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ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο δπλακηθνύ ηζηνηόπνπ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ, ζα γίλεηαη δηεμνδηθή παξνπζίαζε ηνπ κνπζείνπ δίλνληαο ηελ 

δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ, λα δνπλ θσηνγξαθηθό 

πιηθό από ηα εθζέκαηά ηνπ, λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο εθζέζεηο πνπ πξόθεηηαη λα 

θηινμελεζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ, θαη λα γξαθηνύλ ζην newsletter ηνπ κνπζείνπ 

έηζη ώζηε λα είλαη πάληα ελήκεξνη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 

Επηπιένλ δίλεηαη ε  δπλαηόηεηα ζε ζρνιεία, ζπιιόγνπο θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία λα 

νξγαλώζνπλ νκαδηθέο εθδξνκέο ζην κνπζείν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο αθνύ πξώηα 

ζπλδεζνύλ ζην ζύζηεκα.  Όια ηα παξαπάλσ θαζώο θαη ε έγθξηζε ή  ε απόξξηςε 

ησλ ρξεζηώλ ζα γίλεηαη από ηνλ δηαρεηξηζηή πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ. 



ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

 Κεηκελνγξάθνο Notepad ++

 Τν παθέην ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα, δηαζέζηκνο γηα όιεο ηηο 

πιαηθόξκεο, ην XAMPP.



ΓΛΩΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

HTML

JavaScript

PHP



ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Τα είδε ρξεζηώλ πνπ πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνζηεξίδεη ν ηζηόηνπνο είλαη 

ηα εμήο ηξία:

 Οη απινί επηζθέπηεο ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ ζέινπλ απιώο λα 

πεξηεγεζνύλ,

 Οη ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα καζαίλνπλ ηα λέα ηνπ κνπζείνπ θαη 

εγγξάθνληαη ζην newsletter,

 Οη ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζύζηεκα ζαλ ζύιινγνη, 

ζρνιεία ή ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θαη ελδηαθέξνληαη εθηόο ησλ 

νξγαλώλνπλ νκαδηθέο εθδξνκέο ζην Μνπζείν.



ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Πέξα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ ρξεζηώλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε 

δεκηνπξγία ελόο ρξήζηε πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηζηόηνπν θαη ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ.

Όια ηα παξαπάλσ ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα ηα θάλεη ζε δηαθνξεηηθό 

γξαθηθό πεξηβάιινλ από ηνπο επηζθέπηεο θαη ηα κέιε ηνπ ηζηνηόπνπ, 

ζην νπνίν θαη ζα ζπλδέεηαη κε ην πξνζσπηθό όλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθό πξόζβαζεο. 

Επηπιένλ ζα κπνξεί λα ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη ηα newsletters ζηνπο 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα κελύκαηα πνπ ζα 

έξρνληαη κέζσ ηεο ζειίδαο. 



ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

 Πίλαθαο activities: Σηνλ πίλαθα απηόλ απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνπζείνπ.

 Πίλαθαο contact: Σηνλ πίλαθα απηόλ απνζεθεύνληαη ηα κελύκαηα 

πνπ ζηέιλνπλ νη επηζθέπηεο ζην κνπζείν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.

 Πίλαθαο news: Εδώ απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα 

λέα ηνπ κνπζείνπ.

 Πίλαθαο newsletters: Σε απηόλ ηνλ πίλαθα απνζεθεύνληαη νη 

ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ επηζθεπηώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

ιακβάλνπλ ηα newsletters ηνπ κνπζείνπ.



ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

 Πίλαθαο users: Ο πίλαθαο πνπ απνζεθεύεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ 

πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ ηζηόηνπν.

 Πίλαθαο visits: Εδώ απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό εθ κέξνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ρξεζηώλ, νκαδηθώλ εθδξνκώλ ζην κνπζείν.



Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηξηώλ εηδώλ 

αξρεία:

1. Τα αξρεία πνπ αθνξνύλ θαη ην δηαρεηξηζηή θαη ηνπο ρξήζηεο όπσο ην 

login.php πνπ επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε ζηνλ ηζηόηνπν.

2. Τα αξρεία πνπ αθνξνύλ κόλν ηνπο ρξήζηεο όπσο είλαη ην profile.php

πνπ επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ. 

3. Τα αξρεία πνπ αθνξνύλ ην δηαρεηξηζηή όπσο είλαη users_adm.php

πνπ επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα δηαρεηξηζηεί ηνπο εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο.
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