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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής ώστε 

να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών 

εφαρμογών. Συγκεκριμένα, η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης ώστε να μπορεί να παρουσιάζει στο 

κοινό τις προβολές που θα κάνει, να προσελκύσει νέα μέλη και να διαχειριστεί με 

αυτοματοποιημένο τρόπο τις λειτουργίες της όπως είναι η πληρωμή των μελών 

και η έκδοση καρτών. 

Οι στόχοι είναι να δημιουργηθεί μια εφαρμογή απλή και εύχρηστη για 

ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις Πληροφορικής και ταυτόχρονα να 

είναι ευέλικτη και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

Αρχικά γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής και παρουσιάζονται οι 

λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, όπως προέκυψαν 

από την αρχική έρευνα που έγινε. 

Ακολουθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συστήματος που περιγράφει 

αναλυτικά όλα τα μέρη από τα οποία αποτελείται η εφαρμογή και τέλος 

υπάρχουν τα εγχειρίδια χρήσης για το κάθε είδος χρήστη ξεχωριστά. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η Πληροφορική σαν επιστήμη έχει πολλές πτυχές. Μια από αυτές είναι η 

δημιουργία λογισμικών για τη χρήση ιστοσελίδων. 

Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την Πληροφορική ήταν ένας τομέας 

που μου άρεζε πολύ και ήθελα να ασχοληθώ. 

Η καθηγήτρια μου, κα Σατρατζέμη Μαρία, μου έδωσε αυτή την ώθηση και 

μάλιστα με ένα θέμα που αγαπώ πολύ, τον Κινηματογράφο. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να την ευχαριστήσω γιατί με βοήθησε πολύ καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης μου με το συγκεκριμένο θέμα από τον Ιούνιο 

του 2010. Ήταν πάντα δίπλα μου όταν είχα απορίες και μου έδινε λύσεις όταν 

αντιμετώπιζα κάποιο πρόβλημα. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους φίλους μου και όλους 

όσους μου στάθηκαν αυτή την περίοδο της ζωής μου για την υπομονή και την 

συμπαράσταση που έδειξαν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του λογισμικου γενικά με το 

τι προσφέρει και τι δυνατότητες έχει. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του συστήματος που χωρίζονται 

σε λειτουργικές και μη λειτουργικές. Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται επίσης στις 

λειτουργικές απαιτήσεις του απλού χρήστη, του εγγεγραμμένου μέλους και του 

διαχειριστή και παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

Ακολουθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συστήματος που περιγράφεται στο 

3ο κεφάλαιο. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική της 

Βάσης δεδομένων και των Υποσυστημάτων που παρουσιάζονται λεπτομερώς. 

Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα εγχειρίδια χρήσης για τους 

μελλοντικούς χρήστες αυτού του συστήματος. Επειδή υπάρχουν τρία είδη 

χρηστών όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παρουσιάζονται τρία εγχειρίδια ένα 

για τον καθένα. 

Στο τέλος υπάρχουν και τα Παραρτήματα που περιέχουν  επιπλέον υλικό 

χρήσιμο για την περιγραφή και κατανόηση του συστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αναλυτική Περιγραφή του Λογισμικού 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του συστήματος 

διαχείρισης μιας Κινηματογραφικής Λέσχης και του τρόπου λειτουργίας του. 

 

1.2 Περιγραφή 

 

Πρόκειται για ένα λογισμικό που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες που προσφέρει μια 

Κινηματογραφική Λέσχη. Είναι ένας δικτυακός τόπος που μπορεί οποιοσδήποτε 

να τον επισκεφτεί και να ενημερωθεί, αλλά και να εγγραφτεί. 

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις ταινίες που θα προβάλλει η 

Κινηματογραφική Λέσχη. Τα μέλη επιπλέον θα λαμβάνουν και ηλεκτρονικά 

μηνύματα με τα νέα της Λέσχης. Τέλος οι διαχειριστές θα ενημερώνουν τη βάση, 

θα διαχειρίζονται τις εγγραφές και πληρωμές των  μελών και θα δημιουργούν τα 

απαραίτητα αρχεία για αποστολή και εκτύπωση. 

 

1.3 Σκοπός  

 

Ο σκοπός του συστήματος είναι η δημοσίευση στο διαδίκτυο των ταινιών που 

προβάλλονται από  την Κινηματογραφική Λέσχη και η ενημέρωση των μελών 

της για τις επόμενες προβολές. 

 

1.4 Εμβέλεια 

 

Το σύστημα χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων σε MySQL για την καταχώρηση 

των ταινιών και των μελών. H κατασκευή των interfaces των χρηστών γίνεται 

με τα εργαλεία σχεδίασης δυναμικών ιστοσελίδων: html, php, Javascript, jQuery. 
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1.5 Χαρακτηριστικά των Εργαλείων 

H MySQL αποτελεί ένα πολύ καλό open source πακέτο λογισμικού κατασκευής 

βάσεων δεδομένων που προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες, ασφάλεια και 

προτιμάται για επαγγελματικές εφαρμογές. Ο χρήστης της εφαρμογής μας θα 

μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης χωρίς προβλήματα 

συμβατότητας. 

Η γλώσσα HTML είναι το βασικό εργαλείο σχεδιασμού ιστοσελίδων και 

απαραίτητη για εφαρμογές του Web. Παρόλο που διαφορετικοί browsers 

μπορεί να ερμηνεύουν διαφορετικά κάποια στοιχεία της HTML, η γλώσσα 

αποτελεί βασικό σχεδιαστικό πρότυπο. 

Η γλώσσα PHP επεκτείνει την HTML στο να δημιουργούνται δυναμικές 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με τη βάση 

δεδομένων. Προβλήματα συμβατότητας δεν υπάρχουν καθώς η PHP λειτουργεί 

μέσα στον Web Server. Ο browser του χρήστη λαμβάνει καθαρή HTML χωρίς να 

τον απασχολεί τι συμβαίνει στον server. Η PHP επίσης μας παρέχει μεγάλη 

ευκολία στην διασύνδεση μιας ιστοσελίδας με μια βάση δεδομένων. 

Η γλώσσα JavaScript χρησιμοποιείται για την παραγωγή δυναμικού 

περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) 

ενώ η jQuery είναι μια πολύ γνωστή δωρεάν, ανοικτού κώδικα βιβλιοθήκη της 

JavaScript που απλοποιεί πολύ το σχεδιασμό της ιστοσελίδας. 

 

1.6 Εφικτότητα 

 

Το λογισμικό διαχείρισης μιας  Κινηματογραφικής Λέσχης δεν έχει πολλές 

απαιτήσεις από τεχνικής πλευράς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν έχουν 

πολλές δυνατότητες και είναι όλα open source.  Για όλους τους χρήστες που θα 

χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα το μόνο που απαιτείται είναι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύνδεση στο Internet.  
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1.7 Βιωσιμότητα 

 

Ο σχεδιασμός του συστήματος με εργαλεία που έχουν προτυποποιηθεί βοηθάει 

την επιβίωση της συμβατότητάς του με μελλοντικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή 

δεν υπάρχουν ενδείξεις για τάσεις εγκατάλειψης κάποιας από τις τεχνολογίες 

που χρησιμοποιούνται από το σύστημα. Οι οποιασδήποτε αλλαγές συμβούν 

στους τρόπους πρόσβασης της εφαρμογής ή και στα ίδια τα στοιχεία 

αντιμετωπίζονται εύκολα χωρίς αλλαγές στην αρχιτεκτονική του συστήματος. 

Τα παραπάνω βεβαιώνουν ότι η εφαρμογή αυτή έχει μεγάλη πιθανότητα 

βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη κάθε ενδεχόμενο μεταβολής των 

μελλοντικών δεδομένων. 

1.8 Διαθεσιμότητα 

 

Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι χρήστες να 

έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στο δικτυακό τόπο 24 ώρες το 24ώρο. Επίσης, 

θα πρέπει να μπορεί να κάνει αλλαγές στο σύστημα όποτε χρειάζεται. 

1.9 Σενάρια Χρήσης 

 

Το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια οποιαδήποτε 

Κινηματογραφική Λέσχη που θέλει τα μέλη της να ενημερώνονται μέσω 

διαδικτύου για τις ταινίες που προβάλλει αλλά και για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ίδια τη Λέσχη. 

Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από φοιτητικούς συλλόγους φίλων του 

Κινηματογράφου για να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις προβολές 

τους. 

1.10 Παρόμοια Συστήματα 

 

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά παρόμοια συστήματα που παρέχουν 

αντίστοιχες δυνατότητες. Παρακάτω αναφέρονται μερικά ενδεικτικά: 
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Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: http://www.cinelesxipatras.gr/home.html 

Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης: http://www.klh.gr/ 

Κινηματογραφική Λέσχη Σαλαμίνας: http://www.kles.gr/ 

Κινηματογραφική Λέσχη Άνδρου: http://www.androsfilm.com/ 

Κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου: http://www.nekli.gr/ 

Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου: http://cinemes.gr/  

http://www.cinelesxipatras.gr/home.html
http://www.klh.gr/
http://www.kles.gr/
http://www.androsfilm.com/
http://www.nekli.gr/
http://cinemes.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανάλυση Απαιτήσεων 

  

Για την ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος έγινε αρχικά μια έρευνα.  

Μελετήθηκαν παρόμοια συστήματα στο διαδίκτυο και επιπλέον η 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να περιέχει 

ένας δικτυακός τόπος όπου θα διαχειρίζονταν τις ταινίες που προβάλλει.  

Ακολουθεί ορισμός και λεπτομερής περιγραφή των απαιτήσεων του 

συστήματος. Οι απαιτήσεις λογισμικού χωρίζονται σε λειτουργικές και μη 

λειτουργικές. Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις λειτουργίες ή 

υπηρεσίες που  παρέχει το σύστημα και τη συμπεριφορά αυτού στις διάφορες 

συνθήκες. Οι μη λειτουργικές περιγράφουν περιορισμούς όπως χρονικούς, 

οικονομικούς και πολιτικούς καθώς και υπολογιστικές πλατφόρμες. 

 

2.1 Ορισμός Λειτουργικών Απαιτήσεων 

 

Ακολουθεί ο ορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων ως προς τον επισκέπτη, το 

μέλος και το διαχειριστή. 

2.1.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις Επισκέπτη  

 

 Αρχική Σελίδα 

 Προβολή Ταινιοθήκης της Λέσχης 

 Αναζήτηση 

 Εγγραφή στο σύστημα   

 Προβολές Ταινιών της σεζόν 

 Επικοινωνία 

2.1.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις Μέλους 

 

 Αρχική Σελίδα 
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 Είσοδος στο σύστημα   

 Προβολή Ταινιοθήκης της Λέσχης 

 Αναζήτηση 

 Προβολές Ταινιών της σεζόν 

 Επικοινωνία 

 Διαχείριση του προφίλ του 

 Έξοδος από το σύστημα   

2.1.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις Διαχειριστή 

 Αρχική Σελίδα 

 Είσοδος στο σύστημα 

 Εισαγωγή: 

 Εισαγωγή Μελών 

 Εισαγωγή Ταινιών 

 Εισαγωγή Σκηνοθετών 

 Εισαγωγή Σεναριογράφων 

 Εισαγωγή Ηθοποιών 

 Εισαγωγή Συνθετών 

 Εισαγωγή Κριτικών 

 Εισαγωγή Κριτικής 

 Εισαγωγή Γλωσσών  

 Εισαγωγή Χωρών 

 Εισαγωγή Ειδών Ταινίας 

 Εισαγωγή Προβολών 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Γλώσσας 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Χώρας 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Ηθοποιού 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Σεναριογράφου 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Σκηνοθέτη 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Συνθέτη  

 Έναρξη/Κλείσιμο Σεζόν 

 Επεξεργασία: 

 Επεξεργασία Μελών 
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 Επεξεργασία Ταινιών 

 Επεξεργασία Σκηνοθετών 

 Επεξεργασία Σεναριογράφων 

 Επεξεργασία Ηθοποιών 

 Επεξεργασία Συνθετών 

 Επεξεργασία Κριτικών 

 Επεξεργασία Κριτικής 

 Επεξεργασία Γλωσσών  

 Επεξεργασία Χωρών 

 Επεξεργασία Ειδών Ταινίας 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Γλώσσας 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Χώρας 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Ηθοποιού 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Σεναριογράφου 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Σκηνοθέτη 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας – Συνθέτη 

 Προβολή: 

 Προβολή Μελών 

 Προβολή Ταινιών 

 Προβολή Σκηνοθετών 

 Προβολή Σεναριογράφων 

 Προβολή Ηθοποιών 

 Προβολή Συνθετών 

 Προβολή Κριτικών 

 Προβολή Γλωσσών 

 Προβολή Χωρών 

 Προβολή Ειδών Ταινίας 

 Προβολή Στατιστικών Λέσχης 

 Δημιουργία Αρχείων 

 Δημιουργία Καρτών Μελών 

 Δημιουργία Κατάστασης Μελών της σεζόν 

 Δημιουργία Φυλλαδίων για τις Προβολές της σεζόν 

 Δημιουργία Λίστας με τα email των μελών 
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 Δημιουργία Προγράμματος για τις Προβολές της σεζόν 

 Διαχείριση του προφίλ του 

 Έξοδος από το σύστημα  

2.2 Εξειδίκευση Λειτουργικών Απαιτήσεων 

Ακολουθεί η εξειδίκευση των λειτουργικών απαιτήσεων ανά κατηγορία χρήστη. 

2.2.1 Εξειδίκευση Λειτουργικών Απαιτήσεων Επισκέπτη  

 Αρχική Σελίδα: 

Ο επισκέπτης στην αρχική σελίδα μπορεί να ενημερωθεί για την 

Κινηματογραφική Λέσχη και να δει την επόμενη προβολή. 

 Προβολή Ταινιοθήκης: 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλικ στο μενού Ταινιοθήκη να δει 

όλες τις ταινίες που έχουν προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη σε 

μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας μια ταινία μπορεί να δει όλες τις 

πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ταινία καθώς και επιπλέον πληροφορίες για 

το σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, το σεναριογράφο και το συνθέτη πατώντας τον 

αντίστοιχο σύνδεσμο. 

 Αναζήτηση: 

Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει μια ταινία πληκτρολογώντας τον τίτλο ή 

μέρους του τίτλου της. Μπορεί να κάνει αναζήτηση ταινιών με βάση το 

ονοματεπώνυμο του σκηνοθέτη ή το είδος ταινίας καθώς και τη σεζόν 

προβολής από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

 Εγγραφή στο σύστημα:   

Από το μενού Εγγραφή ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος της 

Κινηματογραφικής Λέσχης και να ενημερώνεται από το διαχειριστή για τα νέα 

της Λέσχης λαμβάνοντας email. 

 Προβολές Ταινιών της σεζόν: 

Επιλέγοντας αυτό το μενού ο επισκέπτης μπορεί να δει όλες τις Προβολές της 

Κινηματογραφικής Λέσχης την τρέχουσα σεζόν σε μορφή πίνακα με ακριβώς 

με τις ίδιες δυνατότητες που έχει και από το μενού Ταινιοθήκη.  

 Επικοινωνία: 

Ο επισκέπτης μπορεί να δει το email επικοινωνίας με την Κινηματογραφική 

Λέσχη καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας. 
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2.2.2 Εξειδίκευση Λειτουργικών Απαιτήσεων Μέλους  

 Αρχική Σελίδα: 

Το μέλος στην αρχική σελίδα μπορεί να ενημερωθεί για την Κινηματογραφική 

Λέσχη και να δει την επόμενη προβολή, καθώς και να κάνει εισαγωγή στο 

σύστημα. 

 Είσοδος στο σύστημα: 

Το μέλος από οποιαδήποτε σελίδα έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο 

σύστημα πληκτρολογώντας το ψευδώνυμο και τον κωδικό του στο αριστερό 

μέρος της σελίδας. Αφού εισέλθει, σε όλες τις σελίδες που επισκέπτεται στο 

αριστερό μενού υπάρχει το καλωσόρισμα με το όνομα χρήστη και δύο 

υπερσύνδεσμοι, ένας για επεξεργασία του προφίλ του και ένας για αποσύνδεση 

από το σύστημα.  

 Προβολή Ταινιοθήκης: 

Το μέλος έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλικ στο μενού Ταινιοθήκη να δει όλες 

τις ταινίες που έχουν προβληθεί από την Κινηματογραφική Λέσχη σε μορφή 

πίνακα. Επίσης επιλέγοντας μια ταινία μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

τη συγκεκριμένη ταινία καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το σκηνοθέτη, 

τους ηθοποιούς, το σεναριογράφο και το συνθέτη πατώντας τον αντίστοιχο 

σύνδεσμο. 

 Αναζήτηση: 

Το μέλος μπορεί να αναζητήσει μια ταινία πληκτρολογώντας τον τίτλο ή 

μέρους του τίτλου της. Μπορεί να κάνει αναζήτηση ταινιών με βάση το 

ονοματεπώνυμο του σκηνοθέτη ή το είδος ταινίας καθώς και τη σεζόν 

προβολής από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

 Προβολές Ταινιών της σεζόν: 

Επιλέγοντας αυτό το μενού το μέλος μπορεί να δει όλες τις Προβολές της 

Κινηματογραφικής Λέσχης την τρέχουσα σεζόν σε μορφή πίνακα με ακριβώς 

με τις ίδιες δυνατότητες που έχει και από το μενού Ταινιοθήκη.  

 Επικοινωνία: 

Το μέλος μπορεί να δει το email επικοινωνίας με την Κινηματογραφική Λέσχη 

καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 Διαχείριση του προφίλ του: 
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Το μέλος από το αριστερό μενού του, πατώντας το σύνδεσμο Επεξεργασία 

Προφίλ μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε από τα στοιχεία του θέλει, καθώς και να 

επιβεβαιώσει ότι είναι ενεργό μέλος και να δει τον Α/Α της κάρτας μέλους του. 

 Έξοδος από το σύστημα: 

Το μέλος από οποιαδήποτε σελίδα έχει τη δυνατότητα να αποσυνδεθεί από το 

σύστημα πατώντας το σύνδεσμο Έξοδος Χρήστη που βρίσκεται στο αριστερό 

μενού της κάθε σελίδας. 

2.2.2 Εξειδίκευση Λειτουργικών Απαιτήσεων Διαχειριστή 

 Αρχική Σελίδα: 

Ο διαχειριστής όπως κι οποιοσδήποτε άλλος χρήστης  στην αρχική σελίδα 

μπορεί να δει την αρχική σελίδα της Κινηματογραφικής Λέσχης , την επόμενη 

προβολή και φυσικά να κάνει εισαγωγή στο σύστημα. 

 Είσοδος στο σύστημα: 

Ο διαχειριστής πληκτρολογώντας το ψευδώνυμο και τον κωδικό του στο 

αριστερό μέρος της σελίδας και αφού επιβεβαιωθεί από το σύστημα, βλέπει 

ένα διαφορετικό μενού στο αριστερό μέρος των σελίδων. Αφού εισέλθει, σε 

όλες τις σελίδες που επισκέπτεται στο αριστερό μενού υπάρχει το 

καλωσόρισμα με το όνομα του, ένα πτυσσόμενο μενού με επιλογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ και επιπλέον επιλογές και δύο 

υπερσύνδεσμοι, ένας για επεξεργασία του προφίλ του και ένας για αποσύνδεση 

από το σύστημα.  

 Εισαγωγή: 

Πατώντας στο μενού Εισαγωγή, εμφανίζεται ένα νέο μενού με όλες τις 

δυνατότητες εισαγωγής που έχει. 

 Εισαγωγή Μελών 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να εγγράψει ένα νέο μέλος στην 

Κινηματογραφική Λέσχη, πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο και το 

email του ατόμου. Επίσης μπορεί να ορίσει το επίπεδο χρήστη, δηλαδή αν 

θα είναι απλό μέλος ή διαχειριστής καθώς και αν έχει πληρώσει τη 

συνδρομή για την τρέχουσα σεζόν. Για το νέο μέλος αυτόματα ορίζεται 

ένα username και password και του αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος. Αν όλα τα πεδία συμπληρωθούν σωστά εμφανίζεται ένα 
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μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η εισαγωγή στη ΒΔ ήταν επιτυχής, αλλιώς 

εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους  και ότι η εισαγωγή δεν 

ήταν επιτυχής. 

 Εισαγωγή Ταινιών 

Ο διαχειριστής εισάγει όλα τα στοιχεία της ταινίας, τον τίτλο, την εικόνα, 

το είδος, το έτος παραγωγής, τη διάρκεια, τις γλώσσες, τις χώρες, τους 

σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς, το συνθέτη, το 

soundtrack, την περίληψη και κάποια σχόλια. Το μόνο υποχρεωτικό πεδίο 

είναι ο τίτλος και μετά από έλεγχο για την εισαγωγή δεδομένων για όλα 

τα πεδία, αν δεν υπάρχουν λάθη εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 

ότι η εισαγωγή στη ΒΔ ήταν επιτυχής, αλλιώς εμφανίζονται τα 

αντίστοιχα μηνύματα λάθους  και ότι η εισαγωγή δεν ήταν επιτυχής. 

 Εισαγωγή Σκηνοθετών 

Ο διαχειριστής πριν εισάγει κάποιο στοιχείο μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στη ΒΔ, ώστε αν υπάρχει ήδη να μην προχωρήσει στην καταχώρηση. Αν ο 

σκηνοθέτης υπάρχει, εμφανίζεται μήνυμα ότι ο σκηνοθέτης υπάρχει ήδη. 

Αν ο σκηνοθέτης δεν υπάρχει εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και ο 

διαχειριστής μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των στοιχείων: 

όνομα, επώνυμο, χώρα, χρονολογία γέννησης, χρονολογία θανάτου, 

φωτογραφία και βιογραφικό. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνεται 

έλεγχος αν όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά, αν τα υποχρεωτικά 

πεδία (όνομα, επώνυμο) είναι συμπληρωμένα και αν ο σκηνοθέτης 

υπάρχει στη ΒΔ και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους. Αν 

όλα τα στοιχεία είναι σωστά εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της 

εισαγωγής στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Σεναριογράφων 

Ο διαχειριστής πριν εισάγει κάποιο στοιχείο μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στη ΒΔ, ώστε αν υπάρχει ήδη να μην προχωρήσει στην καταχώρηση. Αν ο 

σεναριογράφος υπάρχει εμφανίζεται μήνυμα ότι ο σεναριογράφος 

υπάρχει ήδη. Αν ο σεναριογράφος δεν υπάρχει εμφανίζεται αντίστοιχο 
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μήνυμα και ο διαχειριστής μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των 

στοιχείων: όνομα, επώνυμο, χώρα, χρονολογία γέννησης, χρονολογία 

θανάτου, φωτογραφία και βιογραφικό. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ 

γίνεται έλεγχος αν όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά, αν τα 

υποχρεωτικά πεδία (όνομα, επώνυμο) είναι συμπληρωμένα και αν ο 

σεναριογράφος υπάρχει στη ΒΔ και εμφανίζονται τα αντίστοιχα 

μηνύματα λάθους. Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά εμφανίζεται μήνυμα 

επιβεβαίωσης της εισαγωγής στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Ηθοποιών 

Ο διαχειριστής πριν εισάγει κάποιο στοιχείο μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στη ΒΔ, ώστε αν υπάρχει ήδη να μην προχωρήσει στην καταχώρηση. Αν ο 

ηθοποιός υπάρχει εμφανίζεται μήνυμα ότι ο ηθοποιός υπάρχει ήδη. Αν ο 

ηθοποιός δεν υπάρχει εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και ο διαχειριστής 

μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των στοιχείων: όνομα, 

επώνυμο, χώρα, χρονολογία γέννησης, χρονολογία θανάτου, φωτογραφία 

και βιογραφικό. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνεται έλεγχος αν όλα τα 

πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά, αν τα υποχρεωτικά πεδία (όνομα, 

επώνυμο) είναι συμπληρωμένα και αν ο ηθοποιός υπάρχει στη ΒΔ και 

εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους. Αν όλα τα στοιχεία είναι 

σωστά εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Συνθετών 

Ο διαχειριστής πριν εισάγει κάποιο στοιχείο μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στη ΒΔ, ώστε αν υπάρχει ήδη να μην προχωρήσει στην καταχώρηση. Αν ο 

συνθέτης υπάρχει εμφανίζεται μήνυμα ότι ο συνθέτης υπάρχει ήδη. Αν ο 

συνθέτης δεν υπάρχει εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και ο διαχειριστής 

μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των στοιχείων: όνομα, 

επώνυμο, χώρα, χρονολογία γέννησης, χρονολογία θανάτου, φωτογραφία 

και βιογραφικό. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνεται έλεγχος αν όλα τα 

πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά, αν τα υποχρεωτικά πεδία (όνομα, 

επώνυμο) είναι συμπληρωμένα και αν ο συνθέτης υπάρχει στη ΒΔ και 
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εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους. Αν όλα τα στοιχεία είναι 

σωστά εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Κριτικών 

Ο διαχειριστής πριν εισάγει κάποιο στοιχείο μπορεί να κάνει αναζήτηση 

στη ΒΔ, ώστε αν υπάρχει ήδη να μην προχωρήσει στην καταχώρηση. Αν ο 

κριτικός υπάρχει εμφανίζεται μήνυμα ότι ο κριτικός υπάρχει ήδη. Αν ο 

κριτικός δεν υπάρχει εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα και ο διαχειριστής 

μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση των στοιχείων: όνομα και 

επώνυμο. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνεται έλεγχος αν τα πεδία έχουν 

συμπληρωθεί σωστά- που είναι και υποχρεωτικά- και αν ο κριτικός 

υπάρχει στη ΒΔ και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους. Αν 

όλα τα στοιχεία είναι σωστά εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της 

εισαγωγής στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Κριτικής 

Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει από τις ταινίες και τους κριτικούς που 

υπάρχουν στη ΒΔ και να εισάγει την κριτική και το μέσο όπου 

δημοσιεύθηκε. Αν ο κριτικός δεν υπάρχει στη βάση, έχει τη δυνατότητα 

να επιλέξει άλλο… και εμφανίζεται popup παράθυρο, όπου εισάγει τον 

κριτικό στη βάση και συνεχίζει με την καταχώρηση των στοιχείων. Αν 

όλα τα πεδία συμπληρωθούν σωστά γίνεται η εισαγωγή στη ΒΔ και 

εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, αλλιώς εμφανίζονται τα αντίστοιχα 

μηνύματα λάθους και η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται. 

 Εισαγωγή Γλωσσών 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη 

ΒΔ και την επιλογή άλλο… ώστε να εισάγει μια γλώσσα που δεν υπάρχει 

στη βάση μέσω του popup παράθυρου που εμφανίζεται όταν κάνει κλικ 

σ’ αυτή την επιλογή. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνονται οι κατάλληλοι 

έλεγχοι και επιστρέφονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους αν δεν έχει 

συμπληρωθεί σωστά το πεδίο. Αν η εισαγωγή γίνει επιτυχώς κλείνει το 
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παράθυρο και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, όπου το μενού έχει 

ανανεωθεί και μπορεί να συνεχίσει με άλλη εισαγωγή. 

 Εισαγωγή Χωρών 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλες τις χώρες που υπάρχουν στη ΒΔ 

και την επιλογή άλλο… ώστε να εισάγει μια χώρα που δεν υπάρχει στη 

βάση μέσω του popup παράθυρου που εμφανίζεται όταν κάνει κλικ σ’ 

αυτή την επιλογή. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνονται οι κατάλληλοι 

έλεγχοι και επιστρέφονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους αν δεν έχει 

συμπληρωθεί σωστά το πεδίο. Αν η εισαγωγή γίνει επιτυχώς κλείνει το 

παράθυρο και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, όπου το μενού έχει 

ανανεωθεί και μπορεί να συνεχίσει με άλλη εισαγωγή. 

 Εισαγωγή Ειδών Ταινίας 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλες τα είδη ταινιών που υπάρχουν 

στη ΒΔ και την επιλογή άλλο… ώστε να εισάγει ένα είδος που δεν υπάρχει 

στη βάση μέσω του popup παράθυρου που εμφανίζεται όταν κάνει κλικ 

σ’ αυτή την επιλογή. Πριν γίνει η εισαγωγή στη ΒΔ γίνονται οι κατάλληλοι 

έλεγχοι και επιστρέφονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους αν δεν έχει 

συμπληρωθεί σωστά το πεδίο. Αν η εισαγωγή γίνει επιτυχώς κλείνει το 

παράθυρο και επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, όπου το μενού έχει 

ανανεωθεί και μπορεί να συνεχίσει με άλλη εισαγωγή. 

 Εισαγωγή Προβολών 

Ο διαχειριστής επιλέγει από το μενού με τις ταινίες που υπάρχουν στη 

Β/Δ την ταινία που θέλει να ορίσει προβολή και στη συνέχεια κάνοντας 

κλικ στο σύνδεσμο Επέλεξε Ημερομηνία εμφανίζεται ένα ημερολόγιο και 

μπορεί να διαλέξει την ημερομηνία που θέλει. Η ώρα προβολής έχει 

προεπιλογή 21:00, αλλά μπορεί να εισάγει και διαφορετική ώρα 

προβολής. Αν όλα εισαχθούν σωστά εμφανίζεται μήνυμα ότι η εισαγωγή 

έγινε με επιτυχία, αλλιώς εμφανίζονται μηνύματα που αναφέρουν τα 

σφάλματα αποτυχίας. 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Γλώσσας 
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Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τις γλώσσες και μπορεί να επιλέξει μία 

ταινία και όσες γλώσσες θέλει και να δημιουργήσει τις σχέσεις ταινίας - 

γλώσσας. Αν η γλώσσα που θέλει, δεν υπάρχει, μπορεί να πατήσει στο 

κουμπί Εισαγωγή Γλώσσας και να εμφανιστεί το popup παράθυρο 

εισαγωγής γλώσσας που περιγράφηκε παραπάνω και να την προσθέσει. 

Αν κάποια σχέση ταινίας – γλώσσας υπάρχει ήδη, αγνοείται και 

δημιουργούνται μόνο όσες δεν υπάρχουν. Αν δεν επιλέξει τίτλο ή γλώσσα 

εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους και δεν πραγματοποιείται 

η εισαγωγή, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής και 

πραγματοποιείται η εισαγωγή στη ΒΔ. 

  Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Χώρας 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τις χώρες και μπορεί να επιλέξει μία 

ταινία και όσες χώρες θέλει και να δημιουργήσει τις σχέσεις ταινίας - 

χώρας. Αν η χώρα που θέλει, δεν υπάρχει, μπορεί να πατήσει στο κουμπί 

Εισαγωγή Χώρας και να εμφανιστεί το popup παράθυρο εισαγωγής 

χώρας που περιγράφηκε παραπάνω και να την προσθέσει. Αν κάποια 

σχέση ταινίας – χώρας υπάρχει ήδη, παραλείπεται και δημιουργούνται 

μόνο όσες δεν υπάρχουν. Αν δεν επιλέξει τίτλο ή χώρα εμφανίζονται τα 

αντίστοιχα μηνύματα λάθους και δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή, 

αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής και 

πραγματοποιείται η εισαγωγή στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Ηθοποιού 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τους ηθοποιούς και μπορεί να επιλέξει μία 

ταινία και όσους ηθοποιούς θέλει και να δημιουργήσει τις σχέσεις 

ταινίας- ηθοποιού. Αν ο ηθοποιός που θέλει, δεν υπάρχει, μπορεί να 

πατήσει στο κουμπί Εισαγωγή Ηθοποιού και να εμφανιστεί το popup 

παράθυρο εισαγωγής ηθοποιού και να τον προσθέσει. Αν κάποια σχέση 

ταινίας – ηθοποιού υπάρχει ήδη, παραλείπεται και δημιουργούνται μόνο 
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όσες δεν υπάρχουν. Αν δεν επιλέξει τίτλο ή ηθοποιό εμφανίζονται τα 

αντίστοιχα μηνύματα λάθους και δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή, 

αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής και 

πραγματοποιείται η εισαγωγή στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Σεναριογράφου 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τους σεναριογράφους και μπορεί να 

επιλέξει μία ταινία και όσους σεναριογράφους θέλει και να δημιουργήσει 

τις σχέσεις ταινίας - σεναριογράφου. Αν ο σεναριογράφος που θέλει, δεν 

υπάρχει, μπορεί να πατήσει στο κουμπί Εισαγωγή Σεναριογράφου και να 

εμφανιστεί το popup παράθυρο εισαγωγής σεναριογράφου και να τον 

προσθέσει. Αν κάποια σχέση ταινίας – σεναριογράφου υπάρχει ήδη, 

παραλείπεται και δημιουργούνται μόνο όσες δεν υπάρχουν. Αν δεν 

επιλέξει τίτλο ή σεναριογράφο εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα 

λάθους και δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή, αλλιώς εμφανίζεται 

μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής και πραγματοποιείται η εισαγωγή 

στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Σκηνοθέτη 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τους σκηνοθέτες και μπορεί να επιλέξει 

μία ταινία και όσους σκηνοθέτες θέλει και να δημιουργήσει τις σχέσεις 

ταινίας - σκηνοθέτη. Αν ο σκηνοθέτης που θέλει, δεν υπάρχει, μπορεί να 

πατήσει στο κουμπί Εισαγωγή Σκηνοθέτη και να εμφανιστεί το popup 

παράθυρο εισαγωγής σκηνοθέτη και να τον προσθέσει. Αν κάποια σχέση 

ταινίας – σκηνοθέτη υπάρχει ήδη, παραλείπεται και δημιουργούνται μόνο 

όσες δεν υπάρχουν. Αν δεν επιλέξει τίτλο ή σκηνοθέτη εμφανίζονται τα 

αντίστοιχα μηνύματα λάθους και δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή, 

αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής και 

πραγματοποιείται η εισαγωγή στη ΒΔ. 

 Εισαγωγή Σχέσης Ταινίας – Συνθέτη 
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Ο διαχειριστής βλέπει ένα μενού με όλους τους τίτλους ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ καθώς και με τους συνθέτες και μπορεί να επιλέξει μία 

ταινία και ένα συνθέτη και να δημιουργήσει τη σχέση ταινίας - συνθέτη. 

Αν ο συνθέτης που θέλει, δεν υπάρχει, μπορεί να πατήσει στο κουμπί 

Εισαγωγή Συνθέτη και να εμφανιστεί το popup παράθυρο εισαγωγής 

συνθέτη και να τον προσθέσει. Επίσης έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρήσει και το soundtrack της ταινίας, χωρίς όμως να είναι 

υποχρεωτικό πεδίο. Αν η σχέση ταινίας – συνθέτη υπάρχει ήδη, ή αν δεν 

επιλέξει τίτλο ή συνθέτη εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα λάθους 

και δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα 

επιβεβαίωσης της εισαγωγής και πραγματοποιείται η εισαγωγή στη ΒΔ. 

 Έναρξη/Κλείσιμο Σεζόν 

Ο διαχειριστής βλέπει ένα πεδίο <text area> που περιέχει το κείμενο της 

αρχικής σελίδας. Μπορεί να κάνει ότι αλλαγές θέλει και πατώντας το 

κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ κλείνει την τρέχουσα σεζόν, υπολογίζοντας τα μέλη της 

Λέσχης, τις ταινίες που προβλήθηκαν και τα συνολικά έσοδα. Επίσης, 

κάνει έναρξη της νέας σεζόν, ενώ ταυτόχρονα μηδενίζει τις κάρτες μέλους 

από τα μέλη και ανανεώνει την αρχική σελίδα. 

 Επεξεργασία: 

Πατώντας στο μενού Επεξεργασία, εμφανίζεται ένα νέο μενού με όλες τις 

δυνατότητες επεξεργασίας που έχει. 

 Επεξεργασία Μελών 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα ή περισσότερα μέλη 

και να τα διαγράψει από τη ΒΔ. Προτού βέβαια ολοκληρωθεί η διαγραφή 

εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της διαγραφής και ο διαχειριστής 

μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαγραφή είτε να την αναιρέσει. Μπορεί 

επίσης να επιλέξει ένα ή περισσότερα μέλη και να ενημερώσει τις κάρτες 

μέλους τους ότι έχουν πληρώσει τη συνδρομή για αυτή τη σεζόν και να 

τους βγάλει Α/Α για την κάρτα. Ακόμη μπορεί να αλλάξει το επίπεδο 
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χρήστη ενός ή περισσότερων μελών από μέλη σε διαχειριστές και το 

αντίστροφο πατώντας το κουμπί Διαχειριστής/Μέλος.  

 Επεξεργασία Ταινιών 

Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους τίτλους των ταινιών που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα κουμπί 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να 

διαγράψει την ταινία από τη βάση, αφού βέβαια επιβεβαιώσει τη 

διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Πατώντας το κουμπί 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται η ταινία που έχει επιλέξει με τα πεδία τίτλος, 

έτος παραγωγής, εικόνα, διάρκεια, είδος ταινίας, περίληψη και σχόλια. 

Όσα πεδία είχαν συμπληρωθεί κατά την εισαγωγή της ταινίας φαίνονται 

και οι τιμές τους. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει κάποια τιμή ή και να 

συμπληρώσει πεδία που τυχόν είναι κενά. Μετά από τους κατάλληλους 

ελέγχους γίνεται η ενημέρωση στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία είναι σωστά, 

αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή και εμφανίζεται μήνυμα με 

το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Σκηνοθετών 

Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με το όνομα και το επώνυμο όλων των 

σκηνοθετών που υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και 

ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να διαγράψει έναν σκηνοθέτη από τη βάση, αφού 

βέβαια επιβεβαιώσει τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. 

Πατώντας το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται ο σκηνοθέτης που έχει 

επιλέξει με όλα τα πεδία του. Όσα πεδία είχαν συμπληρωθεί κατά την 

εισαγωγή του σκηνοθέτη φαίνονται και οι τιμές τους. Ο διαχειριστής 

μπορεί να αλλάξει κάποια τιμή ή και να συμπληρώσει πεδία που τυχόν 

είναι κενά. Μετά από τους κατάλληλους ελέγχους γίνεται η ενημέρωση 

στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία είναι σωστά, αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά 

αλλαγή και εμφανίζεται μήνυμα με το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Σεναριογράφων 
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Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με το όνομα και το επώνυμο όλων των 

σεναριογράφων που υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

και ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να διαγράψει έναν σεναριογράφο από τη βάση, αφού 

βέβαια επιβεβαιώσει τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. 

Πατώντας το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται ο σεναριογράφος που 

έχει επιλέξει με όλα τα πεδία του. Όσα πεδία είχαν συμπληρωθεί κατά την 

εισαγωγή του σεναριογράφου φαίνονται και οι τιμές τους. Ο διαχειριστής 

μπορεί να αλλάξει κάποια τιμή ή και να συμπληρώσει πεδία που τυχόν 

είναι κενά. Μετά από τους κατάλληλους ελέγχους γίνεται η ενημέρωση 

στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία είναι σωστά, αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά 

αλλαγή και εμφανίζεται μήνυμα με το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Ηθοποιών 

Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με το όνομα και το επώνυμο όλων των 

ηθοποιών που υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

μπορεί να διαγράψει έναν ηθοποιό από τη βάση, αφού βέβαια 

επιβεβαιώσει τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Πατώντας το 

κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται ο ηθοποιός που έχει επιλέξει με όλα τα 

πεδία του. Όσα πεδία είχαν συμπληρωθεί κατά την εισαγωγή του 

ηθοποιού φαίνονται και οι τιμές τους. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει 

κάποια τιμή ή και να συμπληρώσει πεδία που τυχόν είναι κενά. Μετά από 

τους κατάλληλους ελέγχους γίνεται η ενημέρωση στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία 

είναι σωστά, αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή και εμφανίζεται 

μήνυμα με το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Συνθετών 

Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με το όνομα και το επώνυμο όλων των 

συνθετών που υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

μπορεί να διαγράψει έναν συνθέτη από τη βάση, αφού βέβαια 

επιβεβαιώσει τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Πατώντας το 
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κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται ο συνθέτης που έχει επιλέξει με όλα τα 

πεδία του. Όσα πεδία είχαν συμπληρωθεί κατά την εισαγωγή του 

συνθέτη φαίνονται και οι τιμές τους. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει 

κάποια τιμή ή και να συμπληρώσει πεδία που τυχόν είναι κενά. Μετά από 

τους κατάλληλους ελέγχους γίνεται η ενημέρωση στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία 

είναι σωστά, αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή και εμφανίζεται 

μήνυμα με το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Κριτικών 

Εδώ, εμφανίζεται μια λίστα με το όνομα και το επώνυμο όλων των 

κριτικών που υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Ο διαχειριστής πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

μπορεί να διαγράψει έναν κριτικό από τη βάση, αφού βέβαια 

επιβεβαιώσει τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Πατώντας το 

κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται το όνομα και το επώνυμο του 

κριτικού. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει ένα από τα δύο πεδία ή και τα 

δύο. Αν οι αλλαγές που θα κάνει είναι έγκυρες γίνεται η αλλαγή στη βάση 

δεδομένων και εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν δεν 

πληκτρολογήσει έγκυρους χαρακτήρες ή το ονοματεπώνυμο υπάρχει ήδη 

στη βάση, εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα και δεν 

πραγματοποιείται καμία αλλαγή.  

 Επεξεργασία Κριτικής 

Ο διαχειριστής εδώ βλέπει μια λίστα με όλες τις ταινίες που έχουν κριτική 

και το επώνυμο του κριτικού, καθώς και τα κουμπιά ΔΙΑΓΡΑΦΗ και 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ δίπλα σε κάθε εγγραφή. Πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

μπορεί να διαγράψει την κριτική από τη βάση, αφού βέβαια επιβεβαιώσει 

τη διαγραφή στο μήνυμα που θα εμφανιστεί. Πατώντας το κουμπί 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ εμφανίζεται ο τίτλος της ταινίας που έχει επιλέξει, το 

επώνυμο και το όνομα του κριτικού, η δημοσίευση και η κριτική. Όσα 

πεδία είχαν συμπληρωθεί νωρίτερα δίπλα έχουν και την τιμή τους, ενώ τα 

υπόλοιπα είναι κενά. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα είτε να αλλάξει 

τα πεδία ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και ΚΡΙΤΙΚΗ είτε να προσθέσει μια νέα τιμή αν 
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είναι κενά. Μετά από τους κατάλληλους ελέγχους γίνεται η ενημέρωση 

στη ΒΔ, αν όλα τα πεδία είναι σωστά, αλλιώς δεν πραγματοποιείται καμιά 

αλλαγή και εμφανίζεται μήνυμα με το αντίστοιχο σφάλμα αποτυχίας. 

 Επεξεργασία Γλωσσών 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει μια λίστα με όλες τις γλώσσες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα από την κάθε μία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται η αντίστοιχη γλώσσα και μπορεί να τη 

διορθώσει σε περίπτωση που έκανε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή. 

Πριν γίνει η αλλαγή στη βάση γίνονται έλεγχοι για το αν υπάρχει ήδη η 

γλώσσα, αν το πεδίο είναι κενό ή έχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Αν είναι 

έγκυρο, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και πραγματοποιείται η 

αλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα για το λάθος που 

έγινε και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη ΒΔ.  

 Επεξεργασία Χωρών 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει μια λίστα με όλες τις χώρες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα από την κάθε μία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται η αντίστοιχη χώρα και μπορεί να τη 

διορθώσει σε περίπτωση που έκανε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή. 

Πριν γίνει η αλλαγή στη βάση γίνονται έλεγχοι για το αν υπάρχει ήδη η 

χώρα, αν το πεδίο είναι κενό ή έχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Αν είναι 

έγκυρο, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και πραγματοποιείται η 

αλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα για το λάθος που 

έγινε και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη ΒΔ.  

 Επεξεργασία Ειδών Ταινίας 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει μια λίστα με όλα τα είδη ταινίας που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα από το καθένα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. 

Πατώντας το κουμπί εμφανίζεται το αντίστοιχο είδος και μπορεί να το 

διορθώσει σε περίπτωση που έκανε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή. 

Πριν γίνει η αλλαγή στη βάση γίνονται έλεγχοι για το αν υπάρχει ήδη το 

είδος, αν το πεδίο είναι κενό ή έχει μη έγκυρους χαρακτήρες. Αν είναι 



23 
 

έγκυρο, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και πραγματοποιείται η 

αλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα για το λάθος που 

έγινε και δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη ΒΔ.  

 Επεξεργασία Προβολών 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που θα 

προβληθούν την τρέχουσα σεζόν. Αν θέλει να διαγράψει μία ή 

περισσότερες μπορεί να τις επιλέξει και στη συνέχεια να πατήσει 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ, όπου μετά από το επιβεβαιωτικό μήνυμα πραγματοποιείται η 

διαγραφή. Επίσης, σε αυτή τη σελίδα έχει τη δυνατότητα να "τσεκάρει" 

την επόμενη προβολή ώστε να είναι ορατή στην αρχική σελίδα και στη σελίδα 

των προβολών. Τέλος, μπορεί να πατήσει το κουμπί email, που βρίσκεται 

δίπλα από κάθε προβολή για να στείλει email με επισυναπτόμενο το 

φυλλάδιο της ταινίας στα μέλη και να τους ενημερώσει για την προβολή 

της ταινίας. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Γλώσσας 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας καθώς και οι γλώσσες που έχουν ήδη εισαχθεί. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία ή περισσότερες και να 

πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να τις αφαιρέσει από την ταινία. Ακριβώς από 

κάτω υπάρχει μια λίστα με όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη ΒΔ και 

μπορεί να επιλέξει όσες θέλει για να τις εισάγει στην ταινία. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Χώρας 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας καθώς και οι χώρες που έχουν ήδη εισαχθεί. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία ή περισσότερες και να 

πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να τις αφαιρέσει από την ταινία. Ακριβώς από 
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κάτω υπάρχει μια λίστα με όλες τις χώρες που υπάρχουν στη ΒΔ και 

μπορεί να επιλέξει όσες θέλει για να τις εισάγει στην ταινία. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Ηθοποιού 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας καθώς και οι ηθοποιοί που έχουν ήδη εισαχθεί. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή περισσότερους να 

πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να τους αφαιρέσει από την ταινία. Ακριβώς από 

κάτω υπάρχει μια λίστα με όλες τους ηθοποιούς που υπάρχουν στη ΒΔ 

και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για να τους εισάγει στην ταινία. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Σεναριογράφου 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας καθώς και οι σεναριογράφοι που έχουν ήδη εισαχθεί. 

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή περισσότερους να 

πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να τους αφαιρέσει από την ταινία. Ακριβώς από 

κάτω υπάρχει μια λίστα με όλες τους σεναριογράφους που υπάρχουν στη 

ΒΔ και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για να τους εισάγει στην ταινία. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Σκηνοθέτη 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας καθώς και οι σκηνοθέτες που έχουν ήδη εισαχθεί. Ο 

διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή περισσότερους να 

πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να τους αφαιρέσει από την ταινία. Ακριβώς από 

κάτω υπάρχει μια λίστα με όλες τους σκηνοθέτες που υπάρχουν στη ΒΔ 

και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για να τους εισάγει στην ταινία. 

 Επεξεργασία Σχέσης Ταινίας - Συνθέτη 
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Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να δει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες που 

υπάρχουν στη ΒΔ και δίπλα ένα κουμπί Επεξεργασία. Πατώντας το 

κουμπί από την ταινία που θέλει να επεξεργαστεί εμφανίζεται στη σελίδα 

ο τίτλος της ταινίας, ο συνθέτης αν υπάρχει και το soundtrack της 

ταινίας, επίσης αν υπάρχει. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να 

διαγράψει το συνθέτη από την ταινία πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να 

εισάγει έναν άλλο από τη λίστα με τους συνθέτες που υπάρχει από κάτω. 

Μπορεί επίσης να εισάγει τον τίτλο του soundtrack αν είναι κενός ή να 

τον αλλάξει. 

 Προβολή: 

Πατώντας στο μενού Προβολή, εμφανίζεται ένα νέο μενού με όλες τις 

δυνατότητες προβολής που έχει. 

 Προβολή Μελών 

Στην προβολή μελών ο διαχειριστής μπορεί να δει μια λίστα με το 

επώνυμο, όνομα και την ημερομηνία εγγραφής όλων των μελών. Δίπλα σε 

κάθε εγγραφή υπάρχει ένα κουμπί Προβολή όπου ο διαχειριστής μπορεί 

να δει όλα τα επιπλέον στοιχεία για το μέλος που επέλεξε, εκτός από το 

password.  

 Προβολή Ταινιών 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις ταινίες που έχουν προβληθεί από 

την Κινηματογραφική Λέσχη σε μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας μια 

ταινία μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ταινία 

καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς, το 

σεναριογράφο και το συνθέτη πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο. 

 Προβολή Σκηνοθετών 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλους τους σκηνοθέτες που υπάρχουν στη 

ΒΔ σε μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας ένα σκηνοθέτη μπορεί να δει 

όλες τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες για αυτόν στη βάση. 

 Προβολή Σεναριογράφων 
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Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλους τους σεναριογράφους που υπάρχουν 

στη ΒΔ σε μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας ένα σεναριογράφο μπορεί 

να δει όλες τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες για αυτόν στη 

βάση. 

 Προβολή Ηθοποιών 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλους τους ηθοποιούς που υπάρχουν στη ΒΔ 

σε μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας έναν ηθοποιό μπορεί να δει όλες 

τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες για αυτόν στη βάση. 

 Προβολή Συνθετών 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλους τους συνθέτες που υπάρχουν στη ΒΔ 

σε μορφή πίνακα. Επίσης επιλέγοντας ένα συνθέτη μπορεί να δει όλες τις 

πληροφορίες που είναι καταχωρημένες για αυτόν στη βάση. 

 Προβολή Κριτικών 

Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλλει μια λίστα με τα ονοματεπώνυμα 

όλων των κριτικών που υπάρχουν καταχωρημένα στη ΒΔ. 

 Προβολή Γλωσσών 

Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλλει μια λίστα με όλες τις γλώσσες που 

υπάρχουν καταχωρημένες στη ΒΔ. 

 Προβολή Χωρών 

Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλλει μια λίστα με όλες τις χώρες που 

υπάρχουν καταχωρημένες στη ΒΔ. 

 Προβολή Ειδών Ταινίας 

Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλλει μια λίστα με όλα τα είδη ταινιών που 

υπάρχουν καταχωρημένα στη ΒΔ. 

 Προβολή Στατιστικών Λέσχης 
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Ο διαχειριστής μπορεί να προβάλλει ένα πίνακα με τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων μελών, τον αριθμό των ταινιών που προβλήθηκαν και τα 

συνολικά έσοδα της Λέσχης ανά σεζόν, από τότε που λειτουργεί η λέσχη 

μέχρι κα την τρέχουσα χρονιά. 

 Δημιουργία Αρχείων: 

Πατώντας στο μενού Δημιουργία Αρχείων, εμφανίζεται ένα νέο μενού με όλες 

τις δυνατότητες δημιουργίας αρχείων που έχει. 

 Δημιουργία Καρτών Μελών 

Ο διαχειριστής πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο δημιουργεί αυτόματα ένα 

αρχείο εμπλουτισμένης μορφής .rtf, που περιέχει σε μορφή κάρτας τα 

στοιχεία: Επώνυμο, Όνομα, Έτος και Α/Α για όλα τα μέλη που γράφτηκαν 

την τρέχουσα σεζόν. Στη συνέχεια μπορεί να το ανοίξει και να το 

εκτυπώσει για να δώσει τις κάρτες στα μέλη. Αν το αρχείο δημιουργηθεί 

επιτυχώς εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη, αλλιώς 

εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. 

 Δημιουργία Κατάστασης Μελών της σεζόν 

Ο διαχειριστής πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο δημιουργεί αυτόματα ένα 

αρχείο εμπλουτισμένης μορφής .rtf, που περιέχει μια λίστα με τα 

ονοματεπώνυμα και τους Α/Α για τα μέλη που γράφτηκαν την τρέχουσα 

σεζόν. Στη συνέχεια μπορεί να το ανοίξει και να το εκτυπώσει. Αν το 

αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης 

στην οθόνη, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. 

 Δημιουργία Φυλλαδίων για τις Προβολές της Σεζόν 

Ο διαχειριστής πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο δημιουργεί αυτόματα ένα 

αρχείο εμπλουτισμένης μορφής .rtf για κάθε ταινία που θα προβληθεί τη 

σεζόν αυτή. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει το λογότυπο της Λέσχης, την 

ημερομηνία προβολής καθώς και τον τίτλο, την αφίσα και πληροφορίες 

για την κάθε ταινία, αντίστοιχα. Στη συνέχεια μπορεί να τα εκτυπώσει 

και να τα μοιράσει, αλλά και να τα επισυνάψει σε email που θα στείλει 
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στα μέλη για να ενημερώσει για τις προβολές της Κινηματογραφικής 

Λέσχης. Αν τα αρχεία δημιουργηθούν, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, 

αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. 

 Δημιουργία Λίστας με τα email των μελών 

Ο διαχειριστής πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο δημιουργεί αυτόματα ένα 

αρχείο εμπλουτισμένης μορφής .rtf, που περιέχει μια λίστα με τα email 

όλων των μελών της Λέσχης. Ο διαχειριστής μπορεί έτσι να το αντιγράψει 

και να το επικολλήσει για να κάνει εύκολα μαζικές αποστολές email στα 

μέλη της Λέσχης. Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς εμφανίζεται το 

μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα 

αποτυχίας. 

 Δημιουργία Προγράμματος για τις Προβολές της σεζόν 

Ο διαχειριστής πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο δημιουργεί αυτόματα ένα 

αρχείο εμπλουτισμένης μορφής .rtf, που περιέχει έναν πίνακα με το 

πρόγραμμα των προβολών όλης της χρονιάς. Αν το αρχείο δημιουργηθεί 

επιτυχώς εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη, αλλιώς 

εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. 

 Διαχείριση του προφίλ του: 

Ο διαχειριστής πατώντας το σύνδεσμο Επεξεργασία Προφίλ όπως και τα 

μέλη, μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε από τα στοιχεία του θέλει. 

 Έξοδος από το σύστημα: 

Ο διαχειριστής  πατώντας το σύνδεσμο Έξοδος Χρήστη που βρίσκεται στο 

αριστερό μενού της κάθε σελίδας μπορεί να εξέλθει από το σύστημα 

οποιαδήποτε στιγμή. 
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2.3 Ορισμός Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων 

 

 Φιλικό γραφικό περιβάλλον 

 Ύπαρξη Η/Υ και Internet 

 Γρήγορη πρόσβαση 

 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

 Ύπαρξη εκτυπωτή 

 Μεταφερσιμότητα 

 Χωρητικότητα βάσης και ασφάλεια 

2.4 Εξειδίκευση Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων 

 

 Φιλικό γραφικό περιβάλλον 

Τα interfaces όλων των χρηστών είναι απλά και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

γνώση Η/Υ για τη χρήση του λογισμικού. 

 Ύπαρξη Η/Υ και Internet 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του λογισμικού είναι η ύπαρξη ενός 

Η/Υ καθώς και η σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Γρήγορη πρόσβαση 

Ο σχεδιασμός του συστήματος και της ΒΔ είναι με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

χρόνοι ανταπόκρισης να κυμαίνονται στα λίγα δευτερόλεπτα, αν και αυτό 

εξαρτάται και από τη σύνδεση του χρήστη στο internet καθώς και από το 

φόρτο εργασίας του web server. 

 Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

Τα στοιχεία που εισάγουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους είναι αυστηρά 

προσωπικά και είναι προσβάσιμα μόνο από τους διαχειριστές του 

συστήματος, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένοι. 

 Ύπαρξη εκτυπωτή 
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Εφόσον ο χρήστης διαθέτει συσκευή εκτύπωσης, έχει τη δυνατότητα να 

εκτυπώσει οποιαδήποτε πληροφορία του είναι προσβάσιμη ανάλογα με το 

επίπεδο χρήστη. 

 Μεταφερσιμότητα 

Το σύστημα έχει ελάχιστες απαιτήσεις hardware και software, ενώ έχει 

πλήρη συμβατότητα σχεδόν με όλους τους γνωστούς browsers. Έχει 

δοκιμαστεί στον Mozilla Firefox, τον Opera, τον Safari, τον Google Chrome 

και τον Internet Explorer.  

 Χωρητικότητα βάσης και ασφάλεια 

Η βάση δεδομένων έχει την κατάλληλη χωρητικότητα ώστε να χωράει όλα 

τα δεδομένα και να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και νέων. Επίσης κατά 

την καταχώρηση δεδομένων γίνεται πάντα έλεγχος πριν την αποθήκευση, 

ενώ κατά την εισαγωγή στο σύστημα αν δεν καταχωρηθούν τα σωστά 

στοιχεία ο χρήστης δε μπορεί να έχει πρόσβαση. Τέλος, αν κάποιος χρήστης 

πληκτρολογήσει τη διεύθυνση ενός αρχείου, που δεν έχει πρόσβαση στη 

γραμμή διεύθυνσης, το σύστημα θα τον αποτρέψει και θα του εμφανιστεί 

μήνυμα άρνησης εισόδου στο σύστημα. 
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2.5 Use Cases Diagrams 

 

 

Εικόνα 1 Use case diagram του επισκέπτη 

 

Εικόνα 2 Use case diagram του μέλους 
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Εικόνα 3 Use case diagram του διαχειριστή 
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2.5.1 Προσδιορισμός των Actors και Περιγραφή τους 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα σύστημα αποτελείται από τα τρία επίπεδα 

χρηστών. Το διαχειριστή του συστήματος, το εγγεγραμμένο μέλος και τον 

επισκέπτη – απλό χρήστη. 

Διαχειριστής (Administrator): Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία του συστήματος.  

Δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, παρά μόνο βασική χρήση Η/Υ, 

χειρισμό του διαδικτύου και αποστολή/ανάγνωση email. 

Μέλος (Member): Το μέλος του συστήματος μπορεί να κάνει είσοδο στο 

σύστημα και να επισκεφτεί τις σελίδες που του επιτρέπονται. Επίσης δέχεται 

ηλεκτρονικά μηνύματα από το διαχειριστή. Το μόνο που απαιτείται είναι η 

ύπαρξη προσωπικού λογαριασμού email και βασικές γνώσεις πλοήγησης στο 

διαδίκτυο. 

Επισκέπτης (Guest): Ο επισκέπτης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χρήστης του 

διαδικτύου που επισκέφτηκε τον ιστότοπο της Κινηματογραφικής Λέσχης. Το 

μόνο που μπορεί να κάνει στο σύστημα είναι να προβάλλει τα στοιχεία που του 

παρέχονται καθώς και να αναζητήσει. Αν το θελήσει μπορεί να γραφτεί στο 

σύστημα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα λογαριασμό email.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
 

Με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του συστήματος εξηγούμε τα υποσυστήματα 

από τα οποία αποτελείται το σύστημα,  τις λειτουργίες που προσφέρει καθώς 

και το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. 

Με βάση το σχήμα που βλέπουμε παρακάτω καταλαβαίνουμε πως πολλοί 

χρήστες (clients) μπορούν να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο μέσω του 

Διαδικτύου. Ο κεντρικός Web Server παρέχει συνεχώς πρόσβαση στον ιστότοπο 

και είναι σε συνεχή σύνδεση με τη βάση δεδομένων του συστήματος ώστε να 

έχει πρόσβαση στα δεδομένα. 

 

 

 

Εικόνα 4 Αρχιτεκτονική του Συστήματος 

 

3.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος 

 

Όλο το σύστημα αποτελείται από έναν κεντρικό υπολογιστή (super server) , 

τους επιμέρους υπολογιστές (visitors) από τους οποίους συνδέονται οι 
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επισκέπτες της σελίδας καθώς και από τη βάση που χρησιμοποιείται από τον 

server.                                                                                                         

Οι επισκέπτες θα πρέπει να συνδέονται με τον super server μέσω ενός 

αξιόπιστου δικτύου . Είναι καλό ο super server να είναι μιας αρχιτεκτονικής 

αρκετά προηγμένης έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αρκετά αξιόπιστα τα 

δεδομένα που δέχεται από τον κάθε επισκέπτη και να μην παρουσιάζει εύκολα 

προβλήματα δυσλειτουργίας.. Επίσης το λογισμικό που θα να έχει ο super server 

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο γίνεται για τα δεδομένα της 

εποχής, ενώ το λογισμικό που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μπορεί να ποικίλει 

αρκεί να μπορεί να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε σύνδεση με τον super 

server. Τέλος δε θα έπρεπε να παραλειφθεί ότι το δίκτυο πρέπει να είναι 

κάποιας ταχύτητας ώστε η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της σελίδας να είναι 

εύκολη και όσο το δυνατόν πιο γρήγορη. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων και μπορεί να κάνει εισαγωγή, αλλαγή ή 

διαγραφή. Τα υπόλοιπα μέλη καθώς και οι απλοί επισκέπτες θα έχουν 

πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που έχουν εξουσιοδοτηθεί. 

Η Βάση Δεδομένων βρίσκεται εγκατεστημένη σε έναν server προσπελάσιμο 

μέσω τοπικού δικτύου ή Web. Για την κατασκευή της βάσης δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ένα πολύ καλό open source λογισμικό, το MySQL το οποίο  

προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες και  ασφάλεια και προτιμάται για 

επαγγελματικές εφαρμογές. 

Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του λογισμικού 

είναι η  HTML η οποία είναι απαραίτητη για εφαρμογές του Web. Παρόλο που 

διαφορετικοί browsers μπορεί να ερμηνεύουν διαφορετικά κάποια στοιχεία της 

HTML, η γλώσσα αυτή αποτελεί βασικό σχεδιαστικό πρότυπο. 

Ο περισσότερος κώδικας είναι γραμμένος σε PHP. 

Η γλώσσα PHP επεκτείνει την HTML στο να δημιουργούνται εφαρμογές που 

αλληλεπιδρούν με τη βάση δεδομένων και τις δυναμικές ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο, για αυτό και χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο.  
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Επίσης χρησιμοποιήθηκε η  CSS, μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

της εμφάνισης των σελίδων, καθώς και η JavaScript και κυρίως η βιβλιοθήκη της 

JQuery  για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα 

στην πλευρά του πελάτη. 

Το σύστημα για να δοκιμαστεί και να λειτουργήσει στήθηκε σε ένα τοπικό 

server με τη βοήθεια του εργαλείου WampServer. Η έκδοση που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η WampServer Version 2.1. Το εργαλείο αυτό εγκαθιστά 

τις εκδόσεις Apache 2.2.17, Php 5.3.5, Mysql 5.5.8, XDebug 2.1.0-5.3-vc6,  

XDC 1.5,  PhpMyadmin 3.3.9,  SQLBuddy 1.3.2 και webGrind 1.0. 

Το περιβάλλον όπου στήθηκε ο server ήταν Windows 7 Proffessional 32 bit με 

Service Pack 1. 

Τέλος, το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί ο κώδικας του 

συστήματος ήταν το Adobe Dreamweaver CS5 version 11.0. 

3.2 Αρχιτεκτονική της Βάσης Δεδομένων 

 

Όλα τα δεδομένα του συστήματος αποθηκεύονται σε πίνακες που είναι 

αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων του συστήματος.  

Ακολουθούν οι πίνακες της βάσης και μια σύντομη περιγραφή για τον καθένα: 

 Πίνακας members 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα members αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία για τα μέλη της 

Κινηματογραφικής Λέσχης. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Member_id: ο μοναδικός αριθμός κάθε μέλους και το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα. Κάθε φορά που γίνεται μια νέα εισαγωγή ο αριθμός 

αυτός αυξάνεται αυτόματα. 

 Username: το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούν τα μέλη για να 

εισαχθούν στο σύστημα. 

 Email: η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μέλους που είναι 

απαραίτητη για την εγγραφή τους στο σύστημα και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται από άλλο μέλος. 

 Pass: ο κωδικός πρόσβασης του μέλους που αποθηκεύεται 

κρυπτογραφημένος με τη βοήθεια του αλγορίθμου SHA1. 

 Name:  το όνομα του μέλους. 

 Lastname: το επώνυμο του μέλους. 

 Phone: το τηλέφωνο του μέλους. 

 User_level: το επίπεδο του χρήστη. Η προκαθορισμένη τιμή είναι "0" 

και αντιστοιχεί στο μέλος. Ο διαχειριστής έχει τιμή "1" και μπορεί να 

αλλάξει την τιμή οποιουδήποτε μέλους που θέλει να κάνει διαχειριστή 

σε "1". 

 Member_card: δηλώνει αν το μέλος έχει πληρώσει την ετήσια 

συνδρομή στην Κινηματογραφική Λέσχη. Η προκαθορισμένη τιμή 

είναι "no". Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει την τιμή σε "yes" για τα 

μέλη που πλήρωσαν τη συνδρομή. Στην έναρξη κάθε σεζόν όλα τα 

μέλη παίρνουν τιμή "no". 

 Registration_date: η ημερομηνία του συστήματος την ημέρα της 

εγγραφής του χρήστη στην Κινηματογραφική Λέσχη. 

 Aa: ο A/A του μέλους που γράφεται και πάνω στην κάρτα μέλους του. 

Αν το μέλος δεν πληρώσει για την σεζόν ο Α/Α του είναι 0. Με την 

πληρωμή του μέλους, αυτόματα ελέγχονται όλοι οι Α/Α που υπάρχουν 



38 
 

στη βάση και του δίνεται ο αμέσως επόμενος αριθμός. Στο τέλος κάθε 

χρονιάς μηδενίζεται. 

 

 Πίνακας movies 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα movies αποθηκεύονται όλες τις ταινίες που καταχωρεί ο 

διαχειριστής στη βάση και προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας και το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

 Title: ο τίτλος της ταινίας. 

 Year: το έτος παραγωγής της ταινίας. 

 Image: αποθηκεύεται το όνομα του αρχείου της αφίσας της ταινίας 

που βρίσκεται στο φάκελο uploads σε κατάληξη jpeg, gif ή png. 

 Duration: η διάρκεια της ταινίας. 

 Genre: το είδος της ταινίας.  Αποθηκεύεται το id του genre από τον 

πίνακα genres. 

 Abstract: η περίληψη της ταινίας. 

 Notes: αποθηκεύονται τυχόν διακρίσεις ή βραβεία της ταινίας. 

 

 Πίνακας actors 
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Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα actors αποθηκεύονται οι ηθοποιοί που παίζουν στις ταινίες που 

προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Actor_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε ηθοποιού και το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα. 

 Name: το όνομα του ηθοποιού. 

 Lastname: το επώνυμο του ηθοποιού. 

 Year_of_birth: το έτος γέννησης του ηθοποιού (πρέπει να είναι 

μικρότερο από το έτος της ημερομηνίας καταχώρησης). 

 Year_of_death: το έτος θανάτου του ηθοποιού (πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το έτος γέννησης).  

 Image: αποθηκεύεται το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας του 

ηθοποιού που βρίσκεται στο φάκελο uploads σε κατάληξη jpeg, gif ή 

png. 

 Biography: το βιογραφικό του ηθοποιού. 

 Country: η χώρα γέννησης του ηθοποιού. Αντλεί δεδομένα από τον 

πίνακα countries και αποθηκεύει το αντίστοιχο id της χώρας. 

 

 Πίνακας directors 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα directors αποθηκεύονται οι σκηνοθέτες των ταινιών που 

προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Director_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε σκηνοθέτη και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 Name: το όνομα του ηθοποιού. 

 Lastname: το επώνυμο του ηθοποιού. 

 Year_of_birth: το έτος γέννησης του σκηνοθέτη (πρέπει να είναι 

μικρότερο από το έτος της ημερομηνίας καταχώρησης). 

 Year_of_death: το έτος θανάτου του σκηνοθέτη (πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το έτος γέννησης).  

 Image: αποθηκεύεται το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας του 

σκηνοθέτη που βρίσκεται στο φάκελο uploads σε κατάληξη jpeg, gif ή 

png. 

 Biography: το βιογραφικό του σκηνοθέτη. 

 Country: η χώρα γέννησης του σκηνοθέτη. Αντλεί δεδομένα από τον 

πίνακα countries και αποθηκεύει το αντίστοιχο id της χώρας. 

 

 

 Πίνακας writers 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα writers αποθηκεύονται οι σεναριογράφοι των ταινιών που 

προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Writer_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε σεναριογράφου και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 Name: το όνομα του σεναριογράφου. 

 Lastname: το επώνυμο του σεναριογράφου. 

 Year_of_birth: το έτος γέννησης του σεναριογράφου (πρέπει να είναι 

μικρότερο από το έτος της ημερομηνίας καταχώρησης). 

 Year_of_death: το έτος θανάτου του σεναριογράφου (πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το έτος γέννησης).  

 Image: αποθηκεύεται το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας του 

σεναριογράφου που βρίσκεται στο φάκελο uploads σε κατάληξη jpeg, 

gif ή png. 

 Biography: το βιογραφικό του σεναριογράφου. 

 Country: η χώρα γέννησης του σεναριογράφου. Αντλεί δεδομένα από 

τον πίνακα countries και αποθηκεύει το αντίστοιχο id της χώρας. 

 

 Πίνακας songwriters 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα songwriters αποθηκεύονται οι συνθέτες των ταινιών που 

προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Songwriter_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε συνθέτη και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 Name: το όνομα του συνθέτη. 

 Lastname: το επώνυμο του συνθέτη. 

 Year_of_birth: το έτος γέννησης του συνθέτη (πρέπει να είναι 

μικρότερο από το έτος της ημερομηνίας καταχώρησης). 

 Year_of_death: το έτος θανάτου του συνθέτη (πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από το έτος γέννησης).  

 Image: αποθηκεύεται το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας του 

συνθέτη που βρίσκεται στο φάκελο uploads σε κατάληξη jpeg, gif ή 

png. 

 Biography: το βιογραφικό του συνθέτη. 

 Country: η χώρα γέννησης του συνθέτη. Αντλεί δεδομένα από τον 

πίνακα countries και αποθηκεύει το αντίστοιχο id της χώρας. 

 

 Πίνακας reviewers 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα reviewers αποθηκεύονται οι κριτικοί που γράφουν κριτικές για 

τις ταινίες που προβάλλονται από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Reviewer_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε κριτικού και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 Name: το όνομα του κριτικού. 

 Lastname: το επώνυμο του κριτικού. 

 

 Πίνακας countries 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα countries αποθηκεύονται οι χώρες από τις οποίες προέρχονται 

οι ταινίες που προβάλλονται. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Country_id: ο μοναδικός αριθμός της κάθε χώρας και το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα. 

 Country: το όνομα της χώρας. 

 

 Πίνακας languages 
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Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα languages αποθηκεύονται οι γλώσσες οι οποίες ακούγονται στις 

ταινίες που προβάλλονται. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Language_id: ο μοναδικός αριθμός της κάθε γλώσσας και το 

πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 Language: το όνομα της γλώσσας. 

 

 Πίνακας genres 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα genres αποθηκεύονται τα είδη των ταινιών που προβάλλονται 

από την Κινηματογραφική Λέσχη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Genre_id: ο μοναδικός αριθμός του κάθε είδους και το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα. 

 Genre: το όνομα του είδους. 

 

 Πίνακας year 
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Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα year αποθηκεύονται τα στατιστικά στοιχεία της Λέσχης κάθε 

σεζόν καθώς και το κείμενο της αρχικής σελίδας. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Year_id: ο μοναδικός αριθμός της κάθε σεζόν και το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

 Year_begin: το έτος εκκίνησης της σεζόν. 

 Closed: δηλώνει αν μια σεζόν είναι η τρέχουσα ή όχι. Η τρέχουσα έχει 

τιμή "0" ενώ οι υπόλοιπες εγγραφές "1". 

 Home Page: περιέχει το κείμενο της αρχικής σελίδας της κάθε σεζόν. 

 Members: περιέχει τον αριθμό των ενεργών μελών (που έχουν 

πληρώσει τη συνδρομή) για κάθε σεζόν. 

 Income: περιέχει το εισόδημα της κάθε σεζόν από τις συνδρομές των 

μελών. 

 Movies: ο συνολικός αριθμός των ταινιών που προβλήθηκαν την κάθε 

σεζόν. 

 Next_movie: περιέχει το id της ταινίας που θα είναι η επόμενη 

προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης.  

 

 Πίνακας acts 
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Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα acts αποθηκεύονται οι σχέσεις ταινίας - ηθοποιών. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Actor_id: ο μοναδικός αριθμός του ηθοποιού. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα actors. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Actor_id, Movie_id). 

 

 Πίνακας directs 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα directs αποθηκεύονται οι σχέσεις ταινίας - σκηνοθετών. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Director_id: ο μοναδικός αριθμός του σκηνοθέτη. Είναι ξένο κλειδί 

στον πίνακα directors. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Director_id, Movie_id). 
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 Πίνακας script 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα script αποθηκεύονται οι σχέσεις ταινίας - σεναριογράφου. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Writer_id: ο μοναδικός αριθμός του σεναριογράφου. Είναι ξένο κλειδί 

στον πίνακα writers. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Writer_id,  Movie_id). 

 

 Πίνακας music 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα music αποθηκεύονται οι σχέσεις ταινίας - συνθέτη. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Songwriter_id: ο μοναδικός αριθμός του συνθέτη. Είναι ξένο κλειδί 

στον πίνακα songwriters. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

 Soundtrack: ο τίτλος του της ταινίας. 
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Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Songwriter_id,  

Movie_id). 

 

 Πίνακας reviews 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα reviews αποθηκεύονται οι κριτικές των ταινιών. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Reviewer_id: ο μοναδικός αριθμός του κριτικού. Είναι ξένο κλειδί 

στον πίνακα reviewers. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

 Review: η κριτική της ταινίας. 

 Published: το μέσο που δημοσιεύτηκε η κριτική (τίτλος εφημερίδας, 

περιοδικού, ιστοσελίδας κλπ) 

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Reviewer_id,  

Movie_id). 

 

 Πίνακας screening 

Δομή: 
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Περιγραφή: 

Στον πίνακα screening αποθηκεύονται οι προβολές των ταινιών. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Screening_id: ο μοναδικός αριθμός της προβολής και το πρωτεύον 

κλειδί του πίνακα.  

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. (Μια ταινία μπορεί να προβληθεί περισσότερες από 1 

φορά. 

 Date: η ημερομηνία προβολής της ταινίας από την Κινηματογραφική 

Λέσχη. 

 Time: η ώρα προβολής της ταινίας. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 

21:00. 

 

 Πίνακας movie_countries 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα movie_countries αποθηκεύονται οι σχέσεις χώρας - ταινίας. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Country_id: ο μοναδικός αριθμός της χώρας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα countries. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 
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Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Country_id,  Movie_id). 

 

 Πίνακας movie_languages 

Δομή: 

 

Περιγραφή: 

Στον πίνακα movie_languages αποθηκεύονται οι σχέσεις γλώσσας - ταινίας. 

Ακολουθεί επεξήγηση των πεδίων του πίνακα: 

 Language_id: ο μοναδικός αριθμός της γλώσσας. Είναι ξένο κλειδί 

στον πίνακα languages. 

 Movie_id: ο μοναδικός αριθμός της ταινίας. Είναι ξένο κλειδί στον 

πίνακα movies. 

Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα είναι ο συνδυασμός (Language_id,  

Movie_id). 
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3.3 Δόμηση του Συστήματος 

 

Σ’ αυτή την ενότητα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα υποσυστήματα του 

συστήματος. 

Αρχικά παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που δείχνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση 

του συστήματος. Όπως φαίνεται και από το σχήμα το αρχιτεκτονικό μοντέλο 

που ακολουθείται είναι το μοντέλο αποθήκευσης.  

Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μια κεντρική βάση δεδομένων και είναι 

προσβάσιμα από όλα τα υποσυστήματα. 

 

 

 

Εικόνα 5 Αρχιτεκτονικό Μοντέλο Αποθήκευσης 

 

3.4 Αρθρωτή Ανάλυση 

 

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι το σύστημα αποτελείται από οκτώ βασικά 

υποσυστήματα. Κάθε σύστημα όμως μπορεί να αναλύεται σε μια ή περισσότερες 

δομικές μονάδες. Παρακάτω γίνεται η ανάλυση αυτή για κάθε υποσύστημα 

ξεχωριστά. 
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 Υποσύστημα Εισόδου/Εξόδου 

 Login.php 

 Logout.php 

 Admin.php 

 Valid_user.php 

 Authenticate_user.php 

 Index.php 

 Template.php 

 Υποσύστημα Εισαγωγής 

 Insert_actor.php 

 Insert_actor_in_movie.php 

 Insert_country.php 

 Insert_country_in_movie.php 

 Insert_director.php 

 Insert_director_in_movie.php 

 Insert_genre.php 

 Insert_language.php 

 Insert_language_in_movie.php 

 Insert_member.php 

 Insert_movie.php 

 Insert_review.php 

 Insert_reviewer.php 

 Insert_screening.php 

 Insert_songwriter.php 

 Insert_ songwriter_in_movie.php 

 Insert_writer.php 

 Insert_writer_in_movie.php 

 Insert_year.php 

 Popup_actor.php 

 Popup_country.php 

 Popup_director.php 

 Popup_genre.php 

 Popup_language.php 
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 Popup_reviewer.php 

 Popup_songwriter.php 

 Popup_writer.php 

 Υποσύστημα Εγγραφής 

 Register.php 

 Profile.php 

 Υποσύστημα Επεξεργασίας 

 Edit_actors.php 

 Edit_actor_in_movie.php 

 Edit_countries.php 

 Edit_country_in_movie.php 

 Edit_directors.php 

 Edit_director_in_movie.php 

 Edit_genres.php 

 Edit_languages.php 

 Edit_language_in_movie.php 

 Edit_members.php 

 Edit_movies.php 

 Edit_reviews.php 

 Edit_reviewers.php 

 Edit_screening.php 

 Edit_songwriters.php 

 Edit_songwriter_in_movie.php 

 Edit_writers.php 

 Edit_writer_in_movie.php 

 Υποσύστημα Αναζήτησης 

 Search.php 

 Υποσύστημα Προβολής 

 Screening.php 

 Show_actor.php 

 Show_director.php 

 Show_movie.php 

 Show_songwriter.php 
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 Show_writer.php 

 View_actors.php 

 View_countries.php 

 View_directors.php 

 View_genres.php 

 View_languages.php 

 View_members.php 

 View_movies.php 

 View_reviewers.php 

 View_songwriters.php 

 View_statistics.php 

 View_writers.php 

 Copyright_info.php 

 Υποσύστημα Επικοινωνίας 

 Edit_screening.php 

 Register.php 

 Profile.php 

 Insert_member.php 

 Υποσύστημα Δημιουργίας Αρχείων rtf/Εκτύπωσης 

 Rtf_active_members.php 

 Rtf_email_members.php 

 Rtf_member_cards.php 

 Rtf_movie_schedule.php 

 Rtf_season_screens.php 

 

3.4.1 Υποσύστημα Εισόδου/Εξόδου 

 

1. Login.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 1 

 Όνομα: login 

Διαπροσωπεία 
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 Είσοδος: username, password 

 Έξοδος: -- 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: admin.php, valid_user.php 

 Καλείται από: authenticate_user.php 

Περιγραφή 

Το μέλος εισάγει το username και το password του και γίνεται αυθεντικοποίηση 

από τη ΒΔ. Αν τα στοιχεία που εισήγαγε είναι σωστά τότε το σύστημα τον 

καλωσορίζει με το username του σε κάθε σελίδα που έχει εξουσιοδότηση, 

αλλιώς του εμφανίζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει τέτοιος χρήστης. 

2. Logout.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 2 

 Όνομα: logout 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: -- 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: index.php 

 Καλείται από: admin.php, valid_user.php 

Περιγραφή 

Καταστρέφεται το session που έχει δημιουργηθεί και επιστρέφει το χρήστη 

στην αρχική σελίδα. 

3. Admin.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 3 

 Όνομα: admin 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: Το αριστερό μενού του διαχειριστή. 

Εξαρτήσεις 
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 Καλεί: όλες τις μονάδες 

 Καλείται από: authenticate_user.php  

Περιγραφή 

Καλωσορίζει το διαχειριστή με το username του και εμφανίζει στο αριστερό 

μέρος κάθε σελίδας το πτυσσόμενο μενού του διαχειριστή με links στις σελίδες 

που έχει εξουσιοδότηση. 

4. Valid_user.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 4 

 Όνομα: valid_user 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: το μενού του μέλους. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: profile.php, logout.php 

 Καλείται από: authenticate_user.php 

Περιγραφή 

Εμφανίζει στα αριστερά της οθόνης κάθε σελίδας που έχει εξουσιοδότηση: 

καλώς ήρθες και το username του μέλους καθώς και σύνδεσμο για επεξεργασία 

του προφίλ του και σύνδεσμο για αποσύνδεση από το σύστημα. 

5. Authenticate_user.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 5 

 Όνομα: authenticate_user 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: -- 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: admin.php, valid_user.php, login.php 

 Καλείται από: από όλες τις μονάδες 
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Περιγραφή 

Γίνεται έλεγχος για το αν ο χρήστης που συνδέθηκε στη σελίδα είναι 

διαχειριστής, μέλος ή επισκέπτης και καλεί την αντίστοιχη μονάδα. 

6. Index.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 6 

 Όνομα: index 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: -- 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, template.php, show_movie.php 

 Καλείται από: logout.php 

Περιγραφή 

Είναι η αρχική σελίδα του συστήματος. 

7. Template.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 7 

 Όνομα: template 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: η σχεδίαση όλων των σελίδων. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: index.php, view_movies.php, search.php, register.php, 

screening.php, contact.php, copyright_info.php 

 Καλείται από: από όλες τις μονάδες 

Περιγραφή 

Περιλαμβάνει την επικεφαλίδα, το υποσέλιδο, τα μενού και γενικότερα τη 

σχεδίαση όλων των σελίδων. Καλείται από όλες τις σελίδες για να έχουν την 

καθορισμένη αυτή μορφή. 



58 
 

3.4.2 Υποσύστημα Εισαγωγής 

 

8. Insert_actor.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 8 

 Όνομα: insert_actor 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname, country, year_of_birth, year_of_death, image, 

biography 

 Έξοδος: Η εγγραφή του ηθοποιού. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία ενός ηθοποιού στη βάση. Έχει τη δυνατότητα 

προτού εισάγει τα δεδομένα να ελέγξει αν υπάρχει ήδη. Αφού εισάγει τα 

δεδομένα που θέλει γίνεται έλεγχος και αν όλα τα πεδία είναι εντάξει γίνεται η 

εισαγωγή, αλλιώς του εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας και του επιδεικνύεται το 

λάθος. 

9. Insert_actor_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 9 

 Όνομα: insert_actor_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, name, lastname 

 Έξοδος: η δημιουργία σχέσης μιας ταινίας με ηθοποιούς που παίζουν σ’ 

αυτή. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_actor.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 
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Ο διαχειριστής δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε μια ταινία και ηθοποιούς που 

υπάρχουν ήδη στη βάση. Αν ο ηθοποιός δεν υπάρχει καλεί την  popup_actor.php 

και τον εισάγει. 

10. Insert_country.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 10 

 Όνομα: insert_country 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: country 

 Έξοδος: η καταχώρηση της χώρας στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει σε ένα μενού τις χώρες που είναι καταχωρημένες στη 

βάση. Στις επιλογές υπάρχει και η επιλογή άλλο.. που ανοίγει το 

popup_country.php και μπορεί να εισάγει νέα χώρα. 

11. Insert_country_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 11 

 Όνομα: insert_country_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, country 

 Έξοδος: η δημιουργία σχέσης ταινίας – χώρας στη βάση δεδομένων. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής επιλέγει από τη λίστα με τις ταινίες τον τίτλο που επιθυμεί και 

από τη λίστα με τις χώρες τη χώρα για να δημιουργήσει τη σχέση. Αν η χώρα δεν 

υπάρχει επιλέγει την επιλογή άλλο και την προσθέτει μέσα από την 

popup_country.php. 
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12. Insert_director.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 12 

 Όνομα: insert_director 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname, country, year_of_birth, year_of_death, image, 

biography 

 Έξοδος: η καταχώρηση του σκηνοθέτη στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία του σκηνοθέτη στη βάση. Έχει τη 

δυνατότητα προτού εισάγει τα δεδομένα να ελέγξει αν υπάρχει ήδη. Αφού 

εισάγει τα δεδομένα που θέλει γίνεται έλεγχος και αν όλα τα πεδία είναι εντάξει 

γίνεται η εισαγωγή, αλλιώς του εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας και του 

επιδεικνύεται το λάθος. 

13. Insert_director_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 13 

 Όνομα: insert_director_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, name, lastname 

 Έξοδος: η δημιουργία σχέσης μιας ταινίας με σκηνοθέτες. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_director.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε μια ταινία και σκηνοθέτες που 

υπάρχουν ήδη στη βάση. Αν σκηνοθέτης που θέλει, δεν υπάρχει τότε καλεί την  

popup_director.php και τον εισάγει. 
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14. Insert_genre.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 14 

 Όνομα: insert_genre 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: genre 

 Έξοδος: η καταχώρηση του είδους στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_genre.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει σε ένα μενού τα είδη ταινιών που είναι καταχωρημένα 

στη βάση. Στις επιλογές υπάρχει και η επιλογή άλλο.. που ανοίγει το 

popup_genre.php και μπορεί να εισάγει νέο είδος ταινίας. 

 

15. Insert_language.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 15 

 Όνομα: insert_language 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: language 

 Έξοδος: η καταχώρηση της γλώσσας στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_language.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει σε ένα μενού τις γλώσσες που είναι καταχωρημένες στη 

βάση. Στις επιλογές υπάρχει και η επιλογή άλλο.. που ανοίγει το 

popup_language.php και μπορεί να εισάγει μια νέα γλώσσα. 

 

16.  Insert_language_in_movie.php 
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Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 16 

 Όνομα: insert_language_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, language 

 Έξοδος: η δημιουργία σχέσης ταινίας - γλώσσας 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_language.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα σε μια ταινία και γλώσσες που 

υπάρχουν ήδη στη βάση. Αν η γλώσσα που θέλει, δεν υπάρχει, τότε καλεί την  

popup_ language.php και την εισάγει. 

 

17. Insert_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 17 

 Όνομα: insert_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, image, genre, year, duration, languages, countries, 

directors, writers, actors, songwriters, soundtrack, abstract, notes 

 Έξοδος: η καταχώρηση της ταινίας και των αντίστοιχων σχέσεων στη 

βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία της ταινίας που θέλει στη βάση. Πριν 

ξεκινήσει μπορεί να δει όλες τις ταινίες που είναι καταχωρημένες, οπότε αν 

υπάρχει να μην προχωρήσει σε εισαγωγή. Το μόνο υποχρεωτικό πεδίο είναι ο 

τίτλος ταινίας. Γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και αν όλα τα πεδία είναι εντάξει 

γίνεται η εισαγωγή της ταινίας και στη συνέχεια γίνονται οι εισαγωγές των 
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σχέσεων πχ σχέση ηθοποιού-ταινίας. Αν για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιηθεί 

κάποια εισαγωγή εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα, αλλιώς επιβεβαιώνονται οι 

εισαγωγές που έγιναν. 

18. Insert_review.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 18 

 Όνομα: insert_review 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, reviewer, published, review 

 Έξοδος: η καταχώρηση της κριτικής στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_reviewer.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής επιλέγει τον τίτλο της ταινίας που θέλει να εισάγει κριτική. Στη 

συνέχεια επιλέγει τον κριτικό. Αν δεν υπάρχει μπορεί να επιλέξει άλλο.. και να 

του ανοίξει ένα popup παράθυρο και να εισάγει το ονοματεπώνυμο του κριτικού 

που θέλει. Έπειτα πληκτρολογεί το μέσο δημοσίευσης και την κριτική. Αν τα 

πεδία συμπληρωθούν σωστά εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα, αλλιώς 

εμφανίζεται το μήνυμα αποτυχίας και το σφάλμα που έγινε. Υποχρεωτικά πεδία 

είναι ο τίτλος ταινίας και ο κριτικός. 

19. Insert_reviewer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 19 

 Όνομα: insert_reviewer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: η καταχώρηση του κριτικού στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 
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Ο διαχειριστής μπορεί πριν ξεκινήσει την εισαγωγή δεδομένων να ελέγξει μήπως 

ο κριτικός υπάρχει στη ΒΔ. Αν δεν υπάρχει εισάγει το όνομα και το επώνυμο του. 

Τα πεδία είναι υποχρεωτικά, οπότε αν δεν εισάγει κάποιο ή αν δεν 

πληκτρολογήσει έγκυρους χαρακτήρες του εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα, 

αλλιώς γίνεται η καταχώρηση και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας. 

20. Insert_screening.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 20 

 Όνομα: insert_screening 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, date, time 

 Έξοδος: η καταχώρηση της προβολής στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής επιλέγει τον τίτλο ταινίας που θέλει και στη συνέχεια μπορεί να 

πατήσει στο σύνδεσμο Επέλεξε Ημερομηνία και από το ημερολόγιο που 

εμφανίζεται να διαλέξει την ημερομηνία που θέλει. Η ώρα είναι προκαθορισμένη 

με την τιμή 21:00 αλλά μπορεί αν θέλει να την αλλάξει. Αν οι επιλογές του είναι 

σωστές, του εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της εισαγωγής στη βάση.  

21. Insert_songwriter.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 21 

 Όνομα: insert_songwriter 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname, country, year_of_birth, year_of_death, image, 

biography 

 Έξοδος: η καταχώρηση του συνθέτη στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 
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Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία του συνθέτη στη βάση. Έχει τη δυνατότητα 

προτού εισάγει τα δεδομένα να ελέγξει αν υπάρχει ήδη. Αφού εισάγει τα 

δεδομένα που θέλει γίνεται έλεγχος και αν όλα τα πεδία είναι εντάξει γίνεται η 

εισαγωγή, αλλιώς του εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας και του επιδεικνύεται το 

λάθος. 

22. Insert_songwriter_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 22 

 Όνομα: insert_songwriter_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, name, lastname, soundtrack 

 Έξοδος: η καταχώρηση σχέσης συνθέτη - ταινίας στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_songwriter.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής επιλέγει τον τίτλο ταινίας και το συνθέτη που θέλει για να 

δημιουργήσει τη σχέση. Αν ο συνθέτης δεν υπάρχει μπορεί να τον εισάγει 

πατώντας το σύνδεσμο Εισαγωγή Συνθέτη, που θα του ανοίξει ένα popup 

παράθυρο και θα του ζητήσει όνομα και επώνυμο. Αν πληκτρολογήσει έγκυρο 

όνομα θα γίνει η εισαγωγή και μετά θα τον βλέπει και στο αρχικό μενού, οπότε 

μπορεί να τον επιλέξει. Αν θέλει μπορεί να πληκτρολογήσει και τον τίτλο του 

soundtrack. Aν όλα τα πεδία είναι εντάξει, γίνεται η εισαγωγή. Αλλιώς 

εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας και του επιδεικνύεται το λάθος. 

23. Insert_writer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 23 

 Όνομα: insert_writer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname, country, year_of_birth, year_of_death, image, 

biography 

 Έξοδος: η καταχώρηση του σεναριογράφου στη βάση. 
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Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_country.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία του σεναριογράφου στη βάση. Έχει τη 

δυνατότητα προτού εισάγει τα δεδομένα να ελέγξει αν υπάρχει ήδη. Αφού 

εισάγει τα δεδομένα που θέλει, γίνεται έλεγχος και αν όλα τα πεδία είναι εντάξει 

γίνεται η εισαγωγή, αλλιώς του εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας και του 

επιδεικνύεται το λάθος. 

24. Insert_writer_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 24 

 Όνομα: insert_writer_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, name, lastname 

 Έξοδος: η δημιουργία σχέσης σεναριογράφων – ταινίας στη βάση 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php, popup_writer.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής επιλέγει τον τίτλο ταινίας και τους σεναριογράφους που θέλει 

για να δημιουργήσει τη σχέση. Αν ο σεναριογράφος δεν υπάρχει μπορεί να τον 

εισάγει πατώντας το σύνδεσμο Εισαγωγή Σεναριογράφου, που θα του ανοίξει 

ένα popup παράθυρο και θα του ζητήσει όνομα και επώνυμο. Αν 

πληκτρολογήσει έγκυρο όνομα θα γίνει η εισαγωγή και μετά θα τον βλέπει και 

στο αρχικό μενού, οπότε μπορεί να τον επιλέξει. Aν όλα τα πεδία είναι εντάξει, 

γίνεται η εισαγωγή. Αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας και του 

επιδεικνύεται το λάθος. 

25. Insert_year.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 25 

 Όνομα: insert_year 

Διαπροσωπεία 
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 Είσοδος: home_page 

 Έξοδος: το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς και η έναρξη της νέας 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει το κείμενο της αρχικής σελίδας και μπορεί να αλλάξει τις 

ημερομηνίες και ότι άλλο θέλει. Πατώντας υποβολή, κλείνει η προηγούμενη 

σεζόν υπολογίζοντας τον αριθμό των μελών, των ταινιών που προβλήθηκαν και 

των εσόδων της χρονιάς και αποθηκεύονται στη βάση. Παράλληλα εισάγεται μια 

νέα εγγραφή με τη νέα χρονιά και μηδενίζονται οι Α/Α όλων των μελών και το 

πεδίο member card παίρνει τιμή "no". Το πεδίο home_page δε μπορεί να είναι 

κενό. Αν η βάση είναι άδεια εισάγει αυτόματα τη χρονιά 2008 που είναι και η 

πρώτη χρονιά λειτουργίας της Λέσχης. 

26. Popup_actor.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 26 

 Όνομα: popup_actor 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: η καταχώρηση του ηθοποιού στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_actor_in_movie.php 

 Καλείται από: insert_actor_in_movie.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα και το επώνυμο ενός ηθοποιού που 

δεν υπάρχει στη βάση για να δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – ηθοποιού. 

Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει ήδη, καθώς και 

για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε περίπτωση σφαλμάτων 

εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η εισαγωγή και 

επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με ανανεωμένο μενού. 

27. Popup_country.php 

Ταυτότητα Μονάδας 
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 Αριθμός: 27 

 Όνομα: popup_country 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: country 

 Έξοδος: η καταχώρηση της χώρας στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_country_in_movie.php, insert_actor.php, insert_director.php, 

insert_songwriter.php, insert_writer.php 

 Καλείται από: insert_country_in_movie.php, insert_actor.php, 

insert_director.php, insert_songwriter.php, insert_writer.php  

 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει μια χώρα που δεν υπάρχει στη βάση για να 

δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – χώρας ή κατά την καταχώρηση ενός 

ηθοποιού, σκηνοθέτη κλπ. Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το 

αν υπάρχει ήδη, καθώς και για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε 

περίπτωση σφαλμάτων εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς 

πραγματοποιείται η εισαγωγή και επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με 

ανανεωμένο μενού. 

28. Popup_director.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 28 

 Όνομα: popup_director 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: η καταχώρηση του σκηνοθέτη στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_director_in_movie.php 

 Καλείται από: insert_director_in_movie.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα και το επώνυμο ενός σκηνοθέτη που 

δεν υπάρχει στη βάση για να δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – σκηνοθέτη. 

Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει ήδη, καθώς και 
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για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε περίπτωση σφαλμάτων 

εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η εισαγωγή και 

επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με ανανεωμένο μενού. 

29. Popup_genre.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 29 

 Όνομα: popup_genre 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: genre 

 Έξοδος: η καταχώρηση του είδους στη βάση 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_genre.php, insert_movie.php 

 Καλείται από: insert_genre.php, insert_movie.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει ένα είδος ταινίας που δεν υπάρχει στη βάση 

για να το εισάγει σε μια ταινία. Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για 

το αν υπάρχει ήδη, καθώς και για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε 

περίπτωση σφαλμάτων εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς 

πραγματοποιείται η εισαγωγή και επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με 

ανανεωμένο μενού. 

30. Popup_language.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 30 

 Όνομα: popup_language 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: language 

 Έξοδος: η καταχώρηση της γλώσσας στη βάση 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_language.php, insert_language_in_movie.php 

 Καλείται από: insert_language.php, insert_language_in_movie.php 

Περιγραφή 
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O διαχειριστής μπορεί να εισάγει μια γλώσσα που δεν υπάρχει στη βάση για να 

την εισάγει σε μια ταινία. Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν 

υπάρχει ήδη, καθώς και για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε 

περίπτωση σφαλμάτων εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς 

πραγματοποιείται η εισαγωγή και επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με 

ανανεωμένο μενού. 

31. Popup_reviewer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 31 

 Όνομα: popup_reviewer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: username, password 

 Έξοδος: η καταχώρηση του κριτικού στη βάση 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_review.php 

 Καλείται από: insert_review.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα και το επώνυμο ενός κριτικού που 

δεν υπάρχει στη βάση για να δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – κριτικού. 

Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει ήδη, καθώς και 

για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε περίπτωση σφαλμάτων 

εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η εισαγωγή και 

επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με ανανεωμένο μενού. 

32. Popup_songwriter.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 32 

 Όνομα: popup_songwriter 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: η καταχώρηση του συνθέτη στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_songwriter_in_movie.php 

 Καλείται από: insert_songwriter_in_movie.php 
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Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα και το επώνυμο ενός συνθέτη που 

δεν υπάρχει στη βάση για να δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – συνθέτη. 

Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει ήδη, καθώς και 

για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε περίπτωση σφαλμάτων 

εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η εισαγωγή και 

επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με ανανεωμένο μενού. 

33. Popup_writer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 33 

 Όνομα: popup_writer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: η καταχώρηση του σεναριογράφου στη βάση. 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: insert_writer_in_movie.php 

 Καλείται από: insert_writer_in_movie.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής μπορεί να εισάγει το όνομα και το επώνυμο ενός σεναριογράφου 

που δεν υπάρχει στη βάση για να δημιουργήσει έπειτα τη σχέση ταινίας – 

σεναριογράφου. Πριν την εισαγωγή στη βάση γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει 

ήδη, καθώς και για το αν πληκτρολογεί έγκυρους χαρακτήρες. Σε περίπτωση 

σφαλμάτων εμφανίζει τα αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η 

εισαγωγή και επιστρέφει στη σελίδα που την κάλεσε με ανανεωμένο μενού. 

 

3.4.3 Υποσύστημα Εγγραφής 

 

34. Insert_member.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 34 

 Όνομα: insert_member 

Διαπροσωπεία 
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 Είσοδος: name, lastname, email, phone, user_level, member_card 

 Έξοδος: η εισαγωγή του μέλους στη ΒΔ 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία του μέλους στη βάση. Κατά την εισαγωγή 

γίνεται έλεγχος για το αν το μέλος υπάρχει ήδη και αν τα στοιχεία που 

πληκτρολογεί είναι έγκυρα. Αν δεν είναι σωστά του εμφανίζονται τα μηνύματα 

αποτυχίας, αλλιώς πραγματοποιείται η καταχώρηση, στέλνεται ένα 

ενημερωτικό email στο μέλος και ο διαχειριστής βλέπει το μήνυμα 

επιβεβαίωσης.  

35. Register.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 35 

 Όνομα: register 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: username, name, lastname, email, phone, password 

 Έξοδος: η εισαγωγή του μέλους στη ΒΔ 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: template.php 

Περιγραφή 

Οποιοσδήποτε επισκέπτεται τη σελίδα έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο 

σύστημα. Απαραίτητα στοιχεία είναι ένα username, το ονοματεπώνυμο του 

χρήστη, ένα email και password. Κατά την πληκτρολόγηση γίνεται έλεγχος για 

το αν το μέλος υπάρχει ήδη στη βάση. Δεν γίνεται να  υπάρχουν δύο μέλη με ίδιο 

email ή username. Σε περίπτωση λαθών επιστρέφονται στην οθόνη τα 

αντίστοιχα μηνύματα, αλλιώς πραγματοποιείται η εισαγωγή και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο μέλος που επιβεβαιώνει την εγγραφή του. 

36. Profile.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 36 
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 Όνομα: profile 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: όλα τα στοιχεία του μέλους 

 Έξοδος: όλα τα στοιχεία του μέλους 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php, valid_user.php 

Περιγραφή 

Το εγγεγραμμένο μέλος βλέπει όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρημένα στη 

βάση (επώνυμο, όνομα, email, τηλέφωνο, username, κάρτα μέλους, Α/Α). Το 

password του δεν το βλέπει, αλλά αν θέλει μπορεί να εισάγει νέο. Μπορεί να 

κάνει ότι άλλη αλλαγή θέλει αρκεί το email και το username να μην 

χρησιμοποιούνται από άλλο μέλος. Αν οι αλλαγές είναι έγκυρες και 

πραγματοποιηθούν του αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα που του 

επιβεβαιώνει τις αλλαγές. 

 

3.4.4 Υποσύστημα Επεξεργασίας 

 

37. Edit_actor.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 37 

 Όνομα: edit_actor 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: όλα τα στοιχεία του ηθοποιού 

 Έξοδος: όλα τα στοιχεία του ηθοποιού 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλα τους ηθοποιούς που είναι 

καταχωρημένοι στη βάση και δίπλα στον καθένα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας επεξεργασία μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του 
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ηθοποιού από τη βάση, αφού πρώτα το επιβεβαιώσει στο μήνυμα που θα του 

εμφανιστεί. Αν πατήσει επεξεργασία,  μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του 

ηθοποιούς και να αλλάξει όποιο θέλει ή να προσθέσει κάποιο που είναι κενό. 

Πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Σε 

περίπτωση που δεν είναι όλα εντάξει, του εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων 

και δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή. 

38. Edit_actor_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 38 

 Όνομα: edit_actor_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν σε κάθε ταινία 

 Έξοδος: οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν σε κάθε ταινία  

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλες τις ταινίες που υπάρχουν στη 

βάση και δίπλα στην καθεμία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί 

μπορεί να δει όλους τους ηθοποιού που πρωταγωνιστούν στην ταινία και μπορεί 

να τσεκάρει όσους θέλει για να τους διαγράψει. Επίσης βλέπει και μια λίστα με 

όλους τους ηθοποιούς που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσους 

θέλει για να δημιουργήσει μια σχέση ταινίας – ηθοποιού. Αν πραγματοποιηθούν 

οι αλλαγές ή η διαγραφές εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης αλλιώς μηνύματα 

αποτυχίας. 

39. edit_country.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 39 

 Όνομα: edit_country 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: η χώρα 

 Έξοδος: η χώρα 

Εξαρτήσεις 
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 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει σε ένα μενού τις χώρες που είναι καταχωρημένες στη 

βάση και δίπλα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί μπορεί να 

διορθώσει το όνομα της χώρας σε περίπτωση που είχε κάνει κάποιο λάθος κατά 

την εισαγωγή. 

40. Edit country_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 40 

 Όνομα: edit_country_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι χώρες που υπάρχουν σε κάθε ταινία 

 Έξοδος: οι χώρες που υπάρχουν σε κάθε ταινία 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει όλες τις ταινίες που είναι καταχωρημένες στη βάση και 

δίπλα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί βλέπει όλες τις χώρες που 

έχει καταχωρήσει στην ταινία. Μπορεί να τσεκάρει όσες θέλει και να τις 

διαγράψει, πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Επίσης, βλέπει και ένα μενού με 

όλες τις χώρες που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσες θέλει για να 

δημιουργήσει τις σχέσεις ταινίας – χώρας. Αν οι αλλαγές και οι διαγραφές 

πραγματοποιηθούν με επιτυχία εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, αλλιώς 

αναφέρεται το σφάλμα. 

41. Edit_director.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 41 

 Όνομα: edit_director 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: όλα τα στοιχεία του σκηνοθέτη 

 Έξοδος: όλα τα στοιχεία του σκηνοθέτη 
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Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλα τους σκηνοθέτες που είναι 

καταχωρημένοι στη βάση και δίπλα στον καθένα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας επεξεργασία μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του 

σκηνοθέτη από τη βάση, αφού πρώτα το επιβεβαιώσει στο μήνυμα που θα του 

εμφανιστεί. Αν πατήσει επεξεργασία,  μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του 

σκηνοθέτη και να αλλάξει όποιο θέλει ή να προσθέσει κάποιο που είναι κενό. 

Πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Σε 

περίπτωση που δεν είναι όλα εντάξει, του εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων 

και δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή. 

42. Edit_director_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 42 

 Όνομα: edit_director_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι σκηνοθέτες της σε κάθε ταινίας 

 Έξοδος: οι σκηνοθέτες της σε κάθε ταινίας  

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλες τις ταινίες που υπάρχουν στη 

βάση και δίπλα στην καθεμία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί 

μπορεί να δει όλους τους σκηνοθέτες της ταινίας και μπορεί να τσεκάρει όσους 

θέλει για να τους διαγράψει. Επίσης βλέπει και μια λίστα με όλους τους 

σκηνοθέτες που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για να 

δημιουργήσει μια σχέση ταινίας – σκηνοθέτη. Αν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές 

ή η διαγραφές εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης αλλιώς μηνύματα αποτυχίας. 

43. Edit_genre.php 

Ταυτότητα Μονάδας 
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 Αριθμός: 43 

 Όνομα: edit_genre 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: το είδος ταινίας 

 Έξοδος: το είδος ταινίας 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει σε ένα μενού τα είδη ταινιών που είναι καταχωρημένα 

στη βάση και δίπλα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί μπορεί να 

διορθώσει το όνομα του είδους της ταινίας σε περίπτωση που είχε κάνει κάποιο 

λάθος κατά την εισαγωγή. 

 

44. Edit_language.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 44 

 Όνομα: edit_language 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: η γλώσσα 

 Έξοδος: η γλώσσα 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει μια λίστα με τις γλώσσες που είναι καταχωρημένες στη 

βάση και δίπλα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί μπορεί να 

διορθώσει το όνομα της γλώσσας σε περίπτωση που είχε κάνει κάποιο λάθος 

κατά την εισαγωγή. 

 

45.  Edit_language_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 
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 Αριθμός: 45 

 Όνομα: edit_language_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι γλώσσες που υπάρχουν σε κάθε ταινία 

 Έξοδος: οι γλώσσες που υπάρχουν σε κάθε ταινία 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει όλες τις ταινίες που είναι καταχωρημένες στη βάση και 

δίπλα ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί βλέπει όλες τις γλώσσες 

που έχει καταχωρήσει στην ταινία. Μπορεί να τσεκάρει όσες θέλει και να τις 

διαγράψει, πατώντας το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Επίσης, βλέπει και ένα μενού με 

όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσες θέλει για 

να δημιουργήσει τις σχέσεις ταινίας – γλώσσας. Αν οι αλλαγές και οι διαγραφές 

πραγματοποιηθούν με επιτυχία εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης, αλλιώς 

αναφέρεται το σφάλμα. 

46. Edit_members.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 46 

 Όνομα: edit_members 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: τα μέλη του συστήματος 

 Έξοδος: τα μέλη του συστήματος 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει όλα τα μέλη του συστήματος καθώς και το επίπεδο 

χρήστη που ανήκουν (αν είναι μέλη ή διαχειριστές) και αν έχουν κάρτα μέλους 

και τον αριθμό της. Έχει τη δυνατότητα να διαγράψει όσα μέλη θέλει 

τσεκάροντάς τα και πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Επίσης μπορεί να επιλέξει όσα θέλει 

και να αλλάξει το επίπεδο χρήστη, από μέλος σε διαχειριστή και το αντίστροφο 
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και τέλος μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές μελών και να τους εκδώσει 

αυτόματα Α/Α για την κάρτα τους. 

 

47. Edit_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 47 

 Όνομα: edit_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, image, genre, year, duration, abstract, notes 

 Έξοδος: title, image, genre, year, duration, abstract, notes  

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει όλες τις ταινίες που υπάρχουν καταχωρημένες και δίπλα 

στην καθεμία ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας 

το κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να διαγράψει εξ ολοκλήρου την ταινία από τη βάση 

μαζί με όσες σχέσεις έχουν δημιουργηθεί μαζί της. Πατώντας το κουμπί 

ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑ βλέπει τον τίτλο της ταινίας, το έτος παραγωγής, την εικόνα, τη 

διάρκεια, το είδος ταινίας, την περίληψη και τα σχόλια αν υπάρχουν. Έχει τη 

δυνατότητα να αλλάξει οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή να τα 

συμπληρώσει αν είναι κενά. Αν τα συμπληρώσει σωστά του εμφανίζεται 

επιβεβαιωτικό μήνυμα και αποθηκεύονται οι αλλαγές στη βάση. Σε αντίθετη 

περίπτωση δε γίνεται καμία αλλαγή του αναφέρεται το σφάλμα που έκανε. 

48. Edit_review.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 48 

 Όνομα: edit_review 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: title, reviewer, published, review 

 Έξοδος: title, reviewer, published, review 

Εξαρτήσεις 
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 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει μια λίστα με τις ταινίες που έχουν κριτική και από δίπλα 

ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να 

διαγράψει την κριτική της ταινίας. Πατώντας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ μπορεί να 

διορθώσει το μέσο δημοσίευσης και την κριτική που έγραψε κατά την εισαγωγή 

της κριτικής.  

49. Edit_reviewer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 49 

 Όνομα: edit_reviewer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: name, lastname 

 Έξοδος: name, lastname 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει μια λίστα με όλους τους κριτικούς και δίπλα στον καθένα 

ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ μπορεί να 

τον διαγράψει από τη βάση. Πατώντας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ μπορεί να διορθώσει το 

όνομα και το επώνυμο που πληκτρολόγησε κατά την εισαγωγή του κριτικού στη 

βάση. 

50. Edit screening.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 50 

 Όνομα: edit_screening 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι προβολές ταινιών της σεζόν 

 Έξοδος: οι προβολές ταινιών της σεζόν 

Εξαρτήσεις 
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 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής βλέπει όλες τις προβολές της τρέχουσας χρονιάς με την 

ημερομηνία και ώρα προβολής και επιλεγμένη την επόμενη προβολή. Σε αυτή τη 

σελίδα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια ή περισσότερες προβολές και να τις 

διαγράψει πατώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ, να ορίσει την επόμενη προβολή επιλέγοντας 

την ταινία και πατώντας Επόμενη Προβολή και τέλος να στείλει ηλεκτρονικό 

μήνυμα σε όλα τα μέλη ενημερώνοντας για την επόμενη προβολή και 

επισυνάπτοντας το αντίστοιχο φυλλάδιο της ταινίας πατώντας το κουμπί email.  

51. Edit_songwriter.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 51 

 Όνομα: insert_songwriter 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: όλα τα στοιχεία του συνθέτη 

 Έξοδος: όλα τα στοιχεία του συνθέτη 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλους τους συνθέτες που είναι 

καταχωρημένοι στη βάση και δίπλα στον καθένα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας επεξεργασία μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του 

συνθέτη από τη βάση, αφού πρώτα το επιβεβαιώσει στο μήνυμα που θα του 

εμφανιστεί. Αν πατήσει επεξεργασία,  μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του συνθέτη 

και να αλλάξει όποιο θέλει ή να προσθέσει κάποιο που είναι κενό. Πριν γίνει 

οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Σε περίπτωση 

που δεν είναι όλα εντάξει, του εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων και δεν 

πραγματοποιείται καμιά αλλαγή. 

52. Edit_songwriter_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 52 

 Όνομα: edit_songwriter_in_movie 
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Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι συνθέτες της σε κάθε ταινίας 

 Έξοδος: οι συνθέτες της σε κάθε ταινίας  

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλες τις ταινίες που υπάρχουν στη 

βάση και δίπλα στην καθεμία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί 

μπορεί να δει όλους τους συνθέτες της ταινίας και μπορεί να τσεκάρει όσους 

θέλει για να τους διαγράψει. Επίσης βλέπει και μια λίστα με όλους τους συνθέτες 

που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για να δημιουργήσει 

μια σχέση ταινίας – συνθέτη. Υπάρχει και ένα πεδίο με τον τίτλο του soundtrack 

της ταινίας που είτε είναι κενό, είτε περιέχει τον τίτλο που εισήγαγε κατά την 

εισαγωγή. Μπορεί φυσικά να επεξεργαστεί και αυτό το πεδίο. Αν 

πραγματοποιηθούν οι αλλαγές ή η διαγραφές εμφανίζεται μήνυμα 

επιβεβαίωσης αλλιώς μηνύματα αποτυχίας. 

53. Edit_writer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 53 

 Όνομα: edit_writer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: όλα τα στοιχεία του σεναριογράφου 

 Έξοδος: όλα τα στοιχεία του σεναριογράφου 

Εξαρτήσεις 

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλους τους σεναριογράφους που είναι 

καταχωρημένοι στη βάση και δίπλα στον καθένα ένα κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ένα 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας επεξεργασία μπορεί να διαγράψει την εγγραφή του 

σεναριογράφου από τη βάση, αφού πρώτα το επιβεβαιώσει στο μήνυμα που θα 

του εμφανιστεί. Αν πατήσει επεξεργασία,  μπορεί να δει όλα τα στοιχεία του 

σεναριογράφου και να αλλάξει όποιο θέλει ή να προσθέσει κάποιο που είναι 
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κενό. Πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στη βάση, γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. 

Σε περίπτωση που δεν είναι όλα εντάξει, του εμφανίζονται μηνύματα 

σφαλμάτων και δεν πραγματοποιείται καμιά αλλαγή. 

54. Edit_writer_in_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 54 

 Όνομα: edit_writer_in_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: οι σεναριογράφοι της σε κάθε ταινίας 

 Έξοδος: οι σεναριογράφοι της σε κάθε ταινίας  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

Ο διαχειριστής αρχικά βλέπει μια λίστα με όλες τις ταινίες που υπάρχουν στη 

βάση και δίπλα στην καθεμία ένα κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατώντας το κουμπί 

μπορεί να δει όλους τους σεναριογράφους της ταινίας και μπορεί να τσεκάρει 

όσους θέλει για να τους διαγράψει. Επίσης βλέπει και μια λίστα με όλους τους 

σεναριογράφους που υπάρχουν στη βάση και μπορεί να επιλέξει όσους θέλει για 

να δημιουργήσει μια σχέση ταινίας – σεναριογράφου. Αν πραγματοποιηθούν οι 

αλλαγές ή η διαγραφές εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης αλλιώς μηνύματα 

αποτυχίας. 

3.4.5 Υποσύστημα Αναζήτησης 

 

55. Search.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 55 

 Όνομα: search 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: λέξη κλειδί την οποία θα αναζητήσει ο χρήστης και το κριτήριο 

αναζήτησης  

Εξαρτήσεις  
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 Καλεί: authenticate_user.php, show_movie.php 

 Καλείται από: template.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας το μενού Αναζήτηση από το μενού κάθε σελίδας, έχει 

τέσσερις διαφορετικές επιλογές αναζήτησης. Μπορεί να πληκτρολογήσει ένα 

τίτλο ταινίας ή ένα μέρος του τίτλου και να εμφανιστούν οι ταινίες που το 

περιέχουν σε μορφή πίνακα. Μπορεί να επιλέξει να εμφανίσει όλες τις ταινίες 

της χρονιάς που θέλει, από τη χρονιά που λειτουργεί η Λέσχη μέχρι και την 

τρέχουσα. Μπορεί να αναζητήσει ταινίες με βάση τους σκηνοθέτες που 

υπάρχουν στη βάση και τέλος μπορεί να κάνει αναζήτηση ανά είδος ταινίας.   

 

3.4.6 Υποσύστημα Προβολής 

 

56. Copyright_info.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 56 

 Όνομα: copyright_info 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: --  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: -- 

 Καλείται από: template.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας το σύνδεσμο Copyright © 2011 Balouri Dimitra που 

βρίσκεται στο υποσέλιδο κάθε σελίδας μπορεί να δει πληροφορίες για το 

δημιουργό του συστήματος. 

57. Screening.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 56 

 Όνομα: screening 

Διαπροσωπεία 
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 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: οι προβολές της χρονιάς  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_movie.php 

 Καλείται από: template.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας το μενού Προβολές από το μενού κάθε σελίδας  μπορεί να 

δει όλες τις ταινίες που θα προβληθούν την τρέχουσα χρονιά και μάλιστα με την 

ακριβώς επόμενη προβολή τσεκαρισμένη. Τα πεδία που βλέπει είναι η 

ημερομηνία και ώρα προβολής, ο τίτλος ταινίας, το είδος, η διάρκεια και ποια 

είναι η επόμενη προβολή. Οι ταινίες εμφανίζονται σε μορφή πίνακα και 

κάνοντας κλικ πάνω σε μια ταινία μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για 

αυτή την ταινία. 

58. Show_actor.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 58 

 Όνομα: show_actor 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία του ηθοποιού  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: show_movie.php, view_actors.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

έναν ηθοποιό.  

59. Show_director.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 59 

 Όνομα: show_director 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 
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 Έξοδος: τα στοιχεία του σκηνοθέτη  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: show_movie.php, view_directors.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

έναν σκηνοθέτη.  

60. Show_movie.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 60 

 Όνομα: show_movie 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία μιας ταινίας 

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: view_movies.php, screening.php, index.php, search.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

την ταινία.  

61. Show_songwriter.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 61 

 Όνομα: show_songwriter 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία του συνθέτη  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: show_movie.php, view_songwriters.php 
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Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

έναν συνθέτη.  

62. Show_writer.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 62 

 Όνομα: show_writer 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία του σεναριογράφου 

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: show_movie.php, view_writers.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες για 

έναν σεναριογράφο.  

63.  View_actors.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 63 

 Όνομα: view_actors 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία των ηθοποιών  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_actor.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για 

όλους τους ηθοποιούς της ΒΔ. 

64. View_countries.php 
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Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 64 

 Όνομα: view_countries 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλες οι χώρες  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις χώρες που 

είναι καταχωρημένες στη ΒΔ. 

65. View_directors.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 65 

 Όνομα: view_directors 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία των σκηνοθετών  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_director.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για 

όλους τους σκηνοθέτες της ΒΔ. 

66. View_genres.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 66 

 Όνομα: view_genres 

Διαπροσωπεία 
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 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλα τα είδη ταινίας  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλα τα είδη ταινίας 

που είναι καταχωρημένα στη ΒΔ. 

67. View_languages.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 67 

 Όνομα: view_languages 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλες οι γλώσσες  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις γλώσσες που 

είναι καταχωρημένες στη ΒΔ. 

68. View_members.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 68 

 Όνομα: view_members 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα μέλη του συστήματος  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 
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 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για όλα 

τα μέλη του συστήματος. 

69. View_movies.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 69 

 Όνομα: view_movies 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλες οι ταινίες της ΒΔ  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_movie.php 

 Καλείται από: admin.php, template.php 

Περιγραφή 

O χρήστης πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για όλες τις 

ταινίες της ΒΔ. 

70. View_reviewers.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 70 

 Όνομα: view_reviewers 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλοι οι κριτικοί  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλους τους κριτικούς 

που υπάρχουν στη ΒΔ. 
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71. View_songwriters.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 71 

 Όνομα: view_songwriters 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: όλοι οι σεναριογράφοι  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_songwriter.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για 

όλους τους σεναριογράφους της ΒΔ. 

72. View_statistics.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 72 

 Όνομα: view_statistics 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στατιστικά στοιχεία της Λέσχης 

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει για κάθε χρονιά από 

τότε που λειτουργεί η Κινηματογραφική Λέσχη, πόσες ταινίες παίχτηκαν, πόσα 

μέλη ήταν γραμμένα και πόσα έσοδα είχε η Λέσχη συγκεντρωμένα σε ένα 

πίνακα. 

73. View_writers.php 

Ταυτότητα Μονάδας 
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 Αριθμός: 73 

 Όνομα: view_writers 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: τα στοιχεία των σεναριογράφων  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php, show_writer.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει πληροφορίες για 

όλους τους σεναριογράφους της ΒΔ. 

 

3.4.7 Υποσύστημα Επικοινωνίας 

 

Το υποσύστημα επικοινωνίας λειτουργεί μέσω άλλων υποσυστημάτων. Στο 

υποσύστημα επικοινωνίας ανήκουν εκείνες οι δομικές μονάδες που 

περιλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ διαχειριστή και μέλους.  

Αυτές είναι: 

Edit_screening, register, profile, insert_member 

Που περιγράφτηκαν παραπάνω στα υποσυστήματα που ανήκουν. 

3.4.8 Υποσύστημα Δημιουργίας Αρχείων rtf/Εκτύπωσης 

 

74. Rtf_active_members.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 74 

 Όνομα: rtf_active_members 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: δημιουργία αρχείου rtf με τα ενεργά μέλη  
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Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο δημιουργεί ένα αρχείο rtf που 

περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των ενεργών μελών της χρονιάς με τον Α/Α του 

καθενός. Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς του εμφανίζεται μήνυμα στην 

οθόνη ότι το αρχείο δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο φάκελο files. Αν δε 

δημιουργηθεί του εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 

75. Rtf_email_members.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 75 

 Όνομα: rtf_email_members 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: δημιουργία αρχείου rtf με τα email των μελών 

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο δημιουργεί ένα αρχείο rtf που 

περιλαμβάνει όλα τα email των μελών χωρισμένα με ";" για να μπορεί να κάνει 

μαζική αποστολή email. Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς του εμφανίζεται 

μήνυμα στην οθόνη ότι το αρχείο δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο φάκελο files. 

Αν δε δημιουργηθεί του εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 

76. Rtf_ member_cards.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 76 

 Όνομα: rtf_ member_cards 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: δημιουργία αρχείου rtf με τις κάρτες των μελών  
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Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο δημιουργεί ένα αρχείο rtf που 

περιλαμβάνει σε μορφή κάρτας το λογότυπο της Κινηματογραφικής Λέσχης, το 

ονοματεπώνυμο του μέλους, τη χρονιά που ισχύει η κάρτα και τον Α/Α του 

μέλους για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της τρέχουσας σεζόν. Στη συνέχεια μπορεί 

να εκτυπώσει τις κάρτες και να τις μοιράσει στα μέλη. Αν το αρχείο 

δημιουργηθεί επιτυχώς του εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη ότι το αρχείο 

δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο φάκελο files. Αν δε δημιουργηθεί του 

εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 

77. Rtf_movie_schedule.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 77 

 Όνομα: rtf_movies_schedule 

Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: δημιουργία αρχείου rtf με το πρόγραμμα προβολών της χρονιάς  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο δημιουργεί ένα αρχείο rtf που 

περιλαμβάνει όλες τις ταινίες που θα προβληθούν την τρέχουσα χρονιά 

συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία προβολής, τον τίτλο, το είδος της ταινίας 

και τη διάρκεια. Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς του εμφανίζεται μήνυμα 

στην οθόνη ότι το αρχείο δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο φάκελο files. Αν δε 

δημιουργηθεί του εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 

78. Rtf_season_screens.php 

Ταυτότητα Μονάδας 

 Αριθμός: 78 

 Όνομα: rtf_season_screens 
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Διαπροσωπεία 

 Είσοδος: -- 

 Έξοδος: δημιουργία αρχείου rtf για κάθε ταινία που θα προβληθεί  

Εξαρτήσεις  

 Καλεί: authenticate_user.php 

 Καλείται από: admin.php 

Περιγραφή 

O διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο δημιουργεί ένα αρχείο rtf για κάθε 

ταινία που θα προβληθεί περιλαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες για την ταινία 

καθώς και το λογότυπο της Λέσχης πάνω – πάνω σε κάθε αρχείο. Αυτό το αρχείο 

επισυνάπτεται κάθε φορά που ο διαχειριστής στέλνει email για να ενημερώσει 

για την επόμενη προβολή τα μέλη. Επίσης μαζί με το πρόγραμμα των ταινιών 

χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί το ετήσιο βιβλιαράκι που εκδίδει κάθε 

χρόνο στην αρχή της σεζόν η Λέσχη και το μοιράζει στα μέλη της για να ξέρουν 

τις ταινίες που θα προβληθούν. Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς του 

εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη ότι το αρχείο δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο 

φάκελο files. Αν δε δημιουργηθεί του εμφανίζεται το ανάλογο μήνυμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εγχειρίδια Χρήσης 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος 

για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση του συστήματος. 

Η παρουσίαση των λειτουργιών του συστήματος θα γίνει με τη χρήση 

screenshots από το σύστημα για να είναι πιο κατανοητές οι λειτουργίες.  

4.1 Περιεχόμενα Εγχειριδίων Χρήσης 

 

Τα εγχειρίδια χρήσης χωρίζονται σε τέσσερα βασικά μέρη: 

 Αρχική Σελίδα: περιγράφεται η πρώτη σελίδα που συναντάει ο χρήστης 

όταν ανοίγει την εφαρμογή 

 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Επισκέπτη: εδώ περιγράφονται οι βασικές 

σελίδες του συστήματος, που έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης. 

 Εγχειρίδιο Χρήσης για το Μέλος: εδώ περιγράφονται οι επιπλέον 

σελίδες του συστήματος, που έχει πρόσβαση το εγγεγραμμένο μέλος. 

 Εγχειρίδιο Χρήσης για το Διαχειριστή: παρουσιάζονται όλες οι 

λειτουργίες του διαχειριστή με χρήση πολλών εικόνων από το σύστημα 

ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές. 
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4.2 Αρχική Σελίδα 

 

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν επισκέπτεται κάποιος την εφαρμογή 

είναι η εξής: 

 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα ο χρήστης μπορεί να δει διάφορες πληροφορίες 

για την Κινηματογραφική Λέσχη καθώς και την επόμενη προβολή. 

Το επάνω τμήμα της σελίδας περιλαμβάνει το λογότυπο της Λέσχης και τον 

τίτλο καθώς επίσης και ένα βασικό μενού που βρίσκεται σε όλες τις σελίδες του 

συστήματος. Το κάτω μέρος είναι επίσης σταθερό σε όλες τις σελίδες και 

περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δημιουργία της εφαρμογής. 

Το αριστερό τμήμα της σελίδας είναι σταθερό σε κάθε σελίδα και δίνει τη 

δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη να μπουν στο σύστημα. Για τα μέλη και 

τους διαχειριστές το μενού αυτό είναι διαφορετικό και θα εξηγηθεί στα 

αντίστοιχα κεφάλαια. Το βασικό μενού περιλαμβάνει έξι κουμπιά Αρχική, 

Ταινιοθήκη, Αναζήτηση, Εγγραφή, Προβολές και Επικοινωνία που θα 

περιγραφούν στο εγχειρίδιο του επισκέπτη. Επίσης, πατώντας την εικόνα της 

επόμενης προβολής εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για την ταινία.  



98 
 

4.3 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Επισκέπτη 

 

 

 

Ο επισκέπτης από την αρχική σελίδα καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σελίδα 

πατώντας το σύνδεσμο  επιστρέφει στην αρχική σελίδα. 

Πατώντας το σύνδεσμο  βλέπει την παρακάτω εικόνα: 

 

Ο επισκέπτης βλέπει έναν πίνακα με όλες τις ταινίες της Κινηματογραφικής 

Λέσχης. Βλέπει μόνο 10 ταινίες και αλλάζοντας σελίδα από κάτω μπορεί να δει 

και τις επόμενες. Οι ταινίες είναι ταξινομημένες κατά τίτλο αλλά μπορεί να τις 

ταξινομήσει και κατά έτος παραγωγής και είδος πατώντας τον αντίστοιχο 

σύνδεσμο. Βάζοντας το δείκτη του ποντικιού πάνω σε μία ταινία, γίνεται 
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πορτοκαλί 

 

και πατώντας τη μπορεί να δει πληροφορίες για την ταινία όπως παρακάτω: 
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Από αυτή τη σελίδα τα ονόματα των σκηνοθετών, των ηθοποιών, των 

σεναριογράφων και του συνθέτη είναι σύνδεσμοι που ανοίγουν σελίδες με 

πληροφορίες για τον καθένα. Όπως παρακάτω: 

 

 

Ο επισκέπτης μπορεί να αναζητήσει στοιχεία της βάσης από το σύνδεσμο αυτό 

και θα του εμφανιστεί μια οθόνη με τις επιλογές αναζήτησης που έχει: 

 

Αν πατήσει Αναζήτηση χωρίς καμία επιλογή θα του εμφανιστεί μήνυμα: 
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Μπορεί να κάνει αναζήτηση βάση του τίτλου μιας ταινίας ή μέρους του τίτλου: 

 

Και θα του εμφανιστούν όλες οι ταινίες που περιέχουν τη λέξη που 

πληκτρολόγησε. Πατώντας στην ταινία θα δει περισσότερες λεπτομέρειες για 

την ταινία όπως ακριβώς και από την Ταινιοθήκη. 

Μπορεί να κάνει αναζήτηση ταινιών ανά σεζόν: 

 

Μπορεί να επιλέξει ένα σκηνοθέτη από τη ΒΔ και να δει όλες τις ταινίες που έχει 

σκηνοθετήσει: 
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Και τέλος, μπορεί να κάνει αναζήτηση ανά είδος ταινίας επιλέγοντας ένα είδος 

από τη ΒΔ: 

 

Αν δεν βρεθεί στη βάση αυτό που αναζήτησε του εμφανίζεται το αντίστοιχο 

μήνυμα: 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί και στο σύστημα πατώντας αυτό το 

σύνδεσμο: 

 

Ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα παραπάνω στοιχεία για να γίνει μέλος στην 

Κινηματογραφική Λέσχη. Αν δεν συμπληρώσει κάποιο από τα υποχρεωτικά 

πεδία και πατήσει Εγγραφή, του εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα: 
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Αν δεν συμπληρώσει κάποιο πεδίο με τους κατάλληλους χαρακτήρες επίσης του 

εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα: 

 

 

Αν πληκτρολογήσει μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή  username που 

χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο χρήστη του εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα: 
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Αν όλα τα πεδία συμπληρωθούν σωστά του εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης 

και του αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που δήλωσε: 

 

 

Και το email επιβεβαιώνει την εγγραφή: 
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Σε αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δει όλες τις προβολές της σεζόν σε μορφή 

πίνακα όπως ακριβώς και στην Ταινιοθήκη: 

 

Η επόμενη προβολή, που φαίνεται και στην αρχική σελίδα είναι τσεκαρισμένη. 

Μπορεί και από δω να επιλέξει την ταινία που θέλει και να δει όλες τις 

λεπτομέρειες. 

 

Σε αυτή τη σελίδα βλέπει την ηλεκτρονική διεύθυνση της Κινηματογραφικής 

Λέσχης καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας: 
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Αν κάποιος προσπαθήσει να μπει σε μια σελίδα που δεν του επιτρέπεται η 

πρόσβαση πληκτρολογώντας την ακριβή διεύθυνση στη μπάρα διεύθυνσης του 

browser, το σύστημα θα τον αποτρέψει εμφανίζοντας ένα μήνυμα στην οθόνη:  

 

4.4 Εγχειρίδιο Χρήσης για το Μέλος 

 

Το εγγεγραμμένο μέλος μπορεί από την αρχική σελίδα και από οποιαδήποτε 

άλλη να εισαχθεί στο σύστημα πληκτρολογώντας το username και password 

του. Αν δεν τα πληκτρολογήσει σωστά ή κάποιος προσπαθήσει να μπει στο 

σύστημα με λανθασμένα στοιχεία του εμφανίζεται μήνυμα και το σύστημα του 

απαγορεύει την είσοδο: 

 

Αν πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεία στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας 

εμφανίζεται το ακόλουθο μενού: 
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Το μέλος έχει πρόσβαση σε όλες τις σελίδες που έχει και ο επισκέπτης απλά με 

το μενού αυτό στα αριστερά, οπότε δεν θα εξηγηθούν περαιτέρω. 

Έχει όμως πρόσβαση και σε δύο ακόμη λειτουργίες: την Επεξεργασία Προφίλ 

και την Έξοδο Χρήστη. 

 

 

 Το μέλος εδώ μπορεί να δει όλα τα στοιχεία που έχει εισάγει κατά την εγγραφή 

του. Μπορεί να κάνει κάποια διόρθωση ή να συμπληρώσει κάτι και μπορεί να 

εισάγει και νέο password. 

Αν δεν συμπληρώσει κάποιο πεδίο σωστά του εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας: 
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Αν συμπληρωθούν σωστά, πραγματοποιείται η αλλαγή και στέλνεται 

επιβεβαιωτικό μήνυμα: 

 

Το επιβεβαιωτικό email: 
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Πατώντας το μέλος αυτό το σύνδεσμο, βγαίνει από το σύστημα και επιστρέφει 

στην αρχική σελίδα σαν επισκέπτης: 

 

4.5 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Διαχειριστή 

Ο διαχειριστής από την αρχική σελίδα ή οποιαδήποτε άλλη μπορεί να εισάγει τα 

στοιχεία του και να εισέλθει στο σύστημα. Μόλις εισέλθει στο αριστερό μέρος 

της οθόνης εμφανίζεται το μενού του διαχειριστή και θα εμφανίζεται σε κάθε 

σελίδα που θα επισκέπτεται: 

 

Το πορτοκαλί πλαίσιο είναι ένα πτυσσόμενο μενού που περιλαμβάνει τέσσερα 

υπομενού: 
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112 
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Παρακάτω θα παρουσιαστούν όλα τα μενού και οι σελίδες τους αναλυτικά και 

με τη χρήση βοηθητικών εικόνων. 
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Στην εισαγωγή γλώσσας ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει μια νέα γλώσσα 

στη βάση.  

 

Μπορεί να δει σε μια λίστα όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη βάση και την 

επιλογή άλλο… που του επιτρέπει την εισαγωγή νέας. 

 

Αν προσπαθήσει να εισάγει μια γλώσσα που υπάρχει ήδη το σύστημα τον 

αποτρέπει και του εμφανίζει μήνυμα: 
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Αν επιλέξει άλλο… του εμφανίζεται ένα popup παράθυρο που μπορεί να 

πληκτρολογήσει μια νέα γλώσσα: 

 

Αν δεν πληκτρολογήσει έγκυρους χαρακτήρες ή δεν πληκτρολογήσει τίποτε και 

πατήσει ΕΙΣΑΓΩΓΗ του εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας: 

 

Αν εισάγει γλώσσα που υπάρχει ήδη στη βάση: 
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Αν εισάγει μια έγκυρη γλώσσα, πραγματοποιείται η εισαγωγή, επιστρέφει στην 

προηγούμενη οθόνη και το μενού περιέχει και τη νέα γλώσσα: 

 

 

 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει μια λίστα με όλα τα είδη ταινίας που υπάρχουν στη 

ΒΔ και την επιλογή άλλο… για να εισάγει ένα νέο: 
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Αν πατήσει άλλο… του εμφανίζεται ένα παράθυρο όπως αυτό για την εισαγωγή 

γλώσσας και μπορεί να πληκτρολογήσει ένα νέο είδος: 

 

Αν δεν πληκτρολογήσει έγκυρους χαρακτήρες δεν πραγματοποιείται εισαγωγή 

και εμφανίζεται μήνυμα: 

 

Αν το είδος υπάρχει ήδη: 
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Να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι δε γίνεται διάκριση πεζών – κεφαλαίων και 

ότι στη βάση καταχωρούνται τα δεδομένα με κεφαλαία γράμματα, άσχετα με το 

αν ο χρήστης πληκτρολογεί με μικρά. 

Αν η εισαγωγή είναι πετυχημένη, κλείνει το παράθυρο και ανανεώνεται η λίστα 

με τα είδη ταινίας. 

 

Ο διαχειριστής εδώ μπορεί να εισάγει έναν ηθοποιό στη βάση: 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα πάνω-πάνω μπορεί να δει μια λίστα με όλους 

τους ηθοποιούς που υπάρχουν στη βάση ώστε να μην κάνει διπλή καταχώρηση 

(αν και το σύστημα δε θα το επιτρέψει). 
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Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά: 
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Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει μια ταινία από τη λίστα με τους τίτλους, έναν 

κριτικό και να πληκτρολογήσει μια κριτική: 

 

Αν ο κριτικός που θέλει να εισάγει δεν υπάρχει στη ΒΔ, μπορεί να τον εισάγει 

επιλέγοντας άλλο… 

 

Αν δεν πληκτρολογήσει χαρακτήρες ή αφήσει κενό κάποιο πεδίο: 
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Αν ο κριτικός που πληκτρολογήσει υπάρχει ήδη στη ΒΔ δεν γίνεται εισαγωγή και 

εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας. 

Αν γίνει η εισαγωγή, κλείνει το παράθυρο και ανανεώνεται η λίστα με τους 

κριτικούς. 

Αν δεν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζεται μήνυμα: 

 

Αν η εισαγωγή καταχωρηθεί στη βάση του εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης: 

 

 

 

Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει ένα νέο κριτικό στη βάση: 

 

Μπορεί να δει ποιοι κριτικοί είναι ήδη καταχωρημένοι και στη συνέχεια να 

πληκτρολογήσει ένα νέο ονοματεπώνυμο. Ακόμη και αν αγνοήσει ότι ο κριτικός 

υπάρχει και προσπαθήσει να τον εισάγει ξανά το σύστημα θα τον αποτρέψει: 
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Μπορεί να επιλέξει ένα τίτλο από τις ταινίες που υπάρχουν στη βάση, να επιλέξει 

ημερομηνία πατώντας το σύνδεσμο Επέλεξε ημερομηνία και να εισάγει μια 

προβολή στη βάση. Αν θέλει μπορεί να αλλάξει και την ώρα: 
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Αν η προβολή υπάρχει ή δεν συμπληρώσει κάποιο πεδίο, εμφανίζεται το 

αντίστοιχο μήνυμα: 
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Αν η εισαγωγή πραγματοποιηθεί: 

 

 

Όπως και στην εισαγωγή ηθοποιού ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει τα στοιχεία 

ενός σεναριογράφου: 
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Εισαγωγή στοιχείων: 

 

 

 

Ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες έχει και η εισαγωγή σκηνοθέτη: 
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Ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες με τα προηγούμενα έχει και η εισαγωγή συνθέτη: 

 

 

Η οθόνη που εμφανίζεται εδώ είναι η εξής: 
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Ο διαχειριστής μπορεί να δει τη λίστα με τις ταινίες που υπάρχουν στη βάση. Στη 

συνέχεια μπορεί να εισάγει νέα ταινία με υποχρεωτικό πεδίο μόνο τον τίτλο: 
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Για να εισάγει μια εικόνα πατάει αναζήτηση και του εμφανίζεται ένα παράθυρο 

σαν αυτό της εικόνας: 

 

Εισάγει όσα στοιχεία θέλει και αν η εισαγωγή είναι επιτυχημένη εμφανίζονται 

τα αντίστοιχα μηνύματα:  
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Όπως ακριβώς και στην εισαγωγή γλώσσας στην εισαγωγή χώρας μπορεί ο 

διαχειριστής να δει όλα τις χώρες που είναι καταχωρημένες στη ΒΔ και την 

επιλογή άλλο… για να εισάγει μια νέα: 
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Αν δεν συμπληρώσει τίποτα ή εισάγει αριθμούς ή χαρακτήρες μη αποδεκτούς η 

εισαγωγή δεν πραγματοποιείται: 

 

Αν προσπαθήσει να εισάγει χώρα που υπάρχει ήδη στη βάση: 
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Αν η καταχώρηση είναι σωστή, κλείνει το παράθυρο και ανανεώνεται η λίστα με 

τις χώρες. 

 

 

Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να συμπληρώσει γλώσσες σε μια ταινία που έχει ήδη 

καταχωρήσει στη βάση. Επιλέγει από τη λίστα την ταινία και όσες γλώσσες 

θέλει. Αν κάποια γλώσσα δεν υπάρχει μπορεί να την εισάγει στη βάση πατώντας 

Εισαγωγή Γλώσσας. 

Αν δεν επιλέξει ταινία ή καμία γλώσσα: 

 

Αν δεν υπάρχει η γλώσσα: 
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Αν η εισαγωγή είναι επιτυχής: 

 

 

Λειτουργεί όπως και η εισαγωγή σχέσης ταινίας – γλώσσας: 
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Αν δεν επιλέξει κάποιο πεδίο: 

 

 

 

Λειτουργεί ακριβώς όπως και η εισαγωγή σχέσης ταινίας – ηθοποιού. Για αυτό 

και παρατίθενται μερικά screenshots: 
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Αν δεν υπάρχει ο σεναριογράφος στη βάση: 
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Ισχύει ότι ακριβώς περιγράφτηκε και παραπάνω: 
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Ισχύει ότι ακριβώς και για τη σχέση ταινίας – σεναριογράφου. Ακολουθούν 

μερικά screenshots που δείχνουν τη λειτουργία του:  
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Σε περίπτωση που έχει οριστεί συνθέτης για αυτή την ταινία κατά την εισαγωγή 

ταινίας: 
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Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η εισαγωγή σχέσης ταινίας – 

γλώσσας: 

 

Αν δεν υπάρχει η χώρα στη βάση: 
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Αν δεν επιλέξει ταινία ή χώρα: 

 

Αν επιτύχει η εισαγωγή: 
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Ο διαχειριστής μπορεί να εισάγει και ένα νέο μέλος στη βάση: 

 

Μπορεί να συμπληρώσει τα παραπάνω πεδία και οπωσδήποτε τα υποχρεωτικά 

για να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή: 
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Γίνεται έλεγχος για το αν η ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται από κάποιο 

μέλος: 

 

Αν συμπληρωθούν σωστά όλα τα στοιχεία: 
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Το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στο μέλος: 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής βλέπει το κείμενο της αρχικής σελίδας. Μπορεί 

να το τροποποιήσει και πατώντας ΥΠΟΒΟΛΗ θα κλείσει τη σεζόν 2011 - 2012 

που είναι η τρέχουσα, θα υπολογίσει τα εγγεγραμμένα μέλη, τον αριθμό των 

ταινιών που προβλήθηκαν και τα συνολικά έσοδα της Λέσχης. Στη συνέχεια θα 

εισάγει νέα εγγραφή για την επόμενη σεζόν (2012 – 2013), θα αλλάξει το 

κείμενο της αρχικής σελίδας και θα μηδενιστούν όλες οι κάρτες των μελών: 
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Ακολουθεί και η αρχική σελίδα με την αλλαγή: 
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Ο διαχειριστής βλέπει σε μια ταξινομημένη λίστα όλες τις γλώσσες που είναι 

καταχωρημένες στη ΒΔ. Πατώντας επεξεργασία μπορεί να διορθώσει τη γλώσσα 

σε περίπτωση που έχει κάνει κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση. Αν 

δοκιμάσει να πληκτρολογήσει μια γλώσσα που υπάρχει το σύστημα θα τον 

αποτρέψει: 



146 
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Με όμοιο τρόπο λειτουργεί και η επεξεργασία είδους ταινίας ακολουθούν οι 

εικόνες που δείχνουν τη λειτουργία: 
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Σ’ αυτή σελίδα φαίνονται όλοι οι ηθοποιοί που υπάρχουν στη βάση 

ταξινομημένοι κατά επώνυμο. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα διαγραφής και 

επεξεργασίας αυτών: 
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Αν θέλει μπορεί να αλλάξει την ταξινόμηση κατά όνομα: 

 

Μπορεί να διαγράψει έναν ηθοποιό από τη ΒΔ: 
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Επεξεργασία ενός ηθοποιού: 

 

Μπορεί να κάνει διορθώσεις στο ονοματεπώνυμο, να αλλάξει τη χώρα 

καταγωγής ή να την εισάγει αν το είχε αφήσει κενό κατά την εισαγωγή, να 

εισάγει εικόνα ή να την αλλάξει και να πληκτρολογήσει βιογραφικό ή να το 

διορθώσει: 
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Αν δεν εισάγει κάτι σωστά δεν θα γίνει αλλαγή στη βάση και θα του εμφανιστεί 

μήνυμα: 
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Όπως και στην επεξεργασία ηθοποιού υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής και 

επεξεργασίας της κριτικής: 

 

Διαγραφή: 
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Επεξεργασία: 
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Όπως και στην επεξεργασία ηθοποιού, μπορεί να γίνει είτε διαγραφή ενός 

κριτικού από τη ΒΔ, είτε επεξεργασία: 

 

Η διαγραφή: 
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Η επεξεργασία: 

 

Σε περίπτωση που εισάγει ονοματεπώνυμο που υπάρχει ήδη στη βάση 

δεδομένων: 
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Αν δεν υπάρχει: 
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Στην επεξεργασία προβολών ο διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις προβολές της 

χρονιάς και να επιλέξει όσες θέλει και να τις διαγράψει: 
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Μπορεί επίσης να καθορίσει ποια θα είναι η επόμενη προβολή για να φαίνεται 

στην αρχική σελίδα και να είναι τσεκαρισμένη στο μενού Προβολές. Τώρα 

φαίνεται επιλεγμένη η τελευταία εγγραφή του πίνακα: 
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Και η αλλαγή στην αρχική σελίδα: 
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Τέλος, από αυτή τη σελίδα μπορεί να στείλει email με επισυναπτόμενο το αρχείο 

με λεπτομέρειες για την ταινία, σε όλα τα μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης 

και να τους ενημερώσει για την επόμενη προβολή: 

 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα: 
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Η επεξεργασία σεναριογράφων λειτουργεί ακριβώς όπως και η επεξεργασία 

ηθοποιών: 

 

Μπορεί να γίνει διαγραφή όπως έχει παρουσιαστεί και παραπάνω και μπορεί να 

γίνει και επεξεργασία: 
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Αλλαγή χώρας: 

 

Εισαγωγή εικόνας: 
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Επιβεβαίωση των αλλαγών: 

 

 

Έχει ίδιες λειτουργίες με την επεξεργασία σεναριογράφων: 

 

Πατώντας διαγρφαή μπορεί να διαγράψει τελείως από τη βάση έναν σκηνοθέτη 

και πατώντας επεξεργασία μπορεί να δει όλα του τα στοιχεία και να αλλάξει όσα 

θέλει: 
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Λειτουργεί όπως ακριβώς και η επεξεργασία σκηνοθετών: 

 

 

Όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω μια ταινία υπάρχει δυνατότητα να 

διαγραφεί τελείως από τη βάση ή να αλλαχτούν κάποια στοιχεία της ή να 

συμπληρωθούν κάποια που είχαν μείνει κενά κατά την εισαγωγή: 
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Διαγαρφή της ταινίας Αaaa: 

 

Σε περίπτωση που επέλεξε λάθος ταινία για διαγραφή μπορεί να πατήσει 

ακύρωση και να μη γίνει η διαγραφή: 
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Η επεξεργασία λειτουργεί όπως και η επεξεργασία ηθοποιού, σκηνοθέτη κλπ: 

 

 

Έχει ίδια λειτουργία με την επεξεργασία γλώσσας: 
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Εμφανίζονται όλοι οι τίτλοι ταινιών ταξινομημένοι κατά τίτλο και δέκα 

εγγραφές σε κάθε σελίδα. Πατώντας επεξεργασία φαίνεται η ταινία και οι 

γλώσσες που ακούγονται στην ταινία: 

 

 

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής μιας ή περισσότερων γλωσσών με τον τρόπο 

που έχει παρουσιαστεί και παραπάνω: 

 

Και μπορεί να γίνει και εισαγωγή γλωσσών επιλέγοντας γλώσσες από τη λίστα: 
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Εμφανίζονται όλοι οι τίτλοι ταινιών ταξινομημένοι κατά τίτλο και δέκα 

εγγραφές σε κάθε σελίδα. Πατώντας επεξεργασία φαίνεται η ταινία και οι 

ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν: 
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Μπορεί να επιλέξει όσους ηθοποιούς θέλει και να πατήσει διαγραφή για να 

διαγράψει τη σχέση ηθοποιού – ταινίας: 
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Μπορεί επίσης και να εισάγει έναν ή περισσότερους ηθοποιούς σε μια ταινία: 

 

 

 

Λειτουργεί ακριβώς όπως και η επεξεργασία σχέσης ταινίας – ηθοποιού: 
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Ακριβώς ίδιες λειτουργίες με το προηγούμενο: 

 

 

Ίδιες λειτουργίες με τα προηγούμενα μόνο που εδώ μπορεί να επιλέξει μόνο έναν 

συνθέτη και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τίτλο του soundtrack ή να τον 

εισάγει αν το πεδίο είναι κενό: 
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Εδώ φαίνονται πάλι όλοι οι τίτλοι ταινιών και δίπλα υπάρχει από ένα κουμπί 

επεξεργασία: 

 

Όπως και στην επεξεργασία σχέσης ταινίας – γλώσσας πατώντας επεξεργασία 

μπορεί είτε να διαγράψει χώρες είτε να εισάγει νέες: 
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Στην επεξεργασία μελών φαίνονται όλα τα μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης 

και μπορεί να κάνει διάφορες λειτουργίες, όπως φαίνεται και στην εικόνα: 

 

Μπορεί να επιλέξει όσα μέλη θέλει ή όλα πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο και 

μπορεί να πατήσει Διαγραφή για να τα διαγράψει: 
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Μπορεί να επιλέξει όσα έχουν πληρώσει τη συνδρομή για τη φετινή σεζόν και να 

ενημερώσει τη βάση και να τους βγάλει Α/Α για τις κάρτες μέλους πατώντας 

Πληρωμή: 

 

 

 

Βλέπει σε μια λίστα όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη βάση: 
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Μια λίστα με όλα τα είδη ταινίας: 

 

 

Ένας πίνακας με όλους τους ηθοποιούς ταξινομημένους κατά επώνυμο. Η 

ταξινόμηση μπορεί να γίνει και κατά όνομα και κατά χώρα: 
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Επιλέγοντας μια γραμμή του πίνακα μπορεί να δει όλες τις λεπτομέρειες για 

αυτό τον ηθοποιό: 
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Μια λίστα με όλους τους κριτικούς της ΒΔ: 

 

 

Πίνακας με τους σεναριογράφους που λειτουργεί όπως και με τους ηθοποιούς: 

 

 

Όπως και το προηγούμενο για τους σκηνοθέτες: 
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Όπως και το προηγούμενο: 
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Πίνακας με όλες τις ταινίες ταξινομημένες κατά τίτλο. Υπάρχει δυνατότητα 

ταξινόμησης κατά είδος και έτος παραγωγής: 

 

Ταξινόμηση κατά είδος πατώντας τη λέξη ΕΙΔΟΣ: 
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Επιλέγοντας μια γραμμή του πίνακα φαίνονται όλες οι πληροφορίες για την 

ταινία: 
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Υπάρχει δυνατότητα πατώντας στα ονόματα των σκηνοθετών, ηθοποιών, 

συνθετών και σεναριογράφων να δούμε πληροφορίες για αυτόν: 
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Μια λίστα με τις χώρες όπως και με τις γλώσσες: 
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Μια λίστα με τα μέλη ταξινομημένη κατά επώνυμο. Μπορεί να γίνει ταξινόμηση 

και κατά όνομα και κατά ημερομηνία εγγραφής: 

 

Πατώντας προβολή μπορούμε να δούμε όλες τις πληροφορίες για το μέλος: 

 

 

Βλέπουμε σε έναν πίνακα τα στατιστικά στοιχεία της Λέσχης: 
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Εδώ ο διαχειριστής πατώντας αυτό το σύνδεσμο μπορεί να δημιουργήσει ένα 

αρχείο με τις κάρτες για όλα τα ενεργά μέλη. 

Αν το αρχείο δημιουργηθεί επιτυχώς του εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: 

 

Το αρχείο που δημιουργήθηκε υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

Δημιουργείται αρχείο με όλα τα ενεργά μέλη της σεζόν: 
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Το αρχείο που δημιουργήθηκε υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

 

Δημιουργείται ένα αρχείο με όλα τα email των μελών της Λέσχης για να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για ομαδική αποστολή: 

 

Το αρχείο που δημιουργήθηκε υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. 

 

Δημιουργούνται αρχεία για όλες τις ταινίες που θα προβληθούν τη φετινή σεζόν: 

 

Ένα από τα αρχεία που δημιουργήθηκαν βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

 

Η  και  λειτουργούν ακριβώς 

όπως περιγράφηκαν και στο εγχειρίδιο του μέλους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα εργασία αφορά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για τη 

διαχείριση της Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης. 

Αναπτύχθηκε ένας δικτυακός τόπος με τρία επίπεδα χρηστών (απλός χρήστης – 

επισκέπτης, εγγεγραμμένο μέλος, διαχειριστής), όπου οι χρήστες μπορούν να 

αντλήσουν πληροφορίες για τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα για να έχουν τα μέλη ενημέρωση 

για τις προβολές της Λέσχης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο 

διαχειριστής  είναι αυτός που έχει τον πλήρη έλεγχο της βάσης δεδομένων και 

των μελών της Λέσχης.  

Ο διαχειριστής εμπλουτίζει τη βάση με ταινίες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και ότι 

άλλο έχει να κάνει με τις προβολές των ταινιών. Μπορεί μετά την εισαγωγή να 

διορθώσει ή και να διαγράψει όσα έχει εισάγει. Έχει πρόσβαση στα μέλη και 

μπορεί να ενημερώσει τα προφίλ τους για την πληρωμή της συνδρομής και να 

τους εκδώσει κάρτα. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει φυλλάδια για τις ταινίες, 

να τα εκτυπώσει για να χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης 

της Κινηματογραφικής Λέσχης Θεσσαλονίκης, ωστόσο θα μπορούσε να 

επεκταθεί και να χρησιμοποιηθεί και από άλλες Κινηματογραφικές Λέσχες. 

Μια προσθήκη στο παρόν λογισμικό θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα στα 

μέλη να μπορούν να σχολιάζουν τις προβολές, να τις βαθμολογούν καθώς και να 

προτείνουν ταινίες που θα ήθελαν να προβληθούν. 

Ακόμη, η αναζήτηση των ταινιών θα μπορούσε να γίνεται και σε άλλα πεδία 

όπως οι ηθοποιοί που συμμετέχουν, το έτος παραγωγής της ταινίας, η γλώσσα, 

καθώς και συνδυασμό περισσότερων από ένα κριτήρια για πιο σύνθετη 

αναζήτηση. 

Η πληρωμή των μελών για την ετήσια συνδρομή της Λέσχης θα μπορούσε να 

γίνεται ηλεκτρονικά και ο χρήστης να μπορεί αυτόματα να εκτυπώνει την κάρτα 

του. 
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Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια επέκταση ώστε να καταχωρούνται 

περισσότερα στατιστικά στοιχεία για τις ταινίες στη βάση, όπως πόσες ταινίες 

προβλήθηκαν ανά κατηγορία, ανά χώρα προέλευσης κα. 

Τέλος, για τη χρησιμοποίηση του λογισμικού και από άλλες παρόμοιες Λέσχες θα 

μπορούσε η παρούσα εφαρμογή να παραμετροποιηθεί ώστε εκτός από το 

κείμενο της αρχικής σελίδας, ο διαχειριστής να μπορεί να εισάγει το λογότυπο 

της Λέσχης, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και την υπογραφή στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα που στέλνονται. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ  

 

CSS  Cascading Style Sheets 

GIF  Graphic Interchange Format 

HTML  Hypertext Mark Up Language 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

MySQL  Μy Structured Query Language 

PHP   Hypertext Pre – Processor  (αρχικά: Personal Home Page) 

PNG  Portable Network Graphics 

SHA  Secure Hash Algorithm 

UML  Unified Modeling Language 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΒΔ  Βάση Δεδομένων 

H/Y  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
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ΛΕΞΙΚΟ 

 

Administrator: Υπεύθυνος για τη συντήρηση του συστήματος. 

Client: Ο πελάτης - χρήστης του συστήματος. 

Gif, Jpeg, Png: Μέθοδοι συμπίεσης εικόνων και γραφικών που 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε ιστοσελίδες εξαιτίας του μικρού χώρου που 

καταλαμβάνουν.  

JavaScript: Είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν σκοπό την 

παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του 

πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον 

οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. 

Jpeg: 

Interface: Το γραφικό περιβάλλον μέσω του οποίου πραγματοποιείται η 

διεπαφή του χρήστη με το σύστημα. 

Server: Διακομιστής - Ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμεύει στην παροχή 

υπηρεσιών σε άλλους υπολογιστές. 

User: Ο απλός χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

LINKS 

http://www.authenticsociety.com/blog/jQueryPluginTutorial_Beginner 

http://www.wikipedia.org 

http://www.w3schools.com 

http://www.php.net 

http://www.online-tutorials.gr/ 

http://www.freestuff.gr/forums/viewtopic.php?t=52969 

http://users.uoa.gr/~andratha/videos/css.swf 

http://users.uoa.gr/~andratha/webdesign.html 

http://www.pageresource.com/dhtml/cssprops.htm 

http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-menu/ 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

Elmasri, R. & S.B. Navathe, (2005).Θεμελειώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων 

Δεδομένων. Τόμος Α’. 4η έκδοση αναθεωρημένη. Αθήνα: Δίαυλος 

Melonie, Julie C., (2008). Μάθετε PHP, MySQL και Apache Όλα σε Ένα. 4η έκδοση. 

Αθήνα: Γκιούρδας Μ. 

Welling, L. & L. Thomson, (2005). Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL. 

Αθήνα: Γκιούρδας Μ. 

Ullman, L., (2009). Εισαγωγή στις PHP 6 & MySQL 5 με Εικόνες. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος. 

 

http://www.authenticsociety.com/blog/jQueryPluginTutorial_Beginner
http://www.wikipedia.org/
http://www.php.net/
http://www.online-tutorials.gr/
http://www.freestuff.gr/forums/viewtopic.php?t=52969
http://users.uoa.gr/~andratha/videos/css.swf
http://users.uoa.gr/~andratha/webdesign.html
http://www.pageresource.com/dhtml/cssprops.htm
http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-menu/
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=1&aid=5&av=Melonie,%20Julie%20C.


202 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αρχείο Δημιουργίας Βάσης Δεδομένων 
 

create database IF NOT EXISTS cinema 

charset utf8 collate utf8_unicode_ci; 

use cinema; 

 

create table IF NOT EXISTS members ( 

 member_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

key,  

 username varchar(40) , 

 email  varchar(40) , 

 pass   varchar(40) not null, 

 name  varchar(20) not null, 

 lastname varchar(20) not null, 

 phone  varchar(10), 

 user_level int default '0', 

 member_card set('yes','no') default 'no', 

 aa   int(5) default '0', 

 registration_date DATE NOT NULL, 

 UNIQUE KEY(email), 

 INDEX login (email, pass) 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS genres( 

 genre_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 genre  varchar(50) not null  

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS languages( 

 language_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 language  varchar(20) not null  

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS countries( 

 country_id  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT 

PRIMARY KEY, 

 country  varchar(20) not null  

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS songwriters( 
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 songwriter_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 name   varchar(20) not null, 

 lastname  varchar(20) not null, 

 year_of_birth  year(4), 

 year_of_death  year(4), 

 image   text, 

 biography  text, 

 country  int unsigned,  

 check (year_of_death > year_of_birth), 

 check (year_of_death <= YEAR(NOW()))  

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS movies( 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 title   varchar(100) not null, 

 year   year(4), 

 image   text, 

 duration  int, 

 genre   int unsigned, 

 abstract  text, 

 notes   text 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS directors( 

 director_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 name   varchar(20) not null, 

 lastname  varchar(20) not null, 

 year_of_birth  year(4), 

 year_of_death  year(4), 

 image   text, 

 biography  text, 

 country  int unsigned,  

 check (year_of_death > year_of_birth), 

 check (year_of_death <= YEAR(NOW())) 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS actors( 

 actor_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 name   varchar(20) not null, 
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 lastname  varchar(20) not null, 

 year_of_birth  year(4), 

 year_of_death  year(4), 

 image   text, 

 biography  text, 

 country  int unsigned, 

 check (year_of_death > year_of_birth), 

 check (year_of_death <= YEAR(NOW())) 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS writers( 

 writer_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 name   varchar(20) not null, 

 lastname  varchar(20) not null, 

 year_of_birth  year(4), 

 year_of_death  year(4), 

 image   text, 

 biography  text, 

 country  int unsigned, 

 check (year_of_death > year_of_birth), 

 check (year_of_death <= YEAR(NOW())) 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS reviewers( 

 reviewer_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 name  varchar(20) not null, 

 lastname varchar(20) not null 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS directs( 

 director_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 primary key (director_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (director_id) REFERENCES directors (director_id) on delete 

cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS acts( 

 actor_id INT UNSIGNED NOT NULL, 
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 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 primary key (actor_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES actors (actor_id) on delete cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS script( 

 writer_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 primary key (writer_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (writer_id) REFERENCES writers (writer_id) on delete 

cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

); 

 

create table IF NOT EXISTS reviews(  

 reviewer_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 review  text, 

 published varchar(80) not null, 

 primary key (reviewer_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES reviewers (reviewer_id) on 

delete cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS movie_languages( 

 language_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 primary key (language_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (language_id) REFERENCES languages (language_id) on 

delete cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS movie_countries( 

 country_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 primary key (country_id, movie_id), 
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 FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES countries (country_id) on delete 

cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS screening( 

 screening_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 

KEY, 

 movie_id  INT UNSIGNED NOT NULL, 

 date   date not null, 

 time   time not null, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table IF NOT EXISTS music(  

 songwriter_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

 movie_id  INT UNSIGNED NOT NULL,  

 soundtrack  text, 

 primary key (songwriter_id, movie_id), 

 FOREIGN KEY (songwriter_id) REFERENCES songwriters (songwriter_id) 

on delete cascade, 

 FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies (movie_id) on delete 

cascade 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

create table  IF NOT EXISTS year( 

 year_id  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 year_begin  year(4), 

 closed   int not null, 

 home_page  text, 

 members  int, 

 income  varchar(20), 

 movies  int(20), 

 next_movie  int UNSIGNED, 

 primary key (year_id) 

)ENGINE=Innodb DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; 

 

grant select, insert, update, delete  

on cinema.* 

to admin@localhost 

identified by 'admin';  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Κάρτες Μελών 

 
 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης 
          "Δευτέρες στο Φαργκάνη " 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: Balouri 
ΟΝΟΜΑ: Demy 
ΕΤΟΣ: 2011 - 2012 Α/Α: 1 
 
 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης 
          "Δευτέρες στο Φαργκάνη " 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: Σατρατζέμη 
ΟΝΟΜΑ: Μάγια 
ΕΤΟΣ: 2011 - 2012 Α/Α: 4 
 
 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης 
          "Δευτέρες στο Φαργκάνη " 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: Dfgdfg 
ΟΝΟΜΑ: Grdts 
ΕΤΟΣ: 2011 - 2012 Α/Α: 2 
 
 

Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης 
          "Δευτέρες στο Φαργκάνη " 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπαλούρη 
ΟΝΟΜΑ: Δήμητρα 
ΕΤΟΣ: 2011 - 2012 Α/Α: 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Κατάσταση Μελών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Email Μελών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Προβολές της Σεζόν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόγραμμα της Σεζόν 

 
 

 


