τα εξής: 
•“text”(πεδίo εισαγωγής κειμένου) 
•“password” (πεδίo εισαγωγής κειμένου: οι εισαγόμενοι 

χαρακτήρες εμφανίζονται σαν   αστερίσκοι) 
•“checkbox” (ένα απλό “toggled” button που μπορεί να είναι 

on και off) 
•“radio” (ένα απλό “toggled” button που μπορεί να είναι on 
και off) 
•“submit”(pushbutton με την πίεση του οποίου τα δεδομένα 

της φόρμας πακετάρονται στο query URL και στέλνονται στον 
server) 

•“reset” (pushbutton με την πίεση του οποίου τα δεδομένα 
της φόρμας παίρνουν τις “default” values τους).  
•NAME είναι το συμβολικό όνομα (το οποίο δεν απεικονίζεται 
πουθενά) για το πεδίο εισαγωγής . Αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλους 
τους τύπους εκτός από το “submit”και “reset”. 
•VALUE για το TEXT ή to password πεδίο εισαγωγής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει το “default” περιεχόμενο του πεδίου. 
Για το checkbox και το radio button VALUE προσδιορίζει την value του 
button όταν αυτό είναι διαλεγμένο(checked). Η default value για το 
checkbox και το  radio button είναι “on”. 
Για τους τύπους submit και reset το VALUE μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να προσδιορίσει την ετικέτα του κουμπιού (pushbutton). 

•CHECKED (δεν χρειάζεται value) προσδιορίζει ότι το checkbox 
ή το radio button  
είναι διαλεγμένο (checked) σαν default. Αυτό αφορά μόνο το checkbox 
και radio button. 

• SIZE είναι το φυσικό μέγεθος ενός πεδίου εισαγωγής σε 
χαρακτήρες. Αυτό αφορά μόνο τα text πεδία εισαγωγής και τα 
password πεδία εισαγωγής. Αν δεν υπάρχει αυτό τότε το default 
είναι 20. 

Ένα πεδίο εισαγωγής πολλαπλών γραμμών μπορεί να δηλωθεί : 
SIZE=width,height; e.g. SIZE=60,12.Από την στιγμή που υπάρχει το 
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TEXTAREA field δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται το SIZE για να 
προσδιορίσει ένα πεδίο εισαγωγής πολλαπλών γραμμών. 

•MAXLENGTH είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που 
επιτρέπονται σαν είσοδος. 
Αυτό αφορά μόνο τα text πεδία εισαγωγής και τα password πεδία 
εισαγωγής (και μόνο για πεδία μιας μόνο γραμμής).Εάν αυτό δεν υπάρχει 
τότε ο αριθμός χαρακτήρων είναι απεριόριστος. Εάν το SIZE είναι 
μικρότερο από το MAXLENGTH τα πεδία εισαγωγής κάνουν scrolling 
κατάλληλα. 
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The SELECT Tag 

 
Ανάμεσα στα <FORM>………………..</FORM>, επιτρέπεται 
οποιοσδήποτε αριθμός SELECT Tag συνδυασμένος και με άλλα HTML 
elements (συμπεριλαμβανομένων και των INPUT και TEXTAREA), 
κειμένου αλλά όχι άλλων FORMS. 
Σε αντίθεση με το INPUT , στο SELECT ανοίγουμε και κλείνουμε tags. 
Μέσα στο SELECT μόνο μια συνέχεια από OPTION tags επιτρέπεται. 
Καθένα από αυτά τα tags συνοδεύεται από καθαρό κείμενο χωρίς HTML 
κώδικα. 
 
<SELECT NAME="a-menu">  
                           <OPTION> First option.  
                           <OPTION> Second option.  
                           </SELECT> 
 
Οι παράμετροι του SELECT είναι: 

• NAME είναι το συμβολικό όνομα για το SELECT element. Αυτό 
πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε γιατί χρησιμοποιείται όταν γίνεται 
συλλογή των στοιχείων στο query string για την submitted φόρμα. 

• SIZE Εάν  είναι 1 τότε το SELECT θα αναπαρίστανται σαν 
“motif” option menu. 

Εάν  είναι 2 τότε το SELECT θα αναπαρίστανται σαν “motif” scrolled 
list. 
Η τιμή του SIZE προσδιορίζει το πλήθος των ορατών στοιχείων. 

• MULTIPLE εάν υπάρχει (δίχως τιμή) προσδιορίζει ότι το 
SELECT επιτρέπει πολλαπλές επιλογές (n of many behavior. Η 
παρουσία του κάνει το SELECT να παρουσιάζεται σαν   

               “motif” scrolled list ανεξάρτητα από την τιμή του SIZE. 
 
Οι παράμετροι του OPTION είναι: 

•SELECTED προσδιορίζει ότι η επιλογή (option) είναι 
διαλεγμένη. Εάν υπάρχουν πολλαπλές επιλογές (διαμέσου της 
παραμέτρου multiple) μπορούν να χαρακτηριστούν σαν SELECTED. 
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TEXTAREA Tag 
 
 
Το TEXTAREA tag χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει ένα πεδίο 
εισαγωγής κειμένου πολλαπλών γραμμών με “default” περιεχόμενα σε 
μια φόρμα. 
 
Οι παράμετροι του TEXTAREA είναι οι εξής: 

• NAME είναι το συμβολικό όνομα  του πεδίου εισαγωγής 
κειμένου. 

• ROWS είναι ο αριθμός των γραμμών (κάθετα το ύψος του 
χαρακτήρα) του πεδίου εισαγωγής κειμένου. 

• COLS είναι ο αριθμός των στηλών (οριζόντια το πλάτος του 
χαρακτήρα) του πεδίου εισαγωγής κειμένου. 

 
Το πεδίο TEXTAREA έχει αυτόματα scrollbars. 
Πρέπει να ανοίγουμε και να κλείνουμε tags στο TEXTAREA element. 
 
 Ένα TEXTAREA χωρίς default περιεχόμενα είναι ως εξής: 
 
<TEXTAREA NAME="foo" ROWS=4 COLS=40></TEXTAREA> 
 
Ένα TEXTAREA με  default περιεχόμενα είναι ως εξής: 
 
<TEXTAREA NAME="foo" ROWS=4 COLS=40>  
                           Default contents go here.  
                           </TEXTAREA> 
 
 
Τα default περιεχόμενα πρέπει να είναι ASCII κείμενο και οπωσδήποτε 
πρέπει να υπάρχει μια newline στην αρχή και στο τέλος του κειμένου. 
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 (Form Submission) 

 
 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι δρομολόγησης δεδομένων προς το CGI 
πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται  στο cgi-bin του server. 
 
 

Για την Method = GET 
 
Όταν πατηθεί το submit button , τα περιεχόμενα της φόρμας 
συναρμολογούνται στο query URL ως εξής: 
 
action?name=value&name=value&name=value 
 
(“action” είναι το URL που προσδιορίζεται από το ACTION στην form 
tag ή το τρέχων URL εάν δεν προσδιορίζεται ACTION). 
Το “=” χωρίζει τα names από τα values και το “&” χωρίζει τα ζευγάρια 
name/values. 
 
Για τα πεδία εισαγωγής text και password το value είναι οτιδήποτε 
πληκτρολογηθεί σε αυτά. Εάν ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει τίποτα τότε 
το value θα είναι άδειο αλλά το μέρος του query string “name=” θα 
υπάρχει . 
 
Για τα checkbox και τα radio button to VALUE προσδιορίζει την τιμή 
του checkbox και του radio button όταν αυτό είναι διαλεγμένο. 
Εάν δεν είναι διαλεγμένο δεν εμφανίζεται στο query string. 
Πολλαπλά checkbox μπορούν να έχουν το ίδιο name και διαφορετικό 
value εάν το θέλουμε. 
Πολλαπλά Radio Button που προτίθενται να έχουν “one of many “ 
behavior πρέπει να έχουν το ίδιο NAME και διαφορετικά VALUEs. 
Μειονέκτημα της GET μεθόδου είναι ότι τα δεδομένα, μετά το Submit , 
εμφανίζονται στον Client στο Location field. 
Επίσης το URL Encoded string που πηγαίνει στον Server περιορίζεται  
από το input buffer size του Server. Υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα 
των εισερχόμενων δεδομένων στο πρόγραμμα για την αποφυγή overflow. 
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Για την METHOD=POST 

 
Τα περιεχόμενα της φόρμας είναι κωδικοποιημένα ακριβώς όπως και 
στην GET METHOD αλλά αντί να φαίνονται στο URL που 
προσδιορίζεται από το ACTION attribute, τα περιεχόμενα στέλνονται σε 
block δεδομένων σαν μέρος της POST λειτουργίας. Το ACTION attribute 
εάν υπάρχει είναι το URL στο οποίο τα block δεδομένων στέλνονται . 
Τα δεδομένα εισόδου της φόρμας περνάνε στο CGI πρόγραμμα, αφού 
πρώτα σταλούν όλοι οι request headers, και είναι διαθέσιμα από το 
STDIN file handle.Το CGI πρόγραμμα διαβάζει τόσα δεδομένα από το 
STDIN , όσα του καθορίζει το CONTENT-LENGTH. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ CGI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

• Τα CGI που αφορούν το menu σπουδαστή 
 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 

            Εισαγωγή δεδομένων 
    Και κλίση cgi post-query1 
 
 
 
 
              Συμβουλεύεται το     
                                             σπουδαστολόγιο                                                         Αν έχουν εισαχθεί δεδομένενα 

                                                                                                                                             
 
           Αν δεν έχουν  
                                                                                          εισαχθεί δεδομένα  
        στη form1.html    
        
 
 
 
 
 
 
 
    ΚΚλίση cgi μέσω link         
 του ονόματος       Συμβουλεύεται το     
                                             σπουδαστολόγιο      
 
                 Έξοδος   
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

post-query1 PeLAB98.txt
Παρουσίαση 
στοιχείων 
σπουδαστή 

Επιστροφή 
φόρμας εισαγωγής 

στοιχείων 

Form1.html 

1

1
post-query2 PeLAB98.txt

Παρουσίαση  
στοιχείων και 
πεδίο εισαγωγής  
password 

2
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     Κλήση cgi  με Submit       Απεικόνιση περιόδου εγγραφών 
 
 
 
                                                       Συμβουλεύεται  το 
                                                                        σπουδαστολόγιο 

                                                                      
                                                       
           
                                                        Εξοδος 
           
           
           
           
                 
           
           
           
           
           
           
     Κλήση         συμβουλεύεται τα αρχεία           Εγγραφολόγιο
                                                                                            
 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                            Βαθμολόγιο 

            
            
            
            
          περίοδος  

                                                                                                                                                                                                 εγγραφών 
                                                    
            
            
            
             Εξοδος 
  

2 Post-query3 exam.txt 

PeLAB98.txt 

Αίτηση εγγραφής 
και παρουσίαση 
φωτογραφίας 
σπουδαστή 

3

3 check-box10 PeLAB98.txt tei_5.txt 

teiv.txt 

exam.txt 

Φόρμα με check-box 
για την δήλωση των 
μαθημάτων 

4
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                                                                                             Συμβουλεύεται 
                                                                                              τα αρχεία 
                                           Κλήση           Εγγραφολόγιο  

            Βαθμολόγιο 

                                                                                                                                                                            Περίοδος  
                                                                                                                                         εγγραφών 

    
                                                                                      

                                                                                            
 

                 Καταγραφή ώρας  
                                                                                                                                    εγγραφής   

     
     
     
        

                             Εξοδος   
             
             
             
             
     

 
 
 
 
 
 
 

4 check-box11 PeLAB98.txt tei_5.txt 

teiv.txt 

exam.txt 

time.txt 

Εμφάνιση των 
επιλεγμένων 
μαθημάτων και της 
ώρας εγγραφής 

5

lista1_spoud.html 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

      Κλήση του CGI        Συμβουλεύεται τα αρχεία     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        Εξοδος     
             
             
             
             
             
              

 
 
   Κλήση           Συμβουλεύεται   Εξοδος 
 
      
                                                                                                       

             
     

 
              

          

list exam.txt 

Το αρχείο που 
αντιστοιχεί στο 
μάθημα του 
πατήθηκε 

Κατάσταση 
εγγεγραμμένων και 

αναλυτική βαθμολογία 
6

6 apotel PeLAB98.txt 
Απεικόνιση στοιχείων σπουδαστή 

και φωτογραφίας 
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ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
 

 
 
 
                              Κλήση              Συμβουλεύεται                                    Εξοδος 
                                       

             
             
             
             
             
             

     Κλήση μέσω link         Συμβουλεύεται    Εξοδος 
              

                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

 

form3.html ptyx1 ptyx-HYS.txt Στοιχεία πτυχιούχου 

7

7 ptyx2 ptyx-HYS.txt 
Αναλυτικά τα στοιχεία 
του πτυχιούχου και 
φωτογραφία 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 

                   
 
 
                                
                           Κλήση του cgi                          Συμβουλεύται τα αρχεία                                              

 
 

              
             
             
             
             

                                                                                      
                                                                                                                  Εξοδος    

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   Κλήση cgi μέσω link   Συμβουλεύται το σπουδαστολόγιο    
             
                           
             
             
          Εξοδος   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 
 
 
 
 
 

lista1.html listing exam.txt 

Το αρχείο που 
αντιστοιχεί στο 
μάθημα που 
πατήθηκε 

Κατάσταση 
εγγεγραμμένων 
και αναλυτική 
βαθμολογία 

8

8 apotel1 

Αναλυτικά Στοιχεία 
σπουδαστή και 
απεικόνιση 
φωτογραφίας 

PeLAB98.txt 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

 
 

 
                         
                                     Κλήση CGI                                         Συμβουλεύεται το αρχείο 

 
                  Εξοδος         
             
             

 
 

 
 

     
 

 
 
 
           Κλήση CGI μέσω link                                   Συμβουλεύεται το αρχείο 
              

             
             
                             Εξοδος   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

    

form-ptyx.html post-ptyx1 ptyx-HYS.txt 

Λίστα με τα στοιχεία 
των  πτυχιούχων  
που αναζητήθηκαν 

9

9 post-ptyx2 
ptyx-HYS.txt 

Παρουσίαση των 
στοιχείων του 
πτυχιούχου και της 
φωτογραφίας του 
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       ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟ 
 
              
             
            
  Κλήση  

                   CGI  
 
                                   Συμβουλεύεται το σπουδαστολόγιο      

            
            
                                       Εξοδος     
    

 
 
             

           
 
 
 
                Κλήση CGI μέσω link                                 Συμβουλεύεται το σπουδαστολόγιο       

            
            
                   Εξοδος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

form2.html 

post-spoud PeLAB98.txt 

Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
της αναζήτησης 

 10 

 10 post-spoud1 PeLAB98.txt 

Απεικόνιση των 
στοιχείων του 
σπουδαστή και της 
φωτογραφίας του 
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MENU ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 
• Τα CGI που αφορούν το menu διαχειριστή 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Κλήση CGI       Εμφάνιση    JavaScript        Συμβουλεύεται Σπουδαστολόγιο   
pro_eggrafi        alert    PeLAB98.txt   
           
                  Εξοδος   
           
           
                 Φόρμα εισαγωγής  

στοιχείων 
                          νεοεισαχθέντα               
            
                    
            
            
            
            
            
       Κλήση      CGI eggrafi        Συμβουλεύεται                   
                                                PeLAB98.txt   
            
               Ενημερώνει     
            
                                 teiv.txt    
            
            

         
                                      tei_5.txt    

         
                           Εξοδος 

 
 

           Επανάκληση  
                                                                                                  του eggrafi για 

        νέα έγγραφή    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
         

 11 

 11 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ       ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

diorthosi.html   Κλήση first-diorth   Συμβουλεύεται     PeLAB98.txt    
            
            
            
         Εξοδος     
            
            

                                      Απεικόνιση  
                                              στοιχείων 

            σπουδαστή 

 
           
      Κλήση μέσω link      second-diorth     Συμβουλεύεται    
                                      PeLAB98.txt    
           
              Εξοδος   
           
           
              Φόρμα που παρουσιάζει 
                                                                                                                   τα στοιχεία του  
                                                                                                              σπουδαστή σε πεδία 
                                                                                                             εισαγωγής  στοιχείων                      
 
 
                  
 
 
         Κλήση μέσω Submit         Ενημερώνει  
           diorth_eggr            PeLAB98.txt 
 
 
          Εξοδος 
 
                                                                                                                 Φόρμα με τα διορθωμένα                                              
                                                                                                                στοιχεία του σπουδαστή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 

 12 

13 

 13 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 
 

 
 CGI        Συμβουλεύεται     PeLAB98.txt     ενημερώνει      Ολα τα αρχεία μαθημάτων
 allagitxt            tei_5.txt 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 
 
 
<<ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ          Κλήση       Συμβουλεύεται  
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ          pro_lista         exam.txt   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 ΕΓΓΡΑΦΩΝ>>   
         
           Τα αρχεία που  
         αντιστοιχούν σε  

   κάθε μάθημα   
   
Εξοδος   
   
   

Φόρμα όπου απεικονίζονται                  
όλα τα μαθήματα μαζί με το  
πλήθος των σπουδαστών που 

                                                                                                        έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα  
                                                                                 
           
     
         Κλήση μέσω link   Συμβουλεύεται 
       list_math      exam.txt  
 
 
 
        PeLAB98.txt  
  
 
 
 
           tei_5.txt  
          
       Ενημερώνει  
 
         
                                                                                                                  Τα αρχεία που  
                                                                                                                   αντιστοιχούν 
                                       σε κάθε μάθημα  
 
 
              Εξοδος   
           
           
                    Φόρμα όπου  
                                                                                                               παρουσιάζονται 
                                                                                                               στοιχεία των  
                        εγγεγραμμένων  
                 σπουδαστών σε  
                                                                                                               κάθε μάθημα  

  
 

14 
 14 
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Αρχεία Μαθημάτων 

 
 
19Θ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AOE.txt 
7Θ ΑΓΓΛΙΚΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ Agglika1.txt 
7Ε ΑΓΓΛΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Agglika1Lab.txt 
14Θ ΑΓΓΛΙΚΑ 2 ΘΕΩΡΙΑ Agglika2.txt 
14Ε ΑΓΓΛΙΚΑ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Agglika2Lab.txt 
20Θ ΑΓΓΛΙΚΑ 3 ΘΕΩΡΙΑ Agglika3.txt 
20Ε ΑΓΓΛΙΚΑ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Agglika3Lab.txt 
26Θ ΑΓΓΛΙΚΑ 4 ΘΕΩΡΙΑ Agglika4.txt 
26Ε ΑΓΓΛΙΚΑ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Agglika4Lab.txt 
37Θ ΑΓΓΛΙΚΑ 5 ΘΕΩΡΙΑ Agglika5.txt 
36Θ ΒΛΑΒΕΣ & ΣΥΝΤ. Η/Υ Blabes.txt 
45Ε CAD- CAM & ΕΞΟΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CADLab.txt 
45Θ CAD- CAM & ΕΞΟΜ. ΘΕΩΡΙΑ CADTheory.txt 
29Ε ΓΛΩΣΣΑ C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CLab.txt 
29Θ ΓΛΩΣΣΑ C ΘΕΩΡΙΑ CTheory.txt 
28Ε ΓΛΩΣΣΑ COBOL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CobolLab.txt 
28Θ ΓΛΩΣΣΑ COBOL ΘΕΩΡΙΑ CobolTheory.txt 
43Θ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Diktya.txt 
42Ε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EpikoinoniesHYLab.txt 
42Θ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ EpikoinoniesHYTheory.txt 
27Ε ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. FstereonSLab.txt 
27Θ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡ. FstereonSTheory.txt 
6Ε Η/Ν ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΡΓ. HNSxedio1Lab.txt 
6Θ Η/Ν ΣΧΕΔΙΟ 1 ΘΕΩΡΙΑ HNSxedio1Theory.txt 
13Ε Η/Ν ΣΧΕΔΙΟ 2 ΕΡΓ. HNSxedio2Lab.txt 
13Θ Η/Ν ΣΧΕΔΙΟ 2 ΘΕΩΡ. HNSxedio2Theory.txt 
5Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hlektronika1Lab.txt 
5Θ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ Hlektronika1Theory.txt 
12Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hlektronika2Lab.txt 
12Θ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΘΕΩΡΙΑ Hlektronika2Theory.txt 
3Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hlektrotexnia1Lab.txt 
3Θ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ Hlektrotexnia1Theory.txt 
10Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hlektrotexnia2Lab.txt 
10Θ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΘΕΩΡΙΑ Hlektrotexnia2Theory.txt 
16Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Hlektrotexnia3Lab.txt 
16Θ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΘΕΩΡΙΑ Hlektrotexnia3Theory.txt 
35Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣ. Η/Υ ΕΡΓ. LeitourgikaLab.txt 
35Θ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣ. Η/Υ ΘΕΩΡ. LeitourgikaTheory.txt 
22Ε ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡ. LogikaTheory.txt 
1Θ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ Mathimatics1.txt 
8Θ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΘΕΩΡΙΑ Mathimatics2.txt 
15Θ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΘΕΩΡΙΑ Mathimatics3.txt 
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25Ε ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ MetriseisLab.txt 
25Θ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ MetriseisTheory.txt 
18Ε ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1 ΕΡΓ. Micro1Lab.txt 
18Θ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 1 ΘΕΩΡ. Micro1Theory.txt 
24Ε ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 2 ΕΡΓ. Micro2Lab.txt 
24Θ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 2 ΘΕΩΡ. Micro2Theory.txt 
31Ε ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΡΓ. MikroepeksergLab.txt 
31Θ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑ MikroepeksergTheory.txt 
44Ε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OikogeneiesMYLab.txt 
44Θ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μ/Υ ΘΕΩΡΙΑ OikogeneiesMYTheory.txt 
32Ε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠ. ΕΡΓ. OikogeneiesMikroepLab.txt 
32Θ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠ. ΘΕΩΡ. OikogeneiesMikroepTheory.txt 
33Ε ΠΕΡΙΦ.ΜΟΝΑΔΕΣ 1 Η/Υ ΕΡΓ. Peri1Lab.txt 
33Θ ΠΕΡΙΦ.ΜΟΝΑΔΕΣ 1 Η/Υ ΘΕΩΡ. Peri1Theory.txt 
38Ε ΠΕΡΙΦ.ΜΟΝΑΔΕΣ 2 Η/Υ ΕΡΓ. Peri2Lab.txt 
38Θ ΠΕΡΙΦ.ΜΟΝΑΔΕΣ 2 Η/Υ ΘΕΩΡ. Peri2Theory.txt 
2Ε ΦΥΣΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Physics1Lab.txt 
2Θ ΦΥΣΙΚΗ 1 ΘΕΩΡΙΑ Physics1Theory.txt 
9Ε ΦΥΣΙΚΗ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Physics2Lab.txt 
9Θ ΦΥΣΙΚΗ 1 ΘΕΩΡΙΑ Physics2Theory.txt 
11Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2 ΕΡΓ. Proggrammatismos2Lab.txt 
11Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2 ΘΕΩΡ. Proggrammatismos2Theory.txt 
17Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 ΕΡΓ. Proggrammatismos3Lab.txt 
17Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 ΘΕΩΡ. Proggrammatismos3Theory.txt 
21Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 ΕΡΓ. Proggrammatismos4Lab.txt 
21Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 ΘΕΩΡ. Proggrammatismos4Theory.txt 
4Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΘΕΩΡ. Programmatismos1.txt 
30Ε ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞ. ΣΗΜ. ΕΡΓ. PsESLab.txt 
30Θ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞ. ΣΗΜ. ΘΕΩΡ. PsESTheory.txt 
40Ε ΨΗΦΙΑΚΑ Σ.Α.Ε ΕΡΓ. PsSAELab.txt 
40Θ ΨΗΦΙΑΚΑ Σ.Α.Ε ΘΕΩΡ. PsSAETheory.txt 
39Ε ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ RoboticsLab.txt 
39Θ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ RoboticsTheory.txt 
23Ε Σ.Α.Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ SAELab.txt 
23Θ Σ.Α.Ε ΘΕΩΡΙΑ SAETheory.txt 
41Ε ΣΥΣΤ.ΑΝΑΠΤ Μ/Υ ΕΡΓ. SAMLab.txt 
41Θ ΣΥΣΤ.ΑΝΑΠΤ Μ/Υ ΘΕΩΡΙΑ SAMTheory.txt 
34Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ThlepikoinoniesLab.txt 
34Θ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ThlepikoinoniesTheory.txt 
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PeLAB98.txt ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΛΟΓΙΟ 
a_f_mtext.txt ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
exam.txt ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ptyx-HYS.txt ΑΡΧΕΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
tei_5.txt ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ 
teiv.txt ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ 
time.txt ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
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CGI προγράμματα 
 

Menu διαχειριστή 
 
 
 

allagitxt Παραγωγή Καταλόγων ανά Μάθημα 
apotel1 Απεικόνιση στοιχείων και φωτογραφίας σπουδαστή 
diorth_eggr Διόρθωση των στοιχείων του σπουδαστή στο σπουδαστολόγιο 
eggrafi Εγγραφή νεοεισαχθέντα στο σπουδαστολόγιο 
first-diorth Αναζήτηση σπουδαστή στο σπουδαστολόγιο και κλήση cgi second-

diorth μέσω link των πεδίων του ονόματος και επώνυμου. 
list_math Ενημέρωση αρχείων μαθημάτων με την τρέχουσα κατάσταση 

εγγραφών 
listing Απεικόνιση Καταστάσεων και Βαθμολογιών 
post-ptyx1 Αναζήτηση πτυχιούχου στο ptyx-HYS.txt  και κλήση cgi post-ptyx2 

μέσω link των πεδίων του ονόματος και επώνυμου. 
post-ptyx2 Απεικόνιση στοιχείων πτυχιούχου και φωτογραφίας 
post-spoud1 Αναζήτηση σπουδαστή στο σπουδαστολόγιο και κλήση cgi post-

spoud2 μέσω link των πεδίων του ονόματος και επώνυμου. 
pro_eggrafi Δυναμική αύξηση του αριθμού μητρώου τμήματος και εμφάνιση 

φόρμας για εισαγωγή νεοεισαχθέντα στο σπουδαστολόγιο 
pro_lista Απεικόνιση του πλήθους των εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα 
second-diorth Απεικόνιση των στοιχείων του σπουδαστή σε INPUT text field 
post-spoud Αναζήτηση σπουδαστή στο σπουδαστολόγιο 
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Menu Σπουδαστή 

 
 

post-query1 Παρουσίαση στοιχείων σπουδαστή 
post-query2 Απεικόνιση στοιχείων σπουδαστή και πεδίο εισαγωγής password  και 

κλήση post-query3 
post-query3 Εναρξη εγγραφής 
check-box10 Δήλωση εγγραφής μέσω checkboxes και απεικόνιση βαθμολογίας 
check-box11 Ενημέρωση εγγραφολογίου με νέα εγγραφή και απεικόνιση της δήλωσης 
list Απεικόνιση Καταστάσεων και Βαθμολογιών 
apotel Απεικόνιση στοιχείων και φωτογραφίας σπουδαστή 
ptyx1 Στοιχεία πτυχιούχου με link στο ονοματεπώνυμο για κλήση του ptyx2 
ptyx2 Απεικόνιση των στοιχείων και της φωτογραφίας του σπουδαστή 
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Δομές Αρχείων 
 

Αναλυτική και σχηματική παρουσίαση του Σπουδαστολογίου 
 

PeLAB98.txt 
0-24 25 26-40 41 42-46 47 48-52 53 54-57 58 
Επώνυμο , Όνομα , Ον.Πατ. , Ον.Μητ. , Ετ.Γεν. , 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΜΑΡΙΑ , ΒΑΣΙΛ , ΑΓΛΑΙΑ , 1977 , 
ΓΚΙΛΙΠΑΘΗ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΝΤΩΝ , ΕΛΕΝΗ , 1976 , 
 
59-63 64 65-69 70 71-78 79 80-

87 
88 89 90 91-93 94 

Α.Μ.Τμ. , Α.Μ.ΣΤΕφ , Ετ.Εγγρ. , pass , Flag , Εξαμ. , 
1743 , 16263 , 19940927 , 123 , χ , Ι , 
1752 , 16129 , 19940926 , 123 , χ , Ι , 
 

Agglika1.txt 
0-24 25 26-40 41 42-46 47 48-52 53 

Επώνυμο 
(25 χαρακτ.) 

 
, 

Ονομα 
(15 χαρακτ.) 

 
, 

Ον.Πατέρα 
(5 χαρακτ.) 

 
, 

Α.Μ.Τμ. 
(5 χαρακτ.) 

 
, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΜΑΡΙΑ , ΒΑΣΙΛ , 1743 , 
ΓΚΙΛΙΠΑΘΗ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΝΤΩΝ , 1752 , 
 
54-56 57 58-62 63 64-78 79 

Εξάμ. 
(3 χαρακτ.) 

 
, 

Βαθμός 
(5 χαρακτ.) 

 
, 

Βαθ.Ολογρ. 
(15 χαρακτ.) 

 
, 

Ι , 9.00 , εννέα , 
Ι , 9.00 , εννέα , 
 

Εγγραφολόγιο tei_5.txt 
0-24 25 26-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Επώνυμο , Α.Μ.Τμ , x , x , x , x , 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 1743 , 0 , 1 , 1 , 0 , 
ΓΚΙΛΙΠΑΘΗ , 1752 , 1 , 0 , 1 , 1 , 
 
40-197 198 199 
Ακολουθεί η ίδια ροή x , 
0,0,0,………………………………………,0,1, 0 , 
0,0,0,………………………………………,1,1, 0 , 
 
 
Το χ αντιπροσωπεύει τον αριθμό 1 ή 0. 
• Αν ο σπουδαστής έχει δηλώσει το μάθημα τότε στο αντίστοιχο 

πεδίο παρουσιάζεται ο αριθμός 1 
• Αν ο σπουδαστής δεν έχει δηλώσει το μάθημα τότε στο 

αντίστοιχο πεδίο παρουσιάζεται ο αριθμός 0 
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Βαθμολόγιο teiv.txt 
0-24 25 26-30 31 32-359 360
Επώνυμο , Α.Μ.Τμ. , xx.xyy.yzz.zkk.k……………………ww.w , 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ , 1743 , 10.0 5.0 7.010.0…………………… 6.0        , 
ΓΚΙΛΙΠΑΘ , 1752 ,  7.010.0 5.0 9.0…………………… 8.0 , 

 
 
 

time.txt 
0-24 25 26-30 31 32-55 
Επώνυμο , Α.Μ.Τμ , Ημερομηνία Εγγραφής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , 1743  , Wed Feb 17 13:13:36 1999 
ΓΚΙΛΙΠΑΘΗ , 1752  , Thu Feb 11 17:08:46 1999 
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Πηγαίοι Κώδικες 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

 
 
• Teach yourself CGI PROGRAMMING with PERL  

by Eric Herrmann ( Εκδόσεις Sams net). 
• Εγχειρίδιο της C  

by Peter Eitken & Bradley L. Jones (Εκδότης : Μ. Γκιούρδας). 
• Βήμα προς Βήμα Java  

by Paul J. Perry (Εκδότης : Μ. Γκιούρδας). 
 

Διευθύνσεις από το Διαδίκτυο 
 

• http://www.webcom.com/ 
• http://www.mcp.com/ 
• http://www.best.com/~hedlund/cgi-faq/ 
• http://www.stars.com/Vlib/ 
• http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/ 
• http://www.nas.nasa.gov/NAS/WebWeavers/weavers.html 
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