ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP!

Eισηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας.
Σπουδαστές:Τασούλης Αποστόλης.
Χειλάκης Γιώργος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την ανάπτυξη και την εξάπλωση των WWW εφαρμογών σε περιβάλλοντα
δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει αρχίσει να γίνεται σήμερα
επιτακτική η ανάγκη για ασφαλή διακίνηση πληροφοριών σε όλο και
περισσότερο ευρύ φάσμα εφαρμογών και είδη χρηστών.
Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να καταγράψει την διαδικασία
πιστοποίησης χρηστών μέσω της γλώσσας PHP. Θα αναφερθούμε σε
θέματα ασφάλειας διαδικτύου όπως ποιοι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο,ποιοι
οι λόγοι που οδηγούν στη ανάγκη πιστοποιήσης και όχι ανώνυμης
πρόσβασης σε διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες.
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε ποια είναι η γλώσσα PHP, αναφέροντας τα
πλεονεκτήματα που μας προσφέρει σε σχέση με άλλες γλώσσες και
κάνοντας μια αναφορά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί.
Τέλος θα γίνει μια αναφορά σε διάφορους τρόπους που μπορεί αυτή η
γλώσσα να προσφέρει πιστοποίηση χρηστών παρουσιάζοντας μερικά
παραδείγματα.

Χαρακτηριστικά Του Διαδικτύου.
Παράλληλα, αναγνωρίζονται στον παγκόσμιο ιστό
πρόσθετα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον αυξημένο
βαθμό επικινδυνότητας της χρήσης του:
Νέες Τεχνολογίες.
Διεπαφή Πολλαπλών Συστημάτων.
Ελλειπές Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο.

Κίνδυνοι Χρήσης Του Διαδικτύου.
Tα Αντικείμενα Απειλών είναι:
Διακινούμενα Δεδομένα.
Διαθεσιμότητα Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Μορφές και Πηγές Απειλών – Κινδύνων.

Hoaxes.
Spamming.
Δούρειοι Ίπποι (Trojan Horses).
Back door and remote administration
programs.
Cookies.
Web Bugs.
Ιοί (viruses) – worms (σκουλήκια).
Scanning.
Packet sniffing.
Καταχρηστικοί Όροι Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών

Ασφαλή Πρόσβαση Σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Ασφαλές Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.
Πρόσβαση σε ασφαλείς δικτυακούς τόπους.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
Aποτελεσματική πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Δημιουργία ερευνητικών ιστοσελίδων με δημόσια και ιδιωτικά
τμήματα.
Υποβολή Ψηφιακά Υπογεγραμμένων Εργασιών.
Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Πιστοποίηση (Authentication).
Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός
ατόμου ή η επιβεβαίωση της πηγής αποστολής των
πληροφοριών. Δηλαδή, το άτομο που επιθυμεί να
επιβεβαιώσει την ταυτότητά ενός άλλου άτομου ή κάποιου
εξυπηρετητή με το οποίο επικοινωνεί, βασίζεται στην
πιστοποίηση.
Η πιστοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί με τις παρακάτω
μεθόδους:
Κωδικούς Πρόσβασης π.χ. το PIN μιας τραπεζικής κάρτας ή
το μυστικό κωδικό ενός λογαριασμού (username,password)
Μέσω της Κρυπτογράφησης.
Ψηφιακές Υπογραφές.
Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Τι είναι ο έλεγχος ταυτότητας;
Ο έλεγχος ταυτότητας προσπαθεί να αποδείξει ότι κάποιος είναι
πραγματικά αυτός που λέει ότι είναι. Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι να
παρέχετε έλεγχο ταυτότητας, αλλά με πολλά μέτρα ασφάλειας, οι πιο ασφαλείς
μέθοδοι είναι αυτές που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα.

Χρησιμοποιώντας τον Έλεγχο Ταυτότητας.
Οι μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας είναι ενσωματωμένοι στους πιο
δημοφιλείς Web Server και Web διακομιστές. Οι Web διακομιστές μπορούν να
απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για άτομα που ζητούν αρχεία
από συγκεκριμένους καταλόγους του διακομιστή.
Όταν σας ζητείται ένα όνομα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης, ο browser
θα παρουσιάσει ένα παράθυρο διαλόγου που θα μοιάζει με την παρακάτω
εικόνα:

Οι Web browser κάνουν στους χρήστες έλεγχο ταυτότητας όταν προσπαθούν
να επισκεφτούν ένα απαγορευμένο κατάλογο, σε ένα Web διακομιστή.

.

Τα Βασικά της Κρυπτογράφησης

Ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης είναι μια μαθηματική διαδικασία, που
μετασχηματίζει τις πληροφορίες σε μια μάλλον τυχαία συμβολοσειρά δεδομένων.

Απλό
Κείμενο.

Αλγόριθμος
Κρυπτογράφησης.

Κρυπτογραφημένο
Κείμενο.

Η κρυπτογράφηση παίρνει απλό κείμενο και το μετασχηματίζει σε ένα τυχαίο
κρυπτογραφημένο κείμενο.
Oι Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης.
Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν:
Μυστικό ή Ιδιωτικό Κλειδί π.χ. DES.
Δημόσιο και ένα διαφορετικό Ιδιωτικό Κλειδί π.χ. RSA.

Ψηφιακές Υπογραφές.

Οι ψηφιακές υπογραφές σχετίζονται με την κρυπτογράφηση των δημόσιων
κλειδιών, αλλά αντιστρέφουν το ρόλο των δημόσιων και των ιδιωτικών κλειδιών.
Ένας αποστολέας μπορεί να κρυπτογραφήσει και να υπογράψει ψηφιακά ένα
μήνυμα με το μυστικό κλειδί. Όταν το μήνυμα ληφθεί, ο παραλήπτης μπορεί να το
αποκρυπτογραφήσει με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα. Καθώς ο αποστολέας
είναι το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στο μυστικό κλειδί, ο παραλήπτης
μπορεί να είναι σίγουρος από ποιον ήρθε το μήνυμα και ότι δεν έχει αλλάξει.

Ψηφιακά Πιστοποιητικά.
Είναι καλό να μπορείτε να πιστοποιήστε ότι ένα μήνυμα δεν έχει αλλάξει και ότι
μια σειρά από μηνύματα προέρχονται από ένα συγκεκριμένο χρήστη ή υπολογιστή.
Για εμπορικές συναλλαγές, θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορείτε να συνδέσετε αυτόν
τον χρήστη ή διακομιστή με μια πραγματική νομική οντότητα, όπως ένα άτομο ή
εταιρεία.

Μέθοδοι πρόσβασης –Πιστοποίησης Χρηστών.
Μέθοδοι Πρόσβασης.
Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που
χρησιμοποιείται στο Web είναι η εισαγωγή ενός μοναδικού
ονόματος σύνδεσης και ένας κωδικός πρόσβασης. Με αυτόν τον
τρόπο επιτρέπεται ή όχι πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες ή
πόρους. Ο απλός έλεγχος πρόσβασης δεν είναι δύσκολος. Ο
κώδικας που φαίνεται τη, παρέχει μια από τρεις πιθανές εξόδους.
Αν το αρχείο φορτώνεται χωρίς παραμέτρους, θα εμφανίσει μια
HTML φόρμα που ζητά ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Αυτού του είδους η φόρμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η HTML φόρμα ζητά από
τον επισκέπτη να εισάγει
ένα όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης.

Αν οι παράμετροι
δοθούν λάθος,θα
εμφανιστεί ένα
μήνυμα. Το μήνυμα
λάθους το δικό μας.

Όταν οι χρήστες εισάγουν λανθασμένες πληροφορίες, πρέπει να
τους δείξουμε ένα μήνυμα λάθους. Σε μια πραγματική τοποθεσία,
μπορείτε να εμφανίσετε κάποιο πιο φιλικό μήνυμα.

Όταν παρέχονται σωστές
πληροφορίες, το script
μας εμφανίζει τα
περιεχόμενα.

Αν δοθούν αυτές οι παράμετροι και
είναι σωστές, θα εμφανιστούν τα
μυστικά περιεχόμενα .Ο έλεγχος
περιεχομένων μας .

Ο κώδικας,για να δημιουργηθεί η λειτουργικότητα των 3 προηγούμενων
εικόνων φαίνεται στον κώδικα 1:

Kώδικας 1
secret.php

PHP και HTML για Παροχή ενός Απλού Μηχανισμού Ελέγχου Ταυτότητας.
<?
If ( ! isset ($ name)&& !isset($password))
{
// ο επισκέπτης πρέπει να δώσει όνομα και κωδικό πρόσβασης
?>
<h1>Please Log In/h1>
This page is secret.
<form method = post action = "secret.php">
<table border = 1>
<tr>
<th> Username </th>
<td> <input type = text name = name> </td>
</tr>
<tr>
<th> Password </th>
<td> <input type = password name = password> </td>
</tr>
<tr>

<td colspan =2 align = center>
<input type = submit value = "Log In">
</td>
</tr>
</table>
</form>
else if ($name=="user"&&$password=="pass" )
{
// ο συνδυασμός ονόματος και κωδικού πρόσβασης είναι σωστός
echo "<h1>Here it is!</h1>";
echo "I bet you are glad you can see this secret page.";
}
else
{
// ο συνδυασμός ονόματος και κωδικού πρόσβασης είναι λάθος
echo "<h1>Go Away!</h1>" ;
echo "You are not authorized to view this resource.";
}
?>

Ο κώδικας 1 θα δώσει έναν απλό μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας, που επιτρέπει
στους πιστοποιημένους χρήστες να δουν μια σελίδα, αλλά έχει κάποια
σημαντικά προβλήματα.

Αυτό το script:
Έχει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που είναι γραμμένα μέσα
στο script.
Αποθηκεύει το κωδικό πρόσβασης σαν απλό κείμενο.
Προστατεύει μόνο μια σελίδα.
Μεταδίδει το κωδικό πρόσβασης ως απλό κείμενο.

Μέθοδοι πιστοποίησης Χρηστών.
Με τους παρακάτω τρόπους μπορούμε να επιτύχουμε Πιστοποίηση των
Χρηστών:
Μέσω Script της Php.
Μέσω Β.Δ.
Μέσω Password Files.
Mέσω απλών αρχείων configuration.

Εισαγωγή Στην PHP.
Τι είναι η PHP;Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντιπροσωπεύουν
το "PHP: Hypertext Preprocessor" είναι μια ευρέως
χρησιμοποιούμενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού scripting
γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για
ανάπτυξη εφαρμογών για το Web και μπορεί να ενσωματωθεί στην
HTML .
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Hi, I'm a PHP script!";
?>
</body>
</html>

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς που χρησιμοποιείται ένα
PHP script.
Server-side scripting.
Command line scripting.
Εγγραφή client-side GUI εφαρμογών (Γραφικά
περιβάλλοντα χρηστών).

“Τυπώνοντας την σημερινή ημερομηνία.”

<html>
<head>
<title>example 1-6</title>
</head>
<body>
today’s date : </php print (date (“l f d, y “));?>
</body>
</html>

Έξοδος από τη λίστα της εικόνας.

Τα Πλεονεκτήματα της PHP.
Η PHP είναι η καλύτερη. Είναι η γρηγορότερη στην κωδικοποίηση και στην
εκτέλεση. Ο ίδιος κώδικας PHP τρέχει όπως είναι σε διαφορετικούς Web
διακομιστείς και σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, η
λειτουργικότητα της PHP είναι πρόσθετη σε άλλα περιβάλλοντα.
Η PHP είναι δωρεάν.
Η PHP τρέχει σε UNIX, Widows και Macintosh OS X. Η PHP έχει σχεδιασθεί να
δουλεύει με τον Apache Web διακομιστή. O Apache, μια άλλη δωρεάν τεχνολογία
είναι ο πιο δημοφιλής Web διακομιστής στο Internet και έρχεται με κώδικα
προέλευσης για UNIX και Windows. Η PHP δουλεύει και με άλλους Web
διακομιστές, όπως τον Internet Information Server της Microsoft.
Η PHP είναι τροποποιήσιμη.
Η PHP γράφθηκε για δημιουργία ιστοσελίδων. Η Perl, η C και η Java είναι πολύ
καλές γενικές γλώσσες και είναι ικανές να καθοδηγούν Web εφαρμογές. Αυτό που
θυσιάζουν, δυστυχώς αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, είναι η ευκολία στην
επικοινωνία με το Web.

Η υποστήριξη για την PHP είναι δωρεάν και εύκολα διαθέσιμη. Τα ερωτήματα στις
ταχυδρομικές λίστες συνήθως απαντώνται μέσα σε λίγα λεπτά, ένα προσαρμοσμένο
σύστημα παρακολούθησης λαθών στην PHP τοποθεσία δείχνει κάθε πρόβλημα μαζί
με τη λύση του. Πολλές τοποθεσίες, όπως η phpbuilder.com και η zend.com
προσφέρουν περιεχόμενα για PHP προγραμματιστές.
Η PHP είναι δημοφιλής και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών την βρίσκουν μια καλή
λύση για να επιτρέπουν στους πελάτες τους να κωδικοποιούν Web εφαρμογές χωρίς
το κίνδυνο πού έχουν τα CGI script.
Οι ικανότητες προγραμματισμού που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες δομημένες
γλώσσες, μπορούν να εφαρμοσθούν και στην PHP, η οποία εμπνέεται από την Perl
και την C. Οι προγραμματιστές της Perl και της C μαθαίνουν PHP πολύ γρήγορα και
παρόμοια και οι προγραμματιστές που μαθαίνουν PHP ως πρώτη γλώσσα μπορεί να
εφαρμόσουν τις γνώσεις τους όχι μόνο στην Perl και στην C αλλά και σε άλλες
παρόμοιες γλώσσες με την C, όπως και στην Java.
Αρχικά η PHP έγινε διάσημη για την διασύνδεσή της με πολλές διαφορετικές βάσεις
δεδομένων, αλλά επίσης υποστηρίζει και άλλα εξωτερικά συστήματα. Η υποστήριξη
γίνεται με την μορφή λειτουργικών μονάδων, που ονομάζονται επεκτάσεις. Αυτές
μεταγλωττίζονται κατευθείαν στην PHP ή φορτώνονται δυναμικά.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source)
είναι ότι έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα. Αυτό
ισχύει και για την PHP. Αν και αρχικά είχε στόχο να γίνει μια λειτουργική
μονάδα για τον Apache Web διακομιστή, η PHP από τότε έχει γίνει πιο
αφηρημένη σε σχέση με την διασύνδεση με τον Web διακομιστή. Το
νέο επίπεδο αφαιρετικότητας επέτρεψε να γραφεί μια ISAPI λειτουργική
μονάδα, με την οποία μπορεί να δουλεύει εξίσου καλά και με τον
Internet Information Server της Microsoft. Σε σχέση με τις απαιτήσεις
υλικού, προσωπικά έχω δει την PHP να τρέχει σε υπολογιστές 100MHz Pentium με Slack ware Linux και Windows NT, αντίστοιχα. Η
απόδοση ήταν θαυμάσια για ένα προσωπικό περιβάλλον ανάπτυξης.
Πρέπει να έχει βοηθήσει το γεγονός ότι οι μηχανές των PHP 3 και 4
αναπτύχθήκαν σε Intel 486 CPU.

Διάφορα Παραδείγματα Ασφαλούς
Πιστοποίησης Των Χρηστών Μέσω
Scripts Της Php.
Αποθηκεύοντας κωδικούς Πρόσβασης.

Κώδικας 2
secretdb.php
Έχουμε Χρησιμοποιήσει MySQL για να Βελτιώσουμε τον Απλό Μηχανισμό μας
Ελέγχου Ταυτότητας
if(!isset($name)&&!isset($password))
{
Ι/ο επισκέπτης πρέπει να δώσει όνομα και κωδικό πρόσβασης
<h1>Please Log
This page is secret.
<form method = post action = "secretdb.php">
<table border = 1>
<tr>
<th> User-name </th>

<td> <input type = text name = name> </td>
</tr>
<tr>
<th> Password </th>
<td> <input type = password name = password>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan =2 align = center>
<input type = submit value = "Log In">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?
{
else
}
// σύνδεση στην mysql
$mysql = mysql_connect( 'localhost', 'webauth',
'webauth1 );
if ( !$mysql)

{
echo 'Cannot connect to database.'; exit;
}
// επιλογή της κατάλληλης βάσης
δεδομένων
$mysql = mysql_select_db( 'auth' );
if ( !$mysql)
{
echo 'Cannot select database.';
exit;
}
// ερώτηση στην βάση δεδομένων αν
υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή
Squery = "select count(*) from auth where
name = '$name' and
pass = 'Spassword' " ;
$result = mysql_query( $query );
if (!$result)
{
echo 'Cannot run query.';

exit;
}
$count = mysql_result( Sresult, 0, 0 );
if ( $count > 0 )
{
//ο συνδυασμός ονόματος και κωδικού πρόσβασης είναι σωστός
echo "<h1>Here it is!</h1>";
echo "I bet you are glad you can see this secret page.";
}
else
{
// ο συνδυασμός ονόματος και κωδικού πρόσβασης δεν είναι σωστός
echo "<h1>Go Away!</h1>";
echo "You are not authorized to view this resource.";
}
}
?>

O Κώδικας 2 πιστοποιεί τους επισκέπτες μιας σελίδας χρησιμοποιώντας μια
Βάση Δεδομένων. Με τον τροπο αυτό βελτιώνουμε τον απλό μηχανισμό
Ελέγχου Ταυτότητας.

Τι Είναι ο Έλεγχος Συνόδων Λειτουργίας

Οι σύνοδοι λειτουργίας στην ΡΗΡ καθοδηγούνται από ένα μοναδικό
κωδικό συν κρυπτογραφικά τυχαίο αριθμό. Ο κωδικός της συνόδου
δημιουργείται από την ΡΗP αποθηκεύεται στην πλευρά του πελάτη
κατά την διάρκεια της συνόδου. Μπορεί να αποθηκευτεί είτε στον
υπολογιστή ενός χρήστη σε ένα cookie είτε να περάσει μέσω των URL
Ο κωδικός συνόδου ενεργεί ως ένα κλειδί που μας επιτρέπει να
εγγράφουμε συγκεκριμένες μεταβλητές, στις μεταβλητές συνόδων
λειτουργίας. Τα περιεχόμενα αυτών των μεταβλητών αποθηκεύονται
στον διακομιστή. Ο κωδικός συνόδου είναι η μόνη ορατή πληροφορία
στην πλευρά του πελάτη. Αν, στην διάρκεια μια συγκεκριμένης
σύνδεσης τοποθεσία μας, ο κωδικός συνόδου είναι ορατός είτε μέσω
ενός cookie είτε μέσω URL μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις
μεταβλητές συνόδου που είναι αποθηκευμένες στον διακομιστή για
αυτή τη σύνοδο. Εξ ορισμού, οι μεταβλητές συνόδου αποθηκεύονται σε
επίπεδα αρχεία στον διακομιστή.

Χειρισμός Ελέγχου Ταυτότητας με Έλεγχο Συνόδων
Λειτουργίας.
Πιθανόν, η πιο συνηθισμένη χρήση του ελέγχου συνόδων λειτουργίας είναι
να παρακολουθεί τους χρήστες αφού πιστοποιηθούν μέσω ενός μηχανισμού
σύνδεσης. Σε αυτό το παράδειγμα, θα συνδυάσουμε πιστοποίηση από μια
MySQL βάση δεδομένων με χρήση συνόδων λειτουργίας, για να παρέχουμε
αυτή τη λειτουργικότητα.
Αυτή είναι η αρχική εικόνα που εμφανίζεται από το authmain.php.

Επειδή ο χρήστης δεν έχει
ακόμα συνδεθεί, δείξτε του
μια σελίδα σύνδεσης.

Δίνει στον χρήστη ένα μέρος
να συνδεθεί.Αν προσπαθήσει
να έχει πρόσβαση στη σελίδα
στην ενότητα members χωρίς
να συνδεθεί πρώτα, θα πάρει
το μήνυμα που φαίνεται.

Οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί, δεν
μπορούν να δουν τα περιεχόμενα της
τοποθεσίας και θα εμφανιστεί αντίθετα
αυτό το μήνυμα.

Κώδικας 3
authmain.php
To Κύριο Μέρος της Εφαρμογής Πιστοποίησης.
<?
session_start();
if ($userid && $password)
{
// αν ο χρήστης μόλις προσπάθησε να συνδεθεί
$db_conn = mysql_connect("localhost" "webauth"
"webauth");
mysql_select_db("auth" $db_conn);
$query = "select * from auth "
."where name='$userid' "
." and pass=password('Spassword')";
$result = mysql_query($query $db_conn);
if (mysql_num_rows($result) >0 )
{
// αν είναι στην βάση δεδομένων, κάνε εγγραφή του
user id
$valid_user = Suserid;
session_register("valid_user");
}
}

?>
<html>
<body>
<h1>Home page</h1>
}
if (session_is_registered( "valid_user" ) )
{
echo "You are logged in as: $valid_user
<br>";
echo "<a href=\ "logout. php\ ">Log
out</a><br>";
}
else
{
if (isset($userid) )
{
/ / αν δεν προσπάθησε και απέτυχε να
συνδεθούν
echo "Could not log you in";
}
else

}
/ / δεν προσπάθησαν να συνδεθούν ακόμα ή αποσυνδέθηκαν
echo "You are not logged in.<br>";
}
/ / παροχή φόρμας σύνδεσης
echo "<form method=post action=\ "authmain.php\ ">";
echo "<table>";
echo "<tr><td>Userld:</td>" ;
echo "<td><input type=text name=userid></td></tr>" ;
echo "<tr><td>Password:</td>" ;
echo "<td><input type=password name=password></td></tr>" ;
echo "<tr><td colspan=2 align=center>" ;
echo "<input type=submit value=\ "Log in\ "></td></tr>";
echo "</table></form>" ;
}
?>
<br>
<a href="members_only .php">Members section</a>
</body>
</html>

Υπάρχει κάποια λίγο περίπλοκη λογική σε αυτό το script, επειδή εμφανίζει τη φόρμα
σύνδεσης και είναι επίσης και η ενέργεια της φόρμας.

Ωστόσο, αν ο χρήστης συνδεθεί πρώτα και μετά προσπαθήσει να
δει τη σελίδα Members, θα δει την έξοδο που φαίνεται στην εικόνα.

Αφού ο χρήστης συνδεθεί,
θα μπορεί να έχει
πρόσβαση σε περιοχές
μελών.

Κώδικας 4
members_only.php
Ο Κώδικας για την Ενότητα Μελών της Web Τοποθεσίας μας, Ελέγχει για Έγκυρους
Χρήστες.

<?
session_start();
echo "<h1>Members only</h1>";
// ελέγχει την μεταβλητή συνόδου
if (session_is_registered("valid_user"))
{
echo "<p>You are logged in as $valid_user.</p>";
echo "<p>Members only content goes here</p>";
}
}
else
{
echo "<p>You are not logged in.</p>";
echo "<p>0nly logged in members may see this
page.</p>";
}
echo "<a href=\ "authmain.php\ ">Back to main
page</a>";
?>

Τέλος, έχουμε το script logout. php,
που αποσυνδέει ένα χρήστη από
το σύστημα. Ο κώδικας αυτού του
script φαίνεται στο Κώδικα 5.

Κώδικας 5
logout.php
Αυτό το Script Ακυρώνει την Εγγραφη της Μεταβλητής Συνόδου και Καταστρέφει τη
Σύνοδο.
<?
session_start( ) ;
$old_user = $valid_user; // το αποθηκεύει
για να ελέγξει αν είχε* συνδεθεί
$result =
session_unregister("valid_user" ) ;
session_destroy( ) ;
?>
<html>
<body>
<h1>Log out</h1>
<?
if ( !empty($old_user) )
{
if ($result)
{
// αν συνδέθηκε και δεν αποσυνδέθηκε
echo "Logged out.<br>";
}
else
{
// συνδέθηκε και δεν μπορούσε να
αποσυνδεθεί

echo "Could not log you out.<br>";
else
}
//αν δεν συνδέθηκε αλλά ήρθε κάπως σε
αυτή την σελίδα
echo "You were not logged in, and so
have not been logged out.<br>";
}
?>
Ο κώδικας είναι πολύ απλός, αλλά
κάνουμε και κάποια εντυπωσιακά
πράγματα, Ξεκινάμε μια σύνοδο,
αποθηκεύουμε το παλιό όνομα χρήστη,
ακυρώνουμε την εγγραφή της έγκυρης
μεταβλητής χρήστη και καταστρέφουμε την
συνοδό. Μετά εμφανίζουμε στο χρήστη ένα
μήνυμα ότι θα είναι διαφορετικός αν
αποσυνδέθηκε, δεν μπορούσε να
αποσυνδεθεί ή δεν συνδέθηκε αρχικά.

Χειρισμός Ελέγχου Ταυτότητας Χρήστη

Υπάρχουν διάφορα βασικά στοιχεία για την λειτουργική μονάδα του ελέγχου
της ταυτότητας του χρήστη. Αυτά είναι η εγγραφή , η σύνδεση και η
αποσύνδεση, η αλλαγή κωδικών πρόσβασης και η επαναφορά κωδικών
πρόσβασης. Παρακάτω θα δούμε την εγγραφή, τη σύνδεση και αποσύνδεση
ενός χρήστη.

Εγγραφή.
Για να εγγραφεί ένας χρήστης, θα πρέπει να πάρουμε τα στοιχεία του μέσω
μιας φόρμας και θα τον εισάγουμε στη βάση δεδομένων.
Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση "Not a member?" (δεν είστε
μέλος;) στη σελίδα login.php, θα μεταφερθεί σε μια φόρμα εγγραφής που
δημιουργείται από το register_form.php. Αυτό το script φαίνεται στο Κώδικα 6.

Κώδικας 6
register_form.php
Αυτή η Φόρμα Δίνει στους Χρήστες την Ευκαιρία να Εγγραφούν στο
PHPBookmarks.

<?
require_once("bookmark_fns.php");
do_html_header("User Registration");
display_registration_form();
,
do_html_footer();
?>

Κώδικας 7 register_new.php
Αυτό το Script Επικυρώνει τα Δεδομένα του Νέου Χρήστη και τα
Τοποθετεί στη Βάση Δεδομένων.
<?
// συμπερίληψη των αρχείων της
συναρτήσεων της εφαρμογής
require_once("bookmark_fns.php");
// έναρξη συνόδου που μπορεί να χρειασθεί
αργότερα
// ξεκινήστε το τώρα επειδή πρέπει να πάει
πριν τις επικεφαλίδες
session_start();
// έλεγχος συμπληρωμένης φόρμας
if ( !f illed_out($HTTP_POST_VARS) )
{
do_html_header ( " Problem : " ) ;
echo "You have not filled the form out
correctly
. " and try again. " ;
do_html_f ooter ( ) ;
exit;
}
//η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν
είναι έγκυρη
if ( !valid_email($email) )
}

do_html_header( "Problem: " ) ;
echo "That is not a valid email address.
. " and try again. " ;
do_html_footer( ) ;
exit;
}
// οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι ίδιοι
if (Spasswd != $passwd2)
{
do_html_heading ( "Problem : " ) ;
echo "The passwords you entered do not
match - please go back"
. " and try again. " ;
do_html_f ooter () ;
exit;
}
// έλεγχος αν το μήκος του κωδικού
πρόσβασης είναι σωστό
// είναι εντάξει αν ο χρήστης το κόψει, αλλά
θα υπάρξει
// πρόβλημα αν είναι πολύ μεγάλος

if (strlen($passwd)<6 || strlen($passwd) >16)
{
do_html_header ( "Problem : " ) ;
echo "Your password must be between 6 and 16
characters.
."Please go back and try again.";
do_html_footer() ;
exit;
}
// προσπάθεια για εγγραφή
$reg_result = register($username, $email,
$passwd);
if ($reg_result == "true")
{
// εγγραφή μεταβλητής συνόδου
$valid_user = Susername;
session_register("valid_user");
// παρέχει σύνδεση στην σελίδα μελών
do_html_header("Registration successful");
echo "Your registration was successful. Go to
the members page
."to start setting up your bookmarks!";
do_HTML_URL("member.php", "Go to
members page");
}
else
}

// διαφορετικά, δίνει σύνδεση προς τα
πίσω και να προσπαθήσουν ξανά
do_html_header(" Problem: ") ;
echo $reg_result;
do_html_footer() ;
exit;
}
// τέλος σελίδας
do_html_footer() ;
?>

To script ξεκινά συμπεριλαμβάνοντας τα αρχεία συναρτήσεων της εφαρμογής και ξεκινά
μια συνοδό λειτουργίας (session). (Αν ο χρήστης έχει εγγραφεί, θα
χρησιμοποιήσουμε το όνομα χρήστη ως μεταβλητή συνόδου λειτουργίας).
Στη συνέχεια, επικυρώνουμε τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης. Υπάρχουν διάφορες
συνθήκες που πρέπει να ελέγξουμε:
Ελέγχουμε αν η φόρμα έχει συμπληρωθεί,
καλώντας τη συνάρτηση filled_out ( ) ως εξής:
if ( !filled_OUt($HTTP_POST_VARS) )
Αυτή τη συνάρτηση βρίσκεται στη βιβλιοθήκη
συναρτήσεων του αρχείου data_valid_fns.php.
Ελέγχουμε αν είναι έγκυρη η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε από το
χρήστη. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο:
if (valid_email($email) )
Και πάλι, αυτή είναι η συνάρτηση βρίσκεται στη
βιβλιοθήκη data_valid_fns.php.
Ελέγχουμε αν οι δύο κωδικοί πρόσβασης που
έδωσε ο χρήστης είναι ίδιοι, ως εξής:
if ($passwd != $passwd2)
Ελέγχουμε αν ο κωδικός πρόσβασης έχει το
κατάλληλο μέγεθος, ως εξής:
if (strlen($passwd)<6 || strlen($passwd) >16)

Στο παράδειγμα μας, ο κωδικός
πρόσβασης θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον 6 χαρακτήρες, για να είναι
πιο δύσκολο να τον μαντέψει κανείς και
είναι μικρότερος από 1 6 χαρακτήρες,
για να χωράει στη βάση δεδομένων.
Οι συναρτήσεις επικύρωσης των
δεδομένων που χρησιμοποιήσαμε
εδώ, οι filled_out ( )και valid_email(),
εμφανίζονται στο Κώδικα 8 και στο
Κώδικα 9, αντίστοιχα.

Κώδικας 8
Συνάρτηοη filled_out() από το data_valid_fns.php
Αυτή η Συνάρτηση Ελέγχει αν η Φόρμα Έχει Συμπληρωθεί.

function f illed_out ($form_vars)
{
// έλεγχος ότι κάθε μεταβλητή έχει μια
τιμή
foreach ($form_vars as $key =>
$value)
}
if (!isset($key) ($value == ""))
return false;
}
return true;

Κώδικας 9
Συνάρτηση valid_email() από το
data_valid_fns.php
Αυτή η Συνάρτηση Ελέγχει αν Είναι
Έγκυρη μια Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
function valid_email($address)
{
// έλεγχος αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι έγκυρη
if (ereg(""[a-zA-ZO-9_]+@[a-zA-ZO-9\ ]+\ .[a-zA-ZO-9\-\ .]+$",Saddress))
return true;
else
return false;
}

Αφού ελέγξουμε την εγκυρότητα των δεδομένων που έδωσε ο χρήστης,
μπορούμε να εγγράψουμε το χρήστη. Αν δείτε το κώδικα , θα δείτε ότι αυτό
γίνεται με τον εξής τρόπο:

Kαλούμε τη συνάρτηση register () με το
όνομα χρήστη, την διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
κωδικό πρόσβασης που έδωσε ο
χρήστης .Αν είναι επιτυχής η εγγραφή,
εγγράφουμε το όνομα του χρήστη ως
μια μεταβλητή συνόδου λειτουργίας και
παρέχουμε στο χρήστη μια σύνδεση για
τη βασική σελίδα των μελών. Αυτό είναι
το αποτέλεσμα που φαίνεται στην
επόμενη εικόνα.

$reg_result =
register($username,$email,
$passwd);
if ($reg_result == "true")
{
// εγγραφή μεταβλητής συνόδου
$valid_user = Susername;
session_register("valid_user");
// παρέχει σύνδεση στην σελίδα μελών
do_html_header("Registration
successful");
echo "Your registration was successful.
Go to the members
."to start setting up your
bookmarks!";
do_HTML_URL("member.php", "Go
to members page");
}

Η εγγραφή ήταν επιτυχή -ο χρήστης μπορεί τώρα
να πάει στη σελίδα των μελών.

Η συνάρτηση register() βρίσκεται στη
συμπεριλαμβανόμενη βιβλιοθήκη που ονομάζεται
user_auth_fns.php. Αυτή η συνάρτηση φαίνεται
στο Κώδικα 10.

Κώδικας 10
Συνάρτηση register ( )

από το user_auth_fns.php

Αυτή η Συνάρτηση Επιχειρεί να Τοποθετήσει τις Πληροφορίες του Νέου Χρήστη στη
Βάση Δεδομένων
function register($username, $email, Spassword)
// εγγραφή νέου ατόμου στην βάση δεδομένων
// επιστροφή true ή μήνυμα λάθους
{
// σύνδεση με την βάση δεδομένων
$conn = db_connect();
if (!$conn)
return "Could not connect to database server - please try later.";
// έλεγχος αν το όνομα χρήστη είναι μοναδικό
$result = mysql_query("select * from user where username='$username'");
if (!$result)
return "Could not execute query";
if (mysql_num_rows($result)>0)
return "That username is taken - go back and choose another one.";
// αν είναι εντάξει, το βάζει στην βάση δεδομένων
$result = mysql_query("insert into user values
('$username', password('Spassword'), '$email')");
if (!$result)
return "Could not register you in database - please try again later.";
return true;
}

Κώδικας 11
Συνάρτηση db_connect() από το dbjns.php
Αυτή η Συνάρτηση Συνδέεται με τη MySQL βάση δεδομένων.

Όταν εγγραφούν οι χρήστες, μπορούν να
συνδέονται και να αποσυνδέονται
χρησιμοποιώντας τις κανονικές
σελίδες σύνδεσης και αποσύνδεσης.
Θα τις δημιουργήσουμε στη συνέχεια.

function db_connect()
$result = mysql_pconnect("localhost"
if (!$result)
return false;
if (!mysql_select_db("bookmarks"))
return false;
return $result;
"bm_user", "password");
please try later.";
username='$username1
choose another one. ";

Σύνδεση.
Αν οι χρήστες συμπληρώσουν τις πληροφορίες στη φόρμα login.php
και την στείλουν, θα μεταφερθούν στο script που ονομάζεται member.php.
Αυτό το script θα τους συνδέσει, αν έρχονται από αυτή τη φόρμα. Επίσης θα
εμφανίσει σχετικούς σελιδοδείκτες στους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι.
Είναι το κέντρο της υπόλοιπης εφαρμογής.

Κώδικας 12
member.php
Αυτό το script Είναι το Κέντρο της
Εφαρμογής
<?
// συμπερίληψη αρχείων αυτής της
εφαρμογής
require_once("bookmark_fns.php");
session_start();
if ($username && Spasswd)
// μόλις προσπάθησαν να συνδεθούν
}
if (login($username, $passwd))
}
// αν είναι στην βάση δεδομένων,
εγγράφεται ο κωδικός χρήστης

$valid_user = Susername;
session_register("valid_user");
}
else
}
// ανεπιτυχής σύνδεση
do_html_header("Problem:");
echo "You could not be logged in.
You must be logged in to view this page.";
do_html_url("login.php", "Login");
do_html_footer();
exit;
}
}
do_html_header("Home");
check_valid_user();

// λήψη των σελιδοδεικτών που έχει αποθηκεύσει αυτός ο χρήστης
if ($url_array = get_user_urls($valid_user));
display_user_urls($url_array);
// δίνει επιλογές μενού
display_user_menu();
do_html_footer();

Επεξήγηση του παραπάνω Script:
Κώδικας 13
Η Συνάρτηση login από το
user_auth_fns.php

Αυτή η Συνάρτηση Ελέγχει τα Στοιχεία του
Χρήστη σε Σχέση με τη Βάση Δεδομένων.
if ($username && $passwd)
// μόλις προσπάθησαν να συνδεθούν
}
if (login($username, Spasswd))
}
// αν είναι στην βάση δεδομένων, εγγράφεται
ο κωδικός χρήστης
$valid_user = $username;
session_register("valid_user");
}

Προσπαθούμε να συνδέσουμε το χρήστη
χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση που
ονομάζεται login(). Αυτή τη
συνάρτηση την έχουμε ορίσει στη
βιβλιοθήκη user auth_fns.php και θα
δούμε τον κώδικα της σε λίγο.
Αν η σύνδεση γίνει με επιτυχία,
εγγράφουμε αυτήν την σύνοδο
λειτουργίας, όπως κάναμε πριν,
αποθηκεύοντας το όνομα χρήστη στη
μεταβλητής συνόδου λειτουργίας
$valid_user.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα αυτού που εμφανίζει το member.php

Κώδικας 14
Η Συνάρτηση check_valid_user() από
το user_auth_fns.php

Αυτή η Συνάρτηση Ελέγχει αν ο Χρήστης Έχει
μια Έγκυρη Σύνοδο λειτουργίας
do_html_header("Home");
check_valid_user();
// λήψη των σελιδοδεικτών που έχει αποθηκεύσει
αυτός ο χρήστης
if ($url_array = get_user_urls($valid_user));
display_user_urls($url_array);
// δίνει επιλογές μενού
display_user_menu();
do_html_footer();

Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί, η συνάρτηση
θα του πει ότι πρέπει να συνδεθεί για να δει
αυτή τη σελίδα και θα του δώσει μια
σύνδεση προς τη σελίδα που γίνεται η
σύνδεση.

Αποσύνδεση
Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια σύνδεση που ονομάζεται “Logout”
στο μενού της Εικόνας .Αυτή είναι μια σύνδεση προς το script logout.php. Ο κώδικας
αυτού του script φαίνεται στο Κώδικα 14.

Κώδικας 15
logout.php

Αυτό το script τερματίζει μια Σύνοδο Λειτουργίας.
<?
// συμπερίληψη αρχείων συναρτήσεων για αυτή
την εφαρμογή
require_once( "bookmark_fns.php" ) ;
session_start() ;
$old_user = $valid_user; // αποθήκευση για να
ελέγξουμε αν είχαν συνδεθεί
$result_unreg = session_unregister( "valid_user"
);
$result_dest = session_destroy() ;
// έναρξη της html εξόδου
do_html_header(" Logging Out");
if (! empty ($old_user))
{
if ($result_unreg && $result_dest)
{

//αν ήταν συνδεδεμένος και τώρα
αποσυνδέθηκε
echo "Logged out.<br>";
do_html_url( " login. php" ,
"Login") ;
}
else
{
//αν ήταν συνδεδεμένος και δεν
μπορεί να αποσυνδεθεί
echo "Could not log you
out.<br>"; }
}
else
{
//αν δεν ήταν συνδεδεμένος, αλλά
ήρθε με κάποιο τρόπο σε αυτή
την σελίδα
echo "You were not logged in,
and so have not been logged
out.<br>";
do_html_url( "login. php" , "Login"
);}
do_html_footer() ;
?>

Τέλος
Ευχαριστούμε……!!!!

