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Δπραξηζηίεο 

 

Οινθιεξώλνληαο ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ζέκα ηε δεκηνπξγία ελόο δπλακηθνύ 

ηζηόηνπνπ γηα ην Ιζηνξηθό – Λανγξαθηθό & Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κνδάλεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ, Γξ. Γεώξγην Φξαγθνύιε, γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη θπξίσο γηα ηελ αζηείξεπηε ππνκνλή πνπ έδεημε όιν απηό ην δηάζηεκα.   

Από ηηο επραξηζηίεο δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη ε νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε 

θαη ηελ βνήζεηα πνπ κνπ έδσζε όια απηά ηα ρξόληα.   
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Σν Ιζηνξηθό – Λανγξαθηθό θαη Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κνδάλεο είλαη έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηύζζεηαη ε θαηαζθεπή θαη ν 

πξνγξακκαηηζκόο ελόο  δπλακηθνύ δηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ γηα ην κνπζείν πνπ ζα παξέρεη 

θάπνηεο επηπιένλ δπλαηόηεηεο από ηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ.  

ηα δύν πξώηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ ζα αλαιπζνύλ νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ε 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο. ην ηξίην θεθάιαην 

αλαιύνληαη θάπνηα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ θώδηθα  ηνπ ηζηόηνπνπ θαη ηέινο, ζην ηέηαξην 

θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή θαη πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιζηνξηθνύ – Λανγξαθηθνύ 
Μνπζείνπ Κνδάλεο (http://www.mouseio-kozanis.gr) είλαη θαη παξακέλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία Ιζηνξηθνύ – Λανγξαθηθνύ Μνπζείνπ Κνδάλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - Δηζαγσγή 

1.1 Σν Μνπζείν 

Σν Ιζηνξηθό-Λανγξαθηθό & Φπζηθήο Ιζηνξίαο Μνπζείν Κνδάλεο ηδξύζεθε ην 1969 θαη 

εγθαηληάζζεθε επίζεκα ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1987. Πξόθεηηαη γηα έλα δεκηνύξγεκα ηνπ 

πλδέζκνπ Γξακκάησλ θαη Σερλώλ Ννκνύ Κνδάλεο θαη είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη πην 

νινθιεξσκέλα κνπζεία όζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία, ηελ ιανγξαθία θαη ηελ  θπζηθή ηζηνξία ζηελ 

Διιάδα.  

Η πξώηε Ιζηνξηθή-ιανγξαθηθή ζπιινγή ηδξύζεθε ζηα ηέιε ηνπ 1968 κε αξρέο ηνπ 1969 

θαη εγθαηαζηάζεθε πεξηνδηθά ζε δηάθνξα κηζζσκέλα κηθξά θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο. Από ην 

1975 έσο ην 1984 εγθαηαζηάζεθε ζε θηίξην ηεο Φηιόπησρνπ Αδειθόηεηαο Κπξηώλ Κνδάλεο. 

Σν 1979, ηδξύζεθε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο ζην πξναλαθεξζέλ θηίξην. ' απηή ηελ 

πξώηε έθζεζε ην ηζηνξηθό ηκήκα πεξηιάκβαλε όιε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Κνδάλεο. 

Παξάιιεια ζπγθξνηήζεθε ε Λανγξαθηθή ζπιινγή ζηελ νπνία εθηίζνληαλ ηα εμήο ζέκαηα: 

παξαδνζηαθέο αζρνιίεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο, εξγαζηήξηα θαη επαγγέικαηα, 

πλεπκαηηθόο θαη θνηλσληθόο βίνο, νηθνγελεηαθή δσή. Οη παξαπάλσ ζπιινγέο 

κεηαζηεγάζηεθαλ ηέζζεξηο θνξέο ζε δηάθνξα κηζζσκέλα, αιιά αθαηάιιεια θηίξηα. Σε 

Γηνίθεζε ηνπ πλδέζκνπ απαζρνινύζε πάληα ην πξόβιεκα ηεο κόληκεο ζηέγαζεο ησλ 

ζπιινγώλ, ζε ηδηόθηεην νίθεκα. Καηά ηα έηε 1980-1983 θηίζηεθε ην θηίξην, ζην νπνίν 

ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην Μνπζείν. Σν έηνο 1993 αλαγέξζεθε, γηα λα ζηεγάζεη ηελ λέα πηέξπγα 

ηνπ Μνπζείνπ, λέν ηεηξαώξνθν θηίξην, θαη' επέθηαζε ηνπ πξώηνπ. 

Σν Ιζηνξηθό-Λανγξαθηθό θαη Φπζηθήο Ιζηνξίαο Μνπζείν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Ιζηνξηθώλ-Λανγξαθηθώλ Μνπζείσλ θαη εθζέκαηά ηνπ αλήθνπλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 

  Έθζεζε Φπζηθήο Ιζηνξίαο (από ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή κέρξη θαη ηνπο λεόηεξνπο 

ρξόλνπο), 

 Αξραηνινγηθή- Βπδαληηλή έθζεζε (από ην 7000 π.Υ. έσο 1453 κ.Υ.), Ιζηνξηθή 

έθζεζε (από ην 1453 έσο 1944),  

 Λανγξαθηθή έθζεζε, πνπ ζεσξείηαη θαη ε ζεκαληηθόηεξε, (από ην 1640 έσο 

1960), Πηλαθνζήθε λεόηεξσλ ρξόλσλ,  

 πιινγή γξακκαηνζήκσλ (1861-2004), 

http://www.mouseio-kozanis.gr/content/view/15/30/lang,el/
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 πιινγή ξαδηόθσλσλ (1930-1960). 

ηόρνο ηεο ίδξπζεο ηνπ Μνπζείνπ ήηαλ ε δηάζσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ 

ηόπνπ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη πεξηζπιινγήο ησλ αληηθεηκέλσλ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ επηζθεπηώλ.  

Δκπλεπζηήο, νξακαηηζηήο θαη δεκηνπξγόο ηνπ Ιζηνξηθνύ-Λανγξαθηθνύ & Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο Μνπζείνπ Ννκνύ Κνδάλεο θαη ηνπ Μνπζείνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα ζην 

Μπνύξηλν ήηαλ ν Γάζθαινο Κσλζηαληίλνο Δ. ηακπαλόπνπινο ν νπνίνο αθηέξσζε όιε ηε 

δσή ηνπ ζηε δηάζσζε, πεξηζπιινγή, πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ ηόπνπ 

καο. 

1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο  

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. Δπηπιένλ 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.   

 

1.3 Λνγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  

Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα ηνπ ηζηόηνπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν θεηκελνγξάθνο 

Notepad ++, ελώ ζαλ δηαθνκηζηήο (apache server) γηα ην ζηήζηκν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο 

εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην xampp.   

 

 

 

http://www.mouseio-kozanis.gr/content/view/21/67/lang,el/
http://www.mouseio-kozanis.gr/content/view/21/67/lang,el/
http://www.mouseio-kozanis.gr/content/view/20/66/lang,el/
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1.3.1 Notepad ++ 

 

Σν Notepad ++ είλαη έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη επεμεξγαζίαο πεγαίνπ 

θώδηθα γηα ηα Windows . Έλα πιενλέθηεκα ηνπ Notepad ++ ζε ζρέζε κε ηνλ ελζσκαησκέλν 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ηνπ Windows, ην εκεησκαηάξην (Notepad), είλαη νη θαξηέιεο 

επεμεξγαζίαο, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εξγαζηεί ηαπηόρξνλα ζε πνιιά 

δηαθνξεηηθά αξρεία. 

Σν Notepad++ δηαλέκεηαη σο ειεύζεξν ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα. Σν πξόγξακκα 

θηινμελήζεθε ζην SourceForge.net, έλαλ ηζηόηνπν γηα ηελ θηινμελία πξνγξακκάησλ αλνηρηνύ 

θώδηθα, από όπνπ έρεη γίλεη ε ιήςε ηνπ πάλσ από 27 εθαηνκκύξηα θνξέο .  

 

1.3.2 XAMPP 

 

Η ιέμε XAMPP είλαη ζηελ νπζία κηα ζπληόκεπζε ησλ παξαθάησ:  

 X (αλαθέξεηαη ζην "cross-platform" πνπ ζεκαίλεη ινγηζκηθό αλεμάξηεην πιαηθόξκαο), 

 Apache http,  

 MySQL, 

 PHP, 

 Perl 

 

Σν XAMPP είλαη έλα ειεύζεξν ινγηζκηθό ην νπνίν πεξηέρεη έλα εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ 

ην νπνίν κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ηερλνινγίαο PHP/MySQL. Δίλαη 

αλεμάξηεην πιαηθόξκαο θαη ηξέρεη ζε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS Xθαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαηθόξκα γηα ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ηελ 

ηερλνινγίεο όπσο PHP, JSP θαη Servlets. Δπηπιένλ, πεξηέρεη θαη πξόζζεηα παθέηα, όπσο ην 

OpenSSL θαη ηελ phpMyAdmin. 

Σν ινγηζκηθό δηαλέκεηαη κε ηνπο όξνπο ηηο GNU General Public License θαη ιεηηνπξγεί σο 

έλαο δσξεάλ εμππεξεηεηήο δηαδηθηύνπ (web server), ηθαλόο λα δηαλέκεη δπλακηθέο 

ηζηνζειίδεο. Απαηηεί ηελ εθηέιεζε ελόο αξρείνπ zip, tar ή exe γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζρεδόλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://el.wikipedia.org/wiki/PHP
http://el.wikipedia.org/wiki/Perl
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/Solaris_(%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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θαζόινπ πεξαηηέξσ παξακεηξνπνίεζε ησλ επηπιένλ πεξηερνκέλσλ, πνπ θαζηζηνύλ ηνλ 

εμππεξεηεηή δηαδηθηύνπ (web server) απόιπηα ιεηηνπξγηθό. 

Δπίζεκα νη ζρεδηαζηέο ηνπ XAMPP πξνόξηδαλ ην ινγηζκηθό σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη 

δνθηκήο ηζηνζειίδσλ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν. Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηό, πνιιέο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο έρνπλ 

απελεξγνπνηεζεί . ηελ πξάμε ην XAMPP νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα 

θηινμελήζεη ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. Τπάξρεη κέζα ζην παθέην ηνπ XAMPP εηδηθό εξγαιείν 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία κε θσδηθό ησλ ζεκαληηθόηεξσλ κεξώλ ηνπ. Σν XAMPP 

ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ηύπνπ MySQL θαη SQLite.  

Η θαιύηεξε δπλαηόηεηα όκσο ηνπ XAMPP είλαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο ηνπ. Με ην 

XAMPP, δελ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί θάζε έλα από ηα ζηνηρεία ηνπ κεκνλσκέλα θαη σο εθ 

ηνύηνπ, ε εγθαηάζηαζε είλαη επθνιόηεξε θαη ηαρύηεξε.  

Η έθδνζε ηνπ XAMPP πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 

1.7.4 γηα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Apache 2.2.17, 

ε MySQL 5.5.8, ε PHP 5.3.5 θαη ην phpMyAdmin 3.3.9. 

 

1.4 Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

 

1.4.1 HTML  

 

Η HTML είλαη αθξσλύκην ηνπ αγγιηθνύ Hyper Text Markup Language, πνπ ζηα ειιεληθά 

κεηαθξάδεηαη σο “Γιώζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ”, είλαη ε θύξηα γιώζζα ζήκαλζεο γηα 

ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Η HTML γξάθεηαη ππό κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινύληαη από εηηθέηεο, νη 

νπνίεο πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζύκβνια «κεγαιύηεξν από» θαη «κηθξόηεξν από» ,γηα 

παξάδεηγκα <html>, κέζα ζην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνύλ αλά δεύγε κε ηελ πξώηε λα νλνκάδεηαη εηηθέηα έλαξμεο θαη ηε δεύηεξε εηηθέηα 

ιήμεο ή ζε άιιεο πεξηπηώζεηο εηηθέηα αλνίγκαηνο θαη εηηθέηα θιεηζίκαηνο αληίζηνηρα. Αλάκεζα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ζηηο εηηθέηεο, νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ θείκελν, πίλαθεο, εηθόλεο 

θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. 

 
 

Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα θώδηθα HTML 

 

Ο ζθνπόο ελόο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε 

ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνύζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο 

HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεύζεη ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θηίζνπλ όινπο ηνπο ηζηόηνπνπο. Η HTML 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθόλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θόξκεο. Παξέρεη ηηο κεζόδνπο δεκηνπξγίαο 

δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή εγγξάθσλ πνπ απνηεινύληαη από ην πεξηερόκελν πνπ 

κεηαθέξνπλ θαη από ηνλ θώδηθα κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο 

δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην θείκελν, όπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια. Μπνξνύλ επίζεο λα ελζσκαηώλνληαη ζελάξηα εληνιώλ ζε 

γιώζζεο όπσο ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

Οη Web browsers κπνξνύλ επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε ζηπι κνξθνπνίεζεο CSS γηα λα 

νξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ πιηθνύ. Ο 

νξγαληζκόο W3C, ν νπνίνο δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηα πξόηππα γηα ηελ HTML θαη ηα CSS, 

ελζαξξύλεη ηε ρξήζε ησλ CSS αληί δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα ζθνπνύο 

παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Η HTML είλαη κηα αλαπηπζζόκελε γιώζζα, θαη ζε θάζε λέα έθδνζε απνδίδεηε θαη έλαο 

αξηζκόο. Η πξώηε έθδνζε πνπ νξίζηεθε ήηαλ ε HTML 2.0. Απηή ε έθδνζε είρε ηα 

πεξηζζόηεξα από ζηα ζηνηρεία πνπ ήδε γλσξίδνπκε, αιιά έιεηπαλ κεξηθέο από ηηο επεθηάζεηο 

ηεο Microsoft θαη ηεο Νetscape, ελώ δελ ππνζηήξηδε πίλαθεο θαη ηδηόηεηεο ζηνίρηζεο. 

Η HTML 3, ήηαλ κηα θηιόδνμε πξνζπάζεηα από ηε κεξηά ηνπ Dave Raggett λα 

αλαβαζκίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα βνεζήκαηα ηεο HTML. Ωζηόζν ε έθδνζεο 3 δελ 

νινθιεξώζεθε ή πινπνηήζεθε πνηέ, παξόιν πνπ πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νινθιεξώζεθαλ ζηελ επόκελε επίζεκε έθδνζε ηεο HTML γλσζηή σο HTML 3.2. 

Η HTML 3.2 ήηαλ ε επόκελε επίζεκε έθδνζε ηεο HTML, ε νπνία ππνζηήξηδε πίλαθεο, 

εηθόλεο, επηθεθαιίδεο, ηδηόηεηεο ζηνίρηζεο θαη θάπνηεο άιιεο ζρνιαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Η 

HTML 3.2 είλαη ηξέρνπζα “παγθόζκηα” δηάιεθηνο, ηελ νπνία θαηαλννύλ πιήξσο όινη νη 

πεξηεγεηέο δηαδηθηύνπ. Ωζηόζν θαη από απηή ηελ έθδνζε έιεηπαλ επεθηάζεηο γηα ηνλ Internet 

Explorer θαη ηνλ Netscape όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα Frames, Embed θαη ηα Applets. Η 

ππνζηήξημε γηα απηέο ηηο επεθηάζεηο ήξζαλ αξγόηεξα κε ηελ HTML 4.0. 

Η HTML 4.01 ήηαλ κέρξη πξόηηλνο  ην ηξέρνλ επίζεκν πξόηππν. Τπνζηεξίδεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο απαξαίηεηεο επεθηάζεηο, θαη επηπιένλ ππνζηεξίδεη θαη παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά (έγγξαθα ζε πνιιέο γιώζζεο, CSS, επηπιένλ πίλαθεο, θόξκεο θαη 

ζπκβαηόηεηα κε ηε JavaScript). 

Σν δηαδίθηπν όκσο θαζώο θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ έρνπλ αιιάμεη πνιύ από ηόηε 

πνπ ε HTML 4.01 έγηλε πξόηππν ην 1999. ήκεξα, νξηζκέλα ζηνηρεία ζηελ HTML 4.01 είλαη 

άλεπ αληηθεηκέλνπ, άιια δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ, ή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνλ 

ηξόπν πνπ πξννξηδόηαλ. Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ αθαηξεζεί ή μαλαγξαθηεί ζηελ HTML5. Γηα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://el.wikipedia.org/wiki/CSS
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=W3C&action=edit&redlink=1
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ηελ θαιύηεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζήκεξα, ε HTML5 πεξηιακβάλεη λέα ζηνηρεία γηα 

θαιύηεξε δνκή, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα tags <bdi> πνπ απνκνλώλεη έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ κπνξεί λα κνξθνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε από άιιν θείκελν εθηόο απηνύ, θαη 

<command> πνπ θαζνξίδεη έλα θνπκπί εληνιώλ πνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθαιεζηεί, γηα 

θαιύηεξε δηαρείξηζε θόξκαο κε λέα tags γηα πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο, θαη γηα δηαρείξηζε 

πεξηερόκελνπ πνιπκέζσλ. Σέηνηα tags είλαη ην <audio> πνπ θαζνξίδεη ην πεξηερόκελν ήρνπ 

θαη ην <video> πνπ νξίδεη έλα video ή κηα ηαηλία.  

 

1.4.2 JavaScript  

Η JavaScript είλαη κηα γιώζζα ζπγγξαθήο ζελαξίσλ (scripting language) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέζεη εθέ θαη δηαινγηθόηεηα (αιιειεπίδξαζε, δηαδξαζηηθόηεηα, 

interactivity) ζηηο ηζηνζειίδεο καο θαη είλαη αληαγσληζηηθή ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ VBScript.  

Ο θώδηθαο ηεο JavaScript γξάθεηαη ζε θαζαξό θείκελν (ASCII κνξθή) θαη 

ελζσκαηώλεηαη κέζα ζηνλ θώδηθα ηεο HTML, κπνξεί δε λα εθηειεζηεί ακέζσο ή όηαλ 

ιακβάλεη ρώξα έλα ζπκβάλ (event). Γελ γίλεηαη κεηαγιώηηηζε (compilation) ηνπ θώδηθα ηεο 

JavaScript, αξθεί κόλν ν θπιινκεηξεηήο (browser) λα ππνζηεξίδεη ηελ JavaScript. 

Αλ θαη αθνύγνληαη ίδηεο, ε Java θαη ε JavaScript δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε 

κεηαμύ ηνπο, νύηε ζηε ζύληαμή ηνπο ζαλ γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ νύηε θαη ζηηο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ JavaScript δεκηνπξγήζεθε αξρηθά από ηνλ Brendan Eich 

ηεο εηαηξείαο Netscape κε ηελ επσλπκία Mocha. Αξγόηεξα, Mocha κεηνλνκάζηεθε 

ζε LiveScript, θαη ηειηθά ζε JavaScript, θπξίσο επεηδή ε αλάπηπμή ηεο επεξεάζηεθε 

πεξηζζόηεξν από ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java. LiveScript ήηαλ ην επίζεκν όλνκα ηεο 

γιώζζαο όηαλ γηα πξώηε θνξά θπθινθόξεζε ζηελ αγνξά ζε beta εθδόζεηο κε ην πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο ζην internet, Netscape Navigator  2.0 ηνλ επηέκβξην ηνπ 1995. Από LiveScript 

κεηνλνκάζηεθε ζε JavaScript ζε κηα θνηλή αλαθνίλσζε κε ηελ εηαηξεία Sun Microsystems ζηηο 
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4 Γεθεκβξίνπ, 1995, όηαλ επεθηάζεθε ζηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ζην Web, 

Netscape version 2.0B3.  

Η JavaScript απέθηεζε κεγάιε επηηπρία σο γιώζζα ζηελ πιεπξά ηνπ  client γηα 

εθηέιεζε θώδηθα ζε ηζηνζειίδεο, θαη πεξηιήθζεθε ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην 

Web. Καηά ζπλέπεηα, ε εηαηξεία Microsoft νλόκαζε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε JScript γηα λα 

απνθύγεη δύζθνια ζέκαηα εκπνξηθώλ ζεκάησλ. JScript πξόζζεζε λένπο κεζόδνπο γηα λα 

δηνξζώζεη ηα Y2K-πξνβιήκαηα ζηελ JavaScript, νη νπνίνη βαζίζηεθαλ 

ζηελ java.util.Date ηάμε ηεο Java. JScript πεξηιήθζεθε ζην πξόγξακκα Internet Explorer 

εθδνρή 3.0, ην νπνίν θπθινθόξεζε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1996. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1996, ε Netscape αλαθνίλσζε όηη είρε ππνβάιεη ηε γιώζζα 

JavaScript ζην Ecma International (κηα νξγάλσζε γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ) γηα εμέηαζε ηεο σο βηνκεραληθό πξόηππν. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

λα εκθαληζηεί ε ηππνπνηεκέλε κνξθή ηεο JavaScript πνπ νλνκάδεηαη ECMAScript. 

Η JavaScript έρεη γίλεη κία από ηηο πην δεκνθηιείο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό (Web). Αξρηθά, όκσο, πνιινί επαγγεικαηίεο 

πξνγξακκαηηζηέο ππνηίκεζαλ ηε γιώζζα δηόηη ην θνηλό ηεο ήηαλ εξαζηηέρλεο ζπγγξαθείο 

ηζηνζειίδσλ θαη όρη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο. Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Ajax, ε 

JavaScript επέζηξεςε ζην πξνζθήλην. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε 

πξνγξακκαηηζκνύ κε JavaScript, θαζώο θαη ηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο JavaScript έμσ από ηα 

πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web.  

Η JavaScript είλαη κηα scripting γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πξνζζέζεη 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο ζειίδεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε HTML. Ο θώδηθαο JavaScript εηζάγεηαη 

απεπζείαο ζην αξρείν HTML θαη αλνίγεη κε ηελ εηηθέηα <script> θαη θιείλεη κε ηελ </script>. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ηύπνο ηνπ ζελαξίνπ κέζα ζηελ εηηθέηα <script>, γηα 

παξάδεηγκα, <script Type="text/javascript">. 

Σελ απεηθόληζε θεηκέλνπ αλαιακβάλεη ε εληνιή document.write. Γηα παξάδεηγκα, ν 

αθόινπζνο θώδηθαο Javascript: 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Date.html
http://el.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
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          Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα γξαθήο JavaScript 

 

Ο παξαπάλσ θώδηθαο ζα εκθαλίζεη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε ηε θξάζε 

“Hello from JavaScript”. 

 

1.4.3 PHP 

 

H PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ web κε δπλακηθό 

πεξηερόκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα ζπκβαηό δηαθνκηζηή ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ όπσο είλαη Apache, ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό 

πεξηερόκελν, πνπ ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή 

θώδηθα HTML. 

Έλα αξρείν κε θώδηθα PHP ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε επέθηαζε (π.ρ. *.php, 

*.php4, *.phtml θ.ά.). Η ελζσκάησζε θώδηθα ζε έλα αξρείν επέθηαζεο .html δελ ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη ζα εκθαλίζεη ζηνλ browser ηνλ θώδηθα ρσξίο θακία επεμεξγαζία, εθηόο αλ 

έρεη γίλεη ε θαηάιιειε ξύζκηζε ζηα MIME types ηνπ server. Δπίζεο αθόκε θη όηαλ έλα αξρείν 

έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη ξπζκηζκέλνο γηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα 

κεηαγισηηίδεη ηνλ θώδηθα PHP ζε HTML πνπ θαηαιαβαίλεη ην πξόγξακκα ηνπ client. Ο 

δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα επξέσο ζε ζπζηήκαηα κε ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X ππνζηεξίδεη εμ’ νξηζκνύ ηελ εθηέιεζε 

θώδηθα PHP, είηε κε ηελ ρξήζε ελόο πξόζζεηνπ (mod_php) ή κε ηελ απνζηνιή ηνπ θώδηθα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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πξνο εθηέιεζε ζε εμσηεξηθή δηεξγαζία CGI ή FCGI ή κε ηελ έιεπζε ηεο php5.4 

ππνζηεξίδνληαη ε εθηέιεζε ζε πνιπάζρνινπο ηζηνρώξνπο, FastCGI Process Manager (FPM). 

Η ηζηνξία ηεο PHP μεθηλά από ην 1994, όηαλ έλαο θνηηεηήο, ν Rasmus 

Lerdorf δεκηνύξγεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Perl έλα απιό script κε 

όλνκα php.cgi, γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Σν script απηό είρε ζαλ ζθνπό λα δηαηεξεί κηα ιίζηα 

ζηαηηζηηθώλ γηα ηα άηνκα πνπ έβιεπαλ ην online βηνγξαθηθό ηνπ ζεκείσκα. Αξγόηεξα απηό ην 

script ην δηέζεζε θαη ζε θίινπο ηνπ, νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνπ δεηνύλ λα πξνζζέζεη 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Η γιώζζα ηόηε νλνκαδόηαλ PHP/FI από ηα αξρηθά Personal 

Home Page/Form Interpreter. Σν 1997 ε PHP/FI έθζαζε ζηελ έθδνζε 2.0, βαζηδόκελε απηή 

ηε θνξά ζηε γιώζζα C θαη αξηζκώληαο πεξηζζόηεξνπο από 50.000 ηζηόηνπνπο πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνύζαλ, ελώ αξγόηεξα ηελ ίδηα ρξνληά νη Andi Gutmans θαη Zeev Suraski 

μαλαέγξαςαλ ηε γιώζζα από ηελ αξρή, βαζηδόκελνη όκσο αξθεηά ζηελ PHP/FI 2.0. Έηζη ε 

PHP έθζαζε ζηελ έθδνζε 3.0 ε νπνία ζύκηδε πεξηζζόηεξν ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, νη Zeev θαη Andi δεκηνύξγεζαλ ηελ εηαηξεία Zend (από ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ 

ηνπο), ε νπνία ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο γιώζζαο PHP. 

Αθνινύζεζε ην 1998 ε έθδνζε 4 ηεο PHP, ηνλ Ινύιην ηνπ 2004 δηαηέζεθε ε έθδνζε 5, ελώ 

απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ήδε δηαηεζεί θαη νη πξώηεο δνθηκαζηηθέο εθδόζεηο ηεο επεξρόκελεο PHP 

6, γηα νπνηνλδήπνηε πξνγξακκαηηζηή ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη. Οη πεξηζζόηεξνη ηζηόηνπνη 

επί ηνπ παξόληνο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο εθδόζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP. 

Η ζύληαμε ηεο PHP κνηάδεη πνιύ κε ηε ζύληαμε ηεο Perl θαη ηεο C. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε εμππεξεηεηή Apache ζε δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Παξάιιεια 

ππνζηεξίδεη θαη ηελ δηεπαθή Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) 

θαζηζηώληαο ηε δπλαηή λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε Microsoft Windows κε εμππεξεηεηή 

Microsoft Internet Information Server.  

 Έλα παξάδεηγκα γξαθήο θώδηθα PHP δίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα : 

http://el.wikipedia.org/wiki/CGI
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasmus_Lerdorf&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasmus_Lerdorf&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Script&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Andi_Gutmans&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeev_Suraski&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
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Δηθόλα 3: Παξάδεηγκα γξαθήο PHP 

Σν απνηέιεζκα πνπ ζα δώζεη ην παξαπάλσ παξάδεηγκα είλαη : 

 

Δηθόλα 4: Παξάδεηγκα γξαθήο PHP (Απνηέιεζκα θώδηθα) 

 

 

 

 

 

Η δεκνηηθόηεηα ηεο PHP απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο επεηδή έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα : 

 Δίλαη γξήγνξε. Δπεηδή είλαη ελζσκαησκέλε ζην θώδηθα HTML , ν ρξόλνο απόθξηζεο 

είλαη κηθξόο . 

  Γελ είλαη αθξηβή – είλαη δσξεάλ. Η PHP είλαη κηα απόδεημε όηη νη δσξεάλ θαιέο 

εθαξκνγέο ππάξρνπλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο παίξλεηε πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα 

ιεθηά πνπ δίλεηε. 

 Δίλαη εύρξεζηε. Η PHP πεξηέρεη πνιιά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαξηήζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζεηε δπλακηθέο Web Pages. Η γιώζζα PHP είλαη 

ζρεδηαζκέλε γηα πεξηιακβάλεηαη εύθνια ζε έλα αξρείν HTML. 
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 Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα . Λεηηνπξγεί ζε κηα πνηθηιία 

από ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα- Windows , Linux, Mac OS θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο 

ηνπ Unix. 

 Η ηερληθή ππνζηήξημε είλαη επξέσο δηαζέζηκε. Μηα κεγάιε βάζε ρξεζηώλ παξέρεη 

δσξεάλ ππνζηήξημε κέζα από ιίζηεο 

 Δίλαη αζθαιέο  θαζώο ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα δεη ηνλ θώδηθα PHP. 

 Δίλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα ιεηηνπξγεί κε βάζε δεδνκέλσλ. Η PHP πεξηιακβάλεη κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε γηα λα αιιειεπηδξά κε ζπγθεθξηκέλε βάζε 

δεδνκέλσλ. αο απειεπζεξώλεη από ηελ αλάγθε λα γλσξίδεηε ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

  Μπνξεί λα πξνζαξκνζηεί εύθνια. Η άδεηα αλνηθηνύ θώδηθα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό PHP, λα πξνζζέζνπλ ή λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά όπσο απαηηνύληαη γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ηα 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο. 

Αληαγσληζηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ηερλνινγίαο  PHP είλαη νη εμήο: 

ASP (Active Server Pages) ηεο εηαηξείαο  Microsoft, ε JSP (JavaServer Pages) ηεο 

εηαηξείαο Sun θαη ε CFML (ColdFusion Markup Language) ηεο εηαηξείαο Allaire. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - Βάζε δεδνκέλσλ 

 

2.1 Απαηηήζεηο ηζηόηνπνπ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δπλακηθνύ ηζηόηνπνπ γηα ην Ιζηνξηθό – Λανγξαθηθό & Μνπζείν 

Φπζηθήο Ιζηνξίαο Ννκνύ Κνδάλεο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε δεκηνπξγία πξώηα κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεύεη όια εθείλα ηα δπλακηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηνλ ηζηνηόπν.  

Σα είδε ρξεζηώλ πνπ πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνζηεξίδεη ν ηζηόηνπνο είλαη ηα εμήο ηξία: 

1) Οη απινί επηζθέπηεο ηνπ ηζηόηνπνπ πνπ ζέινπλ απιώο λα πεξηεγεζνύλ, 

2) Οη ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα καζαίλνπλ ηα λέα ηνπ κνπζείνπ θαη εγγξάθνληαη 

ζην newsletter, 

3) Οη ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζύζηεκα ζαλ ζύιινγνη, ζρνιεία ή 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία θαη ελδηαθέξνληαη εθηόο ησλ νξγαλώλνπλ νκαδηθέο 

εθδξνκέο ζην Μνπζείν. 

 

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. Δπηπιένλ ζα κπνξεί λα 

ζπληάζζεη θαη λα ζηέιλεη ηα newsletters ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

ηα κελύκαηα πνπ ζα έξρνληαη κέζσ ηεο ζειίδαο.  
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2.2 Η βάζε δεδνκέλσλ “museum” 

Λακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε ηα παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ 

“museum”. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο νλνκάδεηαη 

phpMyAdmin. Σν phpMyAdmin είλαη κηα εθαξκνγή γξακκέλε εηδηθά γηα ηε δηαρείξηζε 

εμππεξεηεηώλ MySQL. Γξακκέλν ζε PHP θαη πξνζβάζηκν κέζσ ελόο πεξηεγεηή 

ηζηνζειίδσλ, ην phpMyAdmin πξνζθέξεη έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Με απηό ην εξγαιείν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ή λα δηαγξάςεη κηα 

βάζε, λα δεκηνπξγήζεη, λα δηαγξάςεη ή θαη λα επεμεξγαζηεί  ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο, λα 

πξνζζέζεη, λα αθαηξέζεη ή λα επεμεξγαζηεί παηδία, λα εθηειέζεη εληνιέο SQL, λα δηαρεηξηζηεί 

ηα θιεηδηά ζηα πεδία, θαη ηέινο λα εμάγεη δεδνκέλα ζε δηάθνξεο κνξθέο. 

Η βάζε δεδνκέλσλ “museum” πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ιζηνξηθνύ – 

Λανγξαθηθνύ θαη Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κνδάλεο απνηειείηαη από έμη πίλαθεο: 

 Πίλαθαο activities: ηνλ πίλαθα απηόλ απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνπζείνπ. 

 Πίλαθαο contact: ηνλ πίλαθα απηόλ απνζεθεύνληαη ηα κελύκαηα πνπ ζηέιλνπλ 

νη επηζθέπηεο ζην κνπζείν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. 

  Πίλαθαο news: Δδώ απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα λέα ηνπ 

κνπζείνπ. 

 Πίλαθαο newsletters: ε απηόλ ηνλ πίλαθα απνζεθεύνληαη νη ειεθηξνληθέο 

δηεπζύλζεηο ησλ επηζθεπηώλ πνπ επηζπκνύλ λα ιακβάλνπλ ηα newsletters ηνπ 

κνπζείνπ. 

 Πίλαθαο users: Ο πίλαθαο πνπ απνζεθεύεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζηνλ ηζηόηνπν. 

 Πίλαθαο visits: Δδώ απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό εθ κέξνπο ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηώλ, νκαδηθώλ εθδξνκώλ 

ζην κνπζείν. 
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Πίλαθαο 1: Η βάζε δεδνκέλσλ museum 

 

 

2.2.1 Πίνακας activities 

Ο πίλαθαο απηόο ελεκεξώλεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηόηνπνπ θαη 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνπζείνπ.  

 
 

Πίλαθαο 2: Ο Πίλαθαο activities 

 
 
Ο πίλαθαο activities απνηειείηαη από νρηώ πεδία: 

 

 Πεδίν actid: Σν πεδίν απηό ηύπνπ int ην νπνίν είλαη θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα 

απνζεθεύεη ηνλ αύμνλ αξηζκό ηεο θάζε εγγξαθήο. Μάιηζηα έρεη νξηζηεί θαη ζαλ 

Auto_Increment γηα λα παίξλεη απηόκαηα ηνλ αύμνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ ρσξίο 

ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 Πεδίν cat: ην πεδίν απηό πνπ είλαη ηύπνπ text, απνζεθεύεηαη ε θαηεγνξία ηεο 

εθάζηνηε δξαζηεξηόηεηαο ηνπ κνπζείνπ, αλ γηα παξάδεηγκα πξόθεηηαη γηα έθζεζε 
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δσγξαθηθήο ή γηα θάπνηα άιιε εθδήισζε. Η θσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ είλαη 

latin1_swedish_ci πνπ δίλεηαη  απηόκαηα από ην PhpMyAdmin. 

  Πεδίν organizer: ε απηό ην πεδίν πνπ επίζεο είλαη ηύπνπ text απνζεθεύεηαη ν 

εθάζηνηε δηνξγαλσηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην κνπζείν. Η 

θσδηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ είλαη επίζεο latin1_swedish_ci. 

 Πεδίν title: Πεδίν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ν ηίηινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Πεδίν description: Δδώ απνζεθεύεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή πνπ ζα γξάςεη ν 

δηαρεηξηζηήο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε. 

 Πεδίν fromDate: Πεδίν ηύπνπ date ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

  Πεδίν toDate: Πεδίν ηύπνπ date ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

  Πεδίν fee: Πεδίν ηύπνπ int ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο 

εθδήισζεο.  

 

2.2.2 Πίνακας contact 

 

Ο πίλαθαο contact έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα απνζεθεύεη ηα ζηνηρεία θαη ηα κελύκαηα ησλ 

ρξεζηώλ πνπ ζηέιλνπλ ζην κνπζείν. Δπηπιένλ απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο όπσο ηελ 

εκεξνκελία πνπ ζηάιζεθε ην κήλπκα από ηνλ ρξήζηε. 

 

 
 

Πίλαθαο 3: Ο Πίλαθαο contact 
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Ο πίλαθαο contact απνηειείηαη από έμη πεδία: 

 
 Πεδίν conid: Σν πεδίν απηό ηύπνπ int ην νπνίν είλαη θαη ην θύξην θιεηδί ηνπ πίλαθα 

απνζεθεύεη ηνλ αύμνλ αξηζκό ηεο θάζε εγγξαθήο. Έρεη νξηζηεί ζαλ 

Auto_Increment γηα λα παίξλεη απηόκαηα ηνλ αύμνλ αξηζκό ησλ εγγξαθώλ ρσξίο 

ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

 Πεδίν cdt: ζην πεδίν απηό ηνπ πίλαθα απνζεθεύεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ν ρξήζηεο έζηεηιε θάπνην κήλπκα ζην κνπζείν. Σν πεδίν απηό παίξλεη ηηκέο 

ηύπνπ “date”. 

 Πεδίν sub: Δδώ απνζεθεύεηαη ην ζέκα ηνπ κελύκαηνο. Σν πεδίν είλαη νξηζκέλν 

ζαλ “text” γηα λα δέρεηαη θείκελν. Καη εδώ ε θσδηθνπνίεζε είλαη ε 

latin1_swedish_ci. 

 Πεδίν name: Αθόκε έλα text πεδίν κε θσδηθνπνίεζε latin1_swedish_ci. πνπ 

απνζεθεύεη ην όλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα. 

 Πεδίν email: Πεδίν επίζεο text πνπ απνζεθεύεη ην e mail ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. 

 Πεδίν text: Σν ηειεπηαίν πεδίν ηνπ πίλαθα contact πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

απνζεθεύεη ηα κελύκαηα, ην θείκελν δειαδή, πνπ απνζηέιιεηαη από ηνπο 

ρξήζηεο ζην κνπζείν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. Δίλαη text πεδίν κε ηελ ζηάληαξ 

θσδηθνπνίεζε πνπ παξέρεη ην phpMyAdmin, latin1_swedish_ci. 
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2.2.3 Πίνακας news 

Γνπιεηά ηνπ πίλαθα news είλαη λα απνζεθεύεη ηα λέα ηνπ κνπζείνπ, όπσο ζα ηα θαηαρσξεί ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηόηνπνπ. Δθηόο από ην θείκελν ζα πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ν ηίηινο θαη ε 

εκεξνκελία πνπ γξάθηεθε ε δεκνζίεπζε. 

 

 
 

Πίλαθαο 4: Ο Πίλαθαο news 

 

Ο πίλαθαο news απνηειείηαη από ηα εμήο ηέζζεξα πεδία: 

 Πεδίν nid: Πεδίν πνπ απνζεθεύεη ηνλ αύμνλ αξηζκό ηεο εθάζηνηε δεκνζίεπζεο. Δίλαη 

ηύπνπ αθέξαηνπ αξηζκνύ πνπ παίξλεη έσο 11ραξαθηήξεο, νξηζκέλν σο Auto Increment 

θαη ραξαθηεξηζκέλν σο πξσηεύσλ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

 Πεδίν title: Πεδίν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ν ηίηινο ηεο δεκνζίεπζεο. 

 Πεδίν ndt: Πεδίν νξηζκέλν σο date γηα λα απνζεθεύεηαη ε εκεξνκελία  ηελ νπνία 

γίλεηαη ε δεκνζίεπζε από ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 Πεδίν description: Πεδίν νξηζκέλν σο text κε ηελ default θσδηθνπνίεζε ηνπ 

phpMyAdmin, latin1_swedish_ci ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ην θπξίσο θείκελν ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ λέσλ ηνπ κνπζείνπ. 

 

2.2.4 Πίνακας newsletters 

Ο πίλαθαο newsletters είλαη ν πίλαθαο κε ηα ιηγόηεξα πεδία ηεο βάζεο museum θαζώο 

απνηειείηαη από κόιηο  δύν: 

 Πεδίν newslid: Πεδίν πνπ απνζεθεύεη ηνλ αύμνλ αξηζκό ηνπ θάζε e-mail πνπ 

απνζηέιιεηαη από ηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθηνύλ ζην newsletter ηνπ 

κνπζείνπ . Δίλαη ηύπνπ Integer (αθέξαηνπ αξηζκνύ) πνπ παίξλεη έσο 11ραξαθηήξεο, 

νξηζκέλν σο Auto Increment θαη ραξαθηεξηζκέλν σο πξσηεύσλ θιεηδί ηνπ πίλαθα. 
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 Πεδίν email: Πεδίν νξηζκέλν σο text πνπ απνζεθεύεη ηελ e mail δηεύζπλζε ησλ 

ρξεζηώλ πνπ εγγξάθνληαη ζην newsletter . 

 

 
 

Πίλαθαο 5: Ο Πίλαθαο newsletter 

 

 

2.2.5 Πίνακας users 

Ο πίλαθαο users πεξηέρεη ηα πεδία ζηα νπνία απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία 

ηνπο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηα επηζπκεηά username θαη passwords. Δπηπιένλ 

απνζεθεύνληαη θαη πιεξνθνξίεο όπσο ν ηύπνο ηνπ ρξήζηε, αλ είλαη δειαδή απιόο ρξήζηεο ή 

δηαρεηξηζηήο, θαη αλ ν ινγαξηαζκόο ηνπ λένπ ρξήζηε έρεη εγθξηζεί από ηνλ δηαρεηξηζηή ώζηε 

λα μεθηλήζεη λα ηζρύεη. Δπεηδή νη ρξήζηεο πνπ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ εγγξαθή ζην ζύζηεκα 

είλαη ζρνιεία, ζύιινγνη, νξγαληζκνί  θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία, όια ηα ζηνηρεία δεηνύληαη από 

ηελ θόξκα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά έηζη ώζηε λα κπνξεί ην κνπζείν λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν πνπ ζα νξίδεηαη γηα παξάδεηγκα από ην ζρνιείν ή 

ηνλ ζύιινγν πνπ επηζπκεί λα εγγξαθηεί. 

 
 

Πίλαθαο 6: Ο Πίλαθαο users 
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Ο πίλαθαο users απνηειείηαη από έληεθα πεδία: 

 Πεδίν userid: Σν πεδίν απηό ην νπνίν είλαη θαη ην πξσηεύσλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, 

έρεη νξηζηεί λα δέρεηαη αθέξαηνπο αξηζκνύο, νη νπνίνη κπαίλνπλ απηόκαηα θαηά 

αύμνπζα ζεηξά θαζώο έρεη πξνζηεζεί ην Auto_Increment. Έηζη όηαλ θάπνηνο 

θαηλνύξηνο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζην ζύζηεκα ε ηηκή ηνπ userid απμάλεηαη 

απηόκαηα θαηά κία. 

 Πεδίν cpname: ην πεδίν απηό, πνπ δέρεηαη θείκελν, απνζεθεύεηαη ε πιήξεο 

επσλπκία ηνπ ρξήζηε, γηα παξάδεηγκα «ύιινγνο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ Ννκνύ 

Κνδάλεο». 

   Πεδίν address: ην πεδίν address πνπ επίζεο είλαη text απνζεθεύεηαη ε πιήξεο 

δηεύζπλζε ηνπ ρξήζηε. 

 Πεδίν city: Πεδίν νξηζκέλν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ε πόιε ηνπ ρξήζηε 

 Πεδίν post: Απηό ην πεδίν ην νπνίν είλαη νξηζκέλν σο Integer, δέρεηαη κέρξη 5 

αθέξαηνπο αξηζκνύο θαη απνζεθεύεη ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. 

 Πεδίν fullname: Πεδίν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 

ππεπζύλνπ επηθνηλσλίαο ηνπ εγγεγξακκέλνπ ζπιιόγνπ, ζρνιείνπ θηι. 

 Πεδίν email: Πεδίν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ην e-mail ηνπ ρξήζηε. 

 Πεδίν tel: Πεδίν πνπ απνζεθεύεη ην ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε θαη δέρεηαη 10 

αθέξαηνπο αξηζκνύο. 

 Πεδίν passwd: Πεδίν text ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ν επηζπκεηόο θσδηθόο 

πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 

 Πεδίν registered: Απηό ην πεδίν είλαη νξηζκέλν ζαλ binary, παίξλεη δειαδή ηηο 

ηηκέο 0 θαη1. Οη ινγαξηαζκνί ησλ ρξεζηώλ πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηνλ 

δηαρεηξηζηή έρνπλ ηελ ηηκή 0 ελώ όζνη έρνπλ εγθξηζεί παίξλνπλ ηελ ηηκή 1. 

 Πεδίν utype: Καη απηό ην πεδίν έρεη νξηζηεί ζαλ binary γηα λα μερσξίδεη ηνπο 

ηύπνπο ησλ ινγαξηαζκώλ ζηε βάζε. Έηζη έλαο ινγαξηαζκόο κε ηηκή 0 είλαη 

ινγαξηαζκόο δηαρεηξηζηή, ελώ έλαο ινγαξηαζκόο κε ηηκή 1 είλαη ινγαξηαζκόο 

ρξήζηε.          
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2.2.6 Πίνακας visits 

 

Ο πίλαθαο visits είλαη ν πίλαθαο πνπ απνζεθεύεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη ν ρξήζηεο όηαλ ζέιεη λα πξνγξακκαηίζεη κηα νξγαλσκέλε επίζθεςε ζην 

κνπζείν. Δθηόο από ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα επηζθεθηεί ην κνπζείν θαη ηελ 

εκεξνκελία επίζθεςεο ζπκπιεξώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ έηζη ώζηε ην κνπζείν 

λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν θαηάιιεια γηα λα δερζεί ηνπο επηζθέπηεο. 

 

 
 

Πίλαθαο 7: Ο Πίλαθαο visits 

   

 

Ο πίλαθαο visits απνηειείηαη από επηά πεδία: 

 Πεδίν vid: Σν πεδίν απηό είλαη ην πξσηεύσλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, είλαη νξηζκέλν σο 

Integer, θαη δέρεηαη απηόκαηα κε αύμνπζα ζεηξά έλαλ αθέξαην αξηζκό θάζε θνξά 

πνπ γίλεηαη κηα αίηεζε γηα επίζθεςε ζην κνπζείν θαζώο έρεη πξνζηεζεί ην Auto 

Increment. 

 Πεδίν uid: Σν πεδίν απηό ελεκεξώλεηαη από ην session ηνπ ρξήζηε όηαλ ζπλδεζεί 

γηα λα αλαγλσξίδεη ην πξόγξακκα από ηε βάζε πνηνο ρξήζηεο θάλεη ηελ αίηεζε 

γηα επίζθεςε. 

  Πεδίν vdt: Πεδίν ηύπνπ date ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ε επηζπκεηή από ηνλ 

ρξήζηε εκεξνκελία επίζθεςεο. 
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 Πεδίν visitors: Πεδίν ηύπνπ Integer πνπ απνζεθεύεη ηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ 

ηεο εθδξνκήο ζην κνπζείν πνπ δηνξγαλώλεη ν ρξήζηεο. 

 Πεδίν gname: ε απηό ην πεδίν πνπ έρεη νξηζηεί σο text απνζεθεύεηαη ην όλνκα 

ηνπ ππεπζύλνπ ηεο εθδξνκήο. Δλώ ζηνλ πίλαθα users πνπ αλαιύζεθε πην πάλσ 

απνζεθεύεηαη ην όλνκα ηνπ ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο, εδώ απνζεθεύεηαη ην όλνκα 

ηνπ αλζξώπνπ πνπ ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθδξνκή όπσο γηα παξάδεηγκα ν 

θαζεγεηήο πνπ ζπλνδεύεη κηα ηάμε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ππάξρεη ζαλ ρξήζηεο ζην 

ζύζηεκα. 

 Πεδίν gtel: Πεδίν Integer ζην νπνίν απνζεθεύεηαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ ππεύζπλν ηεο επίζθεςεο ζην κνπζείν. 

 Πεδίν approved: Πεδίν ηύπνπ Binary ην νπνίν παίξλεη ηηο ηηκέο 0 αλ ν δηαρεηξηζηήο 

δελ εγθξίλεη ηελ επίζθεςε θαη 1 εθόζνλ ηελ εγθξίλεη.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – Πξνγξακκαηηζηηθόο θώδηθαο 

3.1 Κώδηθαο δεκηνπξγίαο ηζηόηνπνπ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ δεκηνπξγήζεθαλ αξρεία ησλ νπνίσλ ν ξόινο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθόο θαη αξρεία ηα νπνία εμππεξεηνύλ θαη ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηνλ δηαρεηξηζηή.  

 

3.1.1 Setup.php 

 

Σν setup.php είλαη ην αξρείν ζηήλεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δθόζνλ κέζα ζην αξρείν 

εηζάγνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ server πνπ ζα θηινμελήζεη ηε ζειίδα, ην setup.php θηηάρλεη ηνπο 

πίλαθεο θαη ηα πεδία ηεο βάζεο. 

 

 

 
 

Δηθόλα 5: Ρπζκίζεηο ζην setup.php 
 

 
Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 5 ζηε κεηαβιεηή $connect νξίδνληαη ε δηεύζπλζε ηνπ server 

πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη localhost, ην username (root) θαη ην password. Δθόζνλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα δνζνύλ είλαη ζσζηά ηόηε πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο θαη 

ηεο ξύζκηζεο ηεο. 
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Δηθόλα 6: Γεκηνπξγία ηνπ πίλαθα users ζην setup.php 
 

 

3.1.2 Library.php 

 

Σν αξρείν Library.php πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ζην ζύζηεκα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Έηζη όηαλ ζε θάπνην άιιν αξρείν ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζνύκε ζηε βάζε ην κόλν 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε είλαη λα πξνζζέζνπκε ζηνλ θώδηθα ηνπ αξρείνπ ηε γξακκή 

«require("library.php");». 
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Δηθόλα 7: Σν αξρείν library.php 

 

3.1.3 Login.php 

 

Σν αξρείν login.php πεξηέρεη ηνλ θώδηθα πνπ δεκηνπξγεί ηελ θόξκα ζηελ νπνία ν 

ρξήζηεο βάδεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό ηνπ γηα λα ζπλδεζεί ζηνλ ηζηόηνπν. 

 

 

Δηθόλα 8: ύλδεζε ρξήζηε 
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Δηθόλα 9: Κώδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θόξκαο ζύλδεζεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Log.php 

 
Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 6.2 όηαλ ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθό πξόζβαζεο θαη παηήζεη ζην θνπκπί «Τπνβνιή» ηόηε θαιείηαη ην αξρείν log.php. Ο 

θώδηθαο ηνπ αξρείνπ θάλεη δύν δνπιεηέο. Καηαξρήλ αθνύ πξώηα θάλεη require ην αξρείν 

library.php γηα λα ζπλδεζεί ζηε βάζε, ειέγρεη αλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, δειαδή ν 

ζπλδπαζκόο username θαη password ηζρύνπλ. ε πεξίπησζε πνπ ηζρύνπλ πξνρσξά ε 

δηαδηθαζία ζύλδεζεο ζηνλ ηζηόηνπν, ελώ αλ δελ ηζρύνπλ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ απνηπρία ζύλδεζεο θαη ηνλ επαλαθέξεη ζηε ζειίδα κε ηελ 

θόξκα ζύλδεζεο. 
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Η δεύηεξε δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα ζην αξρείν, εθόζνλ ν ζπλδπαζκόο username θαη 

password ηζρύνπλ, είλαη ε αλαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηνπ ρξήζηε, αλ είλαη δειαδή δηαρεηξηζηήο ή 

απιόο ρξήζηεο. Αθνύ γίλεη ε ζύλδεζε ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 

 

 

 

Δηθόλα 10: Έιεγρνο ηνπ ρξήζηε ζην log.php 

 

 

 

Δηθόλα 11: Έιεγρνο γηα ηνλ ηύπν ηνπ ρξήζηε ζην log.php 
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3.1.5 Header.php 

 

Σν header.php πεξηέρεη ηνλ θώδηθα πνπ αλαγλσξίδεη αλ ν ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα 

ζπλδεζεί είλαη ν δηαρεηξηζηήο ή θάπνηνο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο έηζη ώζηε λα εκθαλίζεη θαη ην 

αληίζηνηρν κελνύ. Απηό επηηπγράλεηαη αλνίγνληαο έλα λέν session ην νπνίν ειέγρεη ην uid 

(user id) θαη ηνλ ηύπν ηνπ ινγαξηαζκνύ.  

 

 

Δηθόλα 12: Σν αξρείν header.php 

 

Έηζη αλ ν ρξήζηεο πνπ ζα ζπλδεζεί είλαη ν δηαρεηξηζηήο, ην κελνύ ζα αιιάμεη θαη ζα 

εκθαληζηεί θαη ην θνπκπί «Γηαρείξηζε» ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα αλνίμεη ην 

κελνύ δηαρείξηζεο ηνπ ηζηόηνπνπ, θαζώο θαη ην θνπκπί «Απνζύλδεζε» πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

απνζπλδεζεί.  



 

  29 

Διπλωμαηική Εργαζία:  

Δημιοσργία Δσναμικού Ιζηόηοποσ για ηο Ιζηορικό – Λαογραθικό Μοσζείο Κοζάνης 

 
 

Δηθόλα 13: Μελνύ δηαρεηξηζηή 
 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πνπ ζα ζπλδεζεί δελ είλαη ν δηαρεηξηζηήο αιιά θάπνηνο 

άιινο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ηόηε ζην κελνύ αληί γηα ην θνπκπί «Γηαρείξηζε» εκθαλίδεηαη ην 

θνπκπί «Πξνθίι» πνπ εηζάγεη ηνλ ρξήζηε ζην κελνύ ησλ ρξεζηώλ, θαη δίπια ην θνπκπί 

«Απνζύλδεζε». 

 

 
 

Δηθόλα 14: Μελνύ ρξεζηώλ 
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3.1.6 News.php 

 

Έλα δπλακηθό θνκκάηη πνπ εκθαλίδεηαη ζε όιεο ηηο ζειίδεο πνπ βιέπνπλ νη επηζθέπηεο 

ηνπ ηζηόηνπνπ είλαη ηα ηειεπηαία λέα ηνπ κνπζείνπ.  

 

 

Δηθόλα 15: : Σα λέα ηνπ κνπζείνπ 

 

Σν αξρείν news.php αθνπ θάλεη require ην library.php γηα λα ζπλδεζεί ζηελ βάζε, 

παίξλεη ηα παηδία ηνπ πίλαθα news ηαμηλνκεκέλα αλά εκεξνκελία ζε θζίλνπζα ζεηξά ώζηε λα 

εκθαλίδνληαη πξώηα ηα πην πξόζθαηα θαη κε πεξηνξηζκό λα εκθαλίδνληαη νη πξώηεο ηξεηο 

δεκνζηεύζεηο.  

Δπίζεο είλαη νξηζκέλν λα εκθαλίδεηαη κόλν ν ηίηινο θαη έλα θνκκάηη ηεο δεκνζίεπζεο. Ο 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ζην πεξηζζόηεξα γηα λα δεη νιόθιεξε ηε δεκνζίεπζε. 

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ην θνπκπί «Αξρείν εηδήζεσλ» πνπ εκθαλίδεη ζηνλ ρξήζηε όιεο ηηο 

δεκνζηεύζεηο. 
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Δηθόλα 16: Σν αξρείν news.php 

 

 

 

3.1.7 news_show.php 

 

Όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο ζειήζεη λα δηαβάζεη κηα νιόθιεξε δεκνζίεπζε θαη παηήζεη ηνλ 

ζύλδεζκν πεξηζζόηεξα, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ην αξρείν news_show.php. Σν αξρείν απηό 

ζπλδέεηαη ζηε βάζε κε ηνλ πίλαθα news θαη εκθαλίδεη νιόθιεξε ηελ δεκνζίεπζε ζην ρξήζηε. 

 

 

 

Δηθόλα 17: Σν αξρείν news_show.php 
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3.1.8 news_all.php 

 

Σν αξρείν news_all.php ελεξγνπνηείηαη όηαλ ν επηζθέπηεο ζειήζεη λα δεη όια ηα λέα ηνπ 

κνπζείνπ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη επνκέλσο παηήζεη ην θνπκπί «Αξρείν εηδήζεσλ». 

Σν αξρείν αθνύ θάλεη ζύλδεζε ζηε βάζε παίξλεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα news 

ηαμηλνκεκέλα αλά εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζε θζίλνπζα ζεηξά γηα λα είλαη πξώηεο νη πην 

πξόζθαηεο, θαη ζειηδνπνηεκέλεο αλά δέθα. ηε ζπλέρεηα ε κεηαβιεηή $offset αλάινγα κε ηελ 

ζειίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θέξλεη ηελ αληίζηνηρε δεθάδα. Οη δεκνζηεύζεηο δελ 

εκθαλίδνληαη νιόθιεξεο παξά κόλν νη ηξηαθόζηνη πξώηνη ραξαθηήξεο. Γηα λα δηαβάζεη ν 

επηζθέπηεο νιόθιεξε ηε δεκνζίεπζε ζα πξέπεη λα παηήζεη ζην ζύλδεζκν «Πεξηζζόηεξα». 

 

 

Δηθόλα 18: Η κεηαβιεηή $offset  ζην news_all.php 
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Δηθόλα 19: Αξρείν news_all.php 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 20: ειηδνπνίεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ 
 

 

 

ηελ εηθόλα 12.3 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζειηδνπνίεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ έηζη 

ώζηε λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε αλά 10 ζε θάζε ζειίδα.   
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Δηθόλα 21: Αξρείν αλαθνηλώζεσλ 
 

 

 

 

 

3.2 Λεηηνπξγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

ε απηήλ ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ θνκκάηηα ηνπ θώδηθα πνπ αλαπηύρζεθαλ ώζηε λα 

δεκηνπξγεζνύλ εθείλα ηα θνκκάηηα πνπ αθνξνύλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηόηνπνπ. Ο 

ηζηόηνπνο ηνπ Ιζηνξηθνύ Λανγξαθηθνύ & Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κνδάλεο ππνζηεξίδεη 

ηξηώλ εηδώλ ρξήζηεο. Σνπο απινύο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ κόλν λα πεξηεγεζνύλ ζηηο ζειίδεο 

ηνπ, ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ λα εγγξαθνύλ ζην newsletter ηνπ κνπζείνπ γηα λα 
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καζαίλνπλ ηα λέα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ, θαη επηζθέπηεο πνπ πξνέξρνληαη από 

ζπιιόγνπο, ζρνιεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία θ.α. 

 

 

3.2.1 signup.php 

 

ην αξρείν απηό βξίζθεηαη ε θόξκα εγγξαθήο λέσλ ρξεζηώλ. Σν ζύζηεκα δεηά από 

ηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ ππνρξεσηηθά όια ηα ζηνηρεία ηνπο.  

 

 
 

Δηθόλα 22: Η θόξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ λέσλ ρξεζηώλ 
 

 

Αθνύ εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ν ρξήζηεο θαη παηήζεη ην θνπκπί «ππνβνιή», ζα ηξέμεη έλα 

ζύλνιν εληνιώλ JavaScript πνπ ζα ειέγμεη αλ ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ, αλ δειαδή γηα 

παξάδεηγκα ην e-mail ηνπ ρξήζηε γξάθηεθε κε ηε ζσζηή ζύληαμε.    
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Δηθόλα 23: Έιεγρνο θόξκαο (1) 
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Δηθόλα 24: Έιεγρνο θόξκαο (2) 
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Δηθόλα 25: Έιεγρνο θόξκαο (3) 
 

 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα πεδία δελ ζπκπιεξσζεί ζσζηά ή δελ ζπκπιεξσζεί 

θαζόινπ ηόηε εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηα ζθάικαηα πνπ 

παξνπζηαζηήθαλ. 
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Δηθόλα 26: θάικαηα θόξκαο 

 

3.2.2 submit_form.php 

 

Σν αξρείν submit_form.php θαιείηαη από ηε θόξκα πνπ ππάξρεη ζην signup.php θαη 

δνπιεηά ηνπ είλαη λα ελεκεξώζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ 

εηζάρζεθαλ ζηε θόξκα.  

Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο αλ ην e-mail ηνπ 

ρξήζηε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ username, ππάξρεη ή όρη ζηε βάζε. ε πεξίπησζε πνπ ην 

e-mail βξεζεί ζηε βάζε ηόηε εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε κήλπκα πνπ ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε 

όηη πξέπεη λα δώζεη δηαθνξεηηθό e-mail.  
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Δηθόλα 27: Δλεκέξσζε ηεο βάζεο από ην submit_form.php 
 

 

3.2.3 profile.php 

 

Σν profile.php πεξηέρεη ηνλ θώδηθα πνπ επηηξέπεη ζηνλ εγγεγξακκέλν ρξήζηε λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό εηζόδνπ 

ηνπ ζην ζύζηεκα εθόζνλ ην επηζπκεί. 

Σν πξώην πνπ πξάγκα πνπ γίλεηαη ζην profile.php είλαη λα εμαθξηβσζεί όηη ν ρξήζηεο 

έρεη ζπλδεζεί θαλνληθά ζην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί θαη απιώο έρεη 

ρηππήζεη ην URL ζηνλ browser ηνπ ηόηε εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα πνπ ηνλ 

πξνηξέπεη λα ζπλδεζεί θαλνληθά θαη ηνλ κεηαθέξεη ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
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Δηθόλα 28: Έιεγρνο ρξήζηε ζην profile.php 
 

 

 

Δθόζνλ ν έιεγρνο ηνπ Session είλαη επηηπρήο θαη ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 

ζύζηεκα, ζηελ νζόλε πξνβάιιεηαη ην πξνθίι ηνπ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη δειώζεη θαηά ηελ 

εγγξαθή ηνπ.  

 

 

Δηθόλα 29: Πξνβνιή πξνθίι ρξήζηε ζην profile.php 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 16.2 ζηελ εληνιή $query=mysql_query("SELECT * FROM 

users WHERE userid='".$_SESSION['uid']."';"); ην userid πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην uid ηνπ 

Session, απηό δειαδή κε ην νπνίν είλαη ζπλδεκέλνο ν ρξήζηεο ζην ζύζηεκα. 
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Μεηά ηελ πξνβνιή ηνπ πξνθίι ηνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα ην επεμεξγαζηεί θαη λα ην 

αιιάμεη παηώληαο ην «Δπεμεξγαζία» ή λα αιιάμεη ην password ην παηώληαο ην «Αιιαγή 

Κσδηθνύ». 

Παηώληαο ηελ «Δπεμεξγαζία» ζηελ νζόλε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη κηα θόξκα κε 

ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία πνπ είρε πεξάζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε θόξκα ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία ειέγρνληαη από ην ζύλνιν 

JavaScript πνπ αλαιύζεθε ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξρείνπ signup.php. 

 

 

Δηθόλα 30: Αιιαγή ζηνηρείσλ ρξήζηε (1) 
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Δηθόλα 31: Αιιαγή ζηνηρείσλ ρξήζηε (2) 
 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο ηειεηώζεη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ην επόκελν βήκα είλαη 

λα παηήζεη ην θνπκπί «Αιιαγή». Δθόζνλ ηα ζηνηρεία πνπ εηζάρζεθαλ δελ έρνπλ πξόβιεκα  

ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηεο βάζεο κε ηα θαηλνύξηα δεδνκέλα. 

 

 

Δηθόλα 32: Δλεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ 
 

 

Μηα άιιε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο κέζα από ην πξνθίι, είλαη ε αιιαγή 

ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο.  
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Δηθόλα 33: Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο ρξήζηε 

 

Ο ρξήζηεο γξάθεη ζηε θόξκα ην λέν επηζπκεηό θσδηθό πξόζβαζεο θαη παηάεη 

«Αιιαγή». Σόηε γίλεηαη ελεκέξσζε ζηε βάζε ηνπ πεδίνπ passwd ηνπ πίλαθα users, γηα ηνλ 

ρξήζηε πνπ ην userid ηνπ είλαη ίζν κε ην $_SESSION['uid'], δειαδή κε ηνλ ρξήζηε πνπ είλαη 

ζπλδεκέλνο ζην ζύζηεκα. 

 

 

Δηθόλα 34: Κώδηθαο γηα ηελ αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο ρξήζηε 
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3.2.3 visits.php 

 

Όπσο έρεη γξαθηεί πην πάλσ, νη ρξήζηεο πνπ ζα εγγξάθνληαη ζηε ζειίδα θαη ζα έρνπλ 

όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο, δελ ζα είλαη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο αιιά ζύιινγνη, 

ζρνιεία, νξγαληζκνί θ.α. Απηό γίλεηαη γηαηί δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηνπο 

ρξήζηεο λα νξγαλώζνπλ νκαδηθέο εθδξνκέο ζην κνπζείν κέζσ ηεο ζειίδαο. Σν αξρείν 

visits.php είλαη απηό πνπ πεξηέρεη ηνλ θώδηθα πνπ δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα απηή. 

Γηα λα πξνγξακκαηίζεη ν ρξήζηεο κηα λέα εθδξνκή ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί 

«Πξνζζήθε». Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ε θόξκα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη 

ππνρξεσηηθά. Σα πεδία ηεο θόξκαο ειέγρνληαη από έλα ζύλνιν εληνιώλ JavaScript.    

 

 

 



 

  46 

Διπλωμαηική Εργαζία:  

Δημιοσργία Δσναμικού Ιζηόηοποσ για ηο Ιζηορικό – Λαογραθικό Μοσζείο Κοζάνης 

 

Δηθόλα 35: Έιεγρνο ζηνηρείσλ θόξκαο εθδξνκώλ 
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Η θόξκα πνπ ζπκπιεξώλεη ν ρξήζηεο παίξλεη ηα ζηνηρεία ηεο από ηνλ πίλαθα visits ηεο 

βάζεο.  

 

 

Δηθόλα 36: Πξνζζήθε λέαο εθδξνκήο (1) 

 

Αθνινπζεί ε δήισζε ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή. Ο ρξήζηεο 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εθδξνκή κέρξη θαη ηξία ρξόληα κεηά. 
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Δηθόλα 37: Πξνγξακκαηηζκόο εκεξνκελίαο εθδξνκήο 

 

 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ, θαη ν ρξήζηεο παηήζεη πξνζζήθε, ζα 

πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα λέα δεδνκέλα. 
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Δηθόλα 38: Δλεκέξσζε βάζεο γηα ηελ λέα εθδξνκή 

 

 

  Μηα δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο είλαη λα κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ηα 

ζηνηρεία κηαο εθδξνκή πνπ έρεη ήδε πξνγξακκαηηζηεί. Έηζη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο εθδξνκήο πνπ είραλ εηζάγεη ζηε θόξκα ή αθόκε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 

εθδξνκήο. 

 

 

Δηθόλα 39: Αιιαγή ζηνηρείσλ εθδξνκήο (1) 
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Δηθόλα 40: Αιιαγή ζηνηρείσλ εθδξνκήο (2) 

 

 

Όηαλ νινθιεξώζεη ν ρξήζηεο ηηο αιιαγέο ζηα πεδία θαη παηήζεη ην θνπκπί «Αιιαγή», 

ελεκεξώλεηαη ν πίλαθαο visits ηεο βάζεο κε ηα λέα δεδνκέλα. 
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Δηθόλα 41: Αιιαγή ζηνηρείσλ εθδξνκήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

 

 

Ο ρξήζηεο εθηόο από ηελ επεμεξγαζία κηαο εθδξνκήο κπνξεί θαη λα ηελ δηαγξάςεη από 

ην ζύζηεκα ζε πεξίπησζε αθύξσζεο. 

 

 

Δηθόλα 42: Γηαγξαθή εθδξνκήο 
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3.3 Λεηηνπξγίεο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή 

 

Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ν θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηόηνπνπ. Θα 

πξέπεη λα κπνξεί λα ελεκεξώλεη ηε ζειίδα κε ηα λέα ηνπ κνπζείνπ, λα δεκνζηεύεη 

αλαθνηλώζεηο θαη λα ζηέιλεη newsletters ζηνπο επηζθέπηεο πνπ επηζπκνύλ λα ηα ιακβάλνπλ. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ 

ζηνλ ηζηόηνπν, λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ γηα νκαδηθέο εθδξνκέο 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα κελύκαηα πνπ απνζηέιινπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο νη επηζθέπηεο. 

Όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη κέζα από ην κελνύ δηαρείξηζεο ηνπ ηζηόηνπνπ γηα ηνλ 

Administrator. 

 

3.3.1 users_adm.php 

 

Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ δηαρεηξηζηή είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ππνςήθηνπο ρξήζηεο. Μπνξεί 

επίζεο λα πξνβάιιεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ησλ 

ρξεζηώλ.  

Όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη ζην αξρείν users_adm.php. Σν πξώην πξάγκα πνπ γίλεηαη 

κέζα ζην αξρείν απηό, θαη ζε όια ηα ππόινηπα πνπ αθνξνύλ ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή, είλαη 

λα εμαθξηβσζεί όηη ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο είλαη όλησο ν δηαρεηξηζηήο, θαη όηη έρεη ζπλδεζεί 

θαλνληθά ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 43: Έιεγρνο ζύλδεζεο δηαρεηξηζηή 
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Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη ηνπο ρξήζηεο ζπγθεληξσηηθά ζε έλαλ πίλαθα θαη από εθεί 

είηε λα πξνβάιεη ηα ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε έλαλ μερσξηζηά, είηε λα ηνπο δηαγξάςεη. Μπνξεί 

επίζεο λα ηνπο εγθξίλεη θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπο. Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο 

απνθαζίζεη λα εγθξίλεη ή λα δηαγξάςεη έλαλ ρξήζηε, θαη αθνύ παηήζεη ην αληίζηνηρν θνπκπί 

εθηέιεζεο, πξηλ πξνρσξήζεη ε εθηέιεζε εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα πνπ δεηά από 

ηνλ δηαρεηξηζηή λα επηβεβαηώζεη ηελ ελέξγεηα.  

 

 
 

Δηθόλα 44: πλνιηθή πξνβνιή ρξεζηώλ 
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Δηθόλα 45: Πξνβνιή ρξήζηε (1) 
 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 46: Πξνβνιή ρξήζηε (2) 
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Δηθόλα 47: Έγθξηζε ρξήζηε 
 

 

 

 
 

Δηθόλα 48: Γηαγξαθή ρξήζηε 
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Δηθόλα 49: Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο ρξήζηε από ηνλ δηαρεηξηζηή 
 

 

 

Μεηά ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε από ηνλ δηαρεηξηζηή ελεκεξώλεηαη 

ην αληίζηνηρν πεδίν ηεο βάζεο κε ην λέν password θαη απνζηέιιεηαη e-mail ζηνλ ρξήζηε πνπ 

ηνλ ελεκεξώλεη γηα ηελ εμέιημε απηή. 
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Δηθόλα 50: Δλεκέξσζε ηεο βάζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ password θαη απνζηνιή e-mail ζηνλ ρξήζηε 

 

 

 

3.3.1 visits_adm.php 

 

Μηα αθόκε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηνλ δηαρεηξηζηή είλαη ε δηαρείξηζε ησλ εθδξνκώλ 

πνπ πξνγξακκαηίδνπλ νη ρξήζηεο ζην κνπζείν. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβάιιεη όιεο ηηο 

εθδξνκέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζε έλαλ πίλαθα, ή λα ηηο δεη κηα πξνο κηα κε όιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο. Δπίζεο κπνξεί λα εγθξίλεη κηα αίηεζε γηα εθδξνκή ή λα ηελ δηαγξάςεη εληειώο. 
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Δηθόλα 51: πλνπηηθή πξνβνιή εθδξνκώλ 
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Δηθόλα 52: Λεπηνκεξήο πξνβνιή αίηεζεο εθδξνκήο (1) 
 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 53: Λεπηνκεξήο πξνβνιή αίηεζεο εθδξνκήο (2) 
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Δηθόλα 54: Έγθξηζε εθδξνκήο θαη απνζηνιή e-mai ζηνλ ρξήζηε 
 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 55: Γηαγξαθή εθδξνκήο από ηνλ δηαρεηξηζηή 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – Πεξηήγεζε ζηνλ ηζηόηνπν 

ε  απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηνπ ηζηόηνπνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πεξηήγεζε ησλ επηζθεπηώλ αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ν ηζηόηνπνο  ζηνλ 

δηαρεηξηζηή.  

 

4.1 Περιήγηζη επιζκεπηών 

4.1.1 Ζ αρτική ζελίδα 

 

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηόηνπνπ πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε κηα πιεζώξα επηινγώλ όζνλ 

αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθά κε ην κνπζείν. πγθεθξηκέλα ν επηζθέπηεο ζηελ αξρηθή 

ζειίδα κπνξεί: 

 

 Να δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ, 

 Να δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, 

 Να δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί, 

 Να δηαβάζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηδξπηή ηνπ θαη γηα ηνλ ύλδεζκν Γξακκάησλ θαη 

Σερλώλ Ννκνύ Κνδάλεο, 

 Να δηαβάζεη ηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

κνπζείνπ, 

 Να ελεκεξσζεί γηα ηηο επεξρόκελεο εθζέζεηο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ κνπζείνπ, 

 Να δεη θσηνγξαθηθό πιηθό από ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, 

 Να ελεκεξσζεί γηα ην ηκήκα πσιήζεσλ ηνπ κνπζείνπ, 

 Να ελεκεξσζεί ζεηηθα κε ηελ εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ κνπζείνπ, 

 Να βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζβαζε ζην κνπζείν, 

 Να επηθνηλσλήζεη κε ην κνπζείν ζηέιλνληαο κήλπκα κέζσ ηεο ζειίδαο,  

 Να θάλεη εγγξαθή ζην newsletter ηνπ κνπζείνπ.  
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Δηθόλα 56: Αξρηθή ζειίδα (1) 
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Δηθόλα 57: Αξρηθή ζειίδα (2) 
 

 

 

4.1.2 Σο μενού 

 

ην επάλσ κέξνο θαη δεμηά ηεο αξρηθήο ζειίδαο βξίζθνληαη ηέζζεξα θνπκπηά πνπ 

απνηεινύλ ην κελνύ ηνπ ηζηόηνπνπ θαη βξίζθνληαη ζε όιεο ηηο ζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη νη 

κε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο. 
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Δηθόλα 58: Σν κελνύ 
 

 

 

Σν πξώην θνπκπί νλνκάδεηαη «Αξρηθή» θαη επηζηξέθεη ηνλ ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα 

ηνπ ηζηόηνπνπ. 

Σν δεύηεξν θνπκπί νλνκάδεηαη «Πξόζβαζε». Κάλνληαο θιηθ ν επηζθέπηεο κπνξεί 

δηαβάζεη θάπνηεο ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Κνδάλε θαη ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, 

θαη λα δεη πνπ αθξηβώο βξίζθεηαη ην κνπζείν ζε ράξηε από ην Google maps.  
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Δηθόλα 59: Πιεξνθνξίεο – Πξόζβαζή 

 

 

 

Σν ηξίην θνπκπί «νλνκάδεηαη «Δπηθνηλσλία». Κάλνληαο θιηθ ζε απηό ην θνπκπί ν 

επηζθέπηεο βιέπεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ κνπζείνπ. Δπηπιένλ ππάξρεη κηα 

θόξκα κε ηελ νπνία ν επηζθέπηεο αθνύ πξώηα ζπκπιεξώζεη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ην e-

mail θαη ην ζέκα , κπνξεί λα ζηείιεη ην κήλπκα ηνπ ζην κνπζείν. 
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Δηθόλα 60: Δπηθνηλσλία κε ην κνπζείν 

 

 

 

Σν ηειεπηαίν θνπκπί πνπ νλνκάδεηαη «Δίζνδνο» κεηαθέξεη ηνλ επηζθέπηε ζηε ζειίδα 

ζύλδεζεο κε ην ζύζηεκα. Δθεί ν επηζθέπηεο αλ έρεη όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό ζπλδέεηαη ζην 

ζύζηεκα.  
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Δηθόλα 61: ύλδεζε ζην ζύζηεκα 
 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη, θαη αληηπξνζσπεύεη θάπνην ζρνιείν, ζύιινγν, ηνπξηζηηθό 

γξαθείν θηι. κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί «Δγγξαθηείηε» θαη αθνύ ζπκπιεξώζεη ηελ ιίζηα κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνύ πνπ αληηπξνζσπεύεη, θαη ηνλ επηζπκεηό θσδηθό πξόζβαζεο 

κπνξεί λα αηηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ.   
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Δηθόλα 62: Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ 

 

 

 

4.1.3 Ζ πορεία ηοσ μοσζείοσ ζηο τρόνο 

 

Μεηά ην κελνύ θαη μεθηλώληαο ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα ν επηζθέπηεο κεηά 

ην θαισζόξηζκα ηνπ ζηνλ ηζηόηνπν κπνξεί λα δηαβάζεη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ, θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ ζην πέξακα ησλ ρξόλσλ. 
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Δηθόλα 63: Καισζόξηζκα ζηνλ ηζηόηνπν 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 64: Η Ιζηνξία ηνπ κνπζείνπ 
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4.1.4 Ο ύνδεζμος Γραμμάηων και Σετνών 

 

ην ύλδεζκν Γξακκάησλ θαη Σερλώλ Ν. Κνδάλεο αλήθνπλ ην Ιζηνξηθό-Λανγξαθηθό θαη 

Φπζηθήο Ιζηνξίαο Μνπζείν Κνδάλεο θαη ην Μνπζείν Μαθεδνληθνύ Αγώλα ζηελ πεξηνρή 

Υξσκίνπ, ζην Όξνο Μπνύξηλν. Η ζειίδα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

ζπλδέζκνπ αιιά θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 65: ύλδεζκνο Γξακκάησλ & Σερλώλ 
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4.1.5 Κηίριο και Μόνιμες Δκθέζεις 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα ν επηζθέπηεο πιεξνθνξείηαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ θαη γηα ην 

πώο έθηαζε ην κνπζείν λα ζηεγάδεηαη εθεί, θαζώο θαη γηα ηηο κόληκεο εθζέζεηο πνπ 

θηινμελνύληαη ζην κνπζείν. 

 

 

Δηθόλα 66: Κηίξην θαη κόληκεο εθζέζεηο (1) 
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Δηθόλα 67: Κηίξην θαη κόληκεο εθζέζεηο (2) 
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Δηθόλα 68: Κηίξην θαη κόληκεο εθζέζεηο (3) 
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4.1.6 Δκδόζεις 

 

Ο ύλδεζκνο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ έρεη έλα ζεκαληηθό θαη καθξύ εθδνηηθό έξγν κε 

δεκνζηεύκαηα από πνιινύο ζπγγξαθείο πνπ ζπλήζσο ην πξαγκαηεύνληαη ηα ήζε, ηα έζηκα 

θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο θαηά θύξην ιόγν θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηά 

δεύηεξν. Όια απηά ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ηα πιεξνθνξεζεί κε ιεπηνκέξεηα ζηελ ελόηεηα 

«Δθδόζεηο». 

 

 

Δηθόλα 69: Δθδόζεηο πλδέζκνπ Γξακκάησλ & Σερλώλ 
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4.1.7 Πωληηήριο 

 

ην ηζόγεην ηνπ Ιζηνξηθνύ-Λανγξαθηθνύ θαη Φπζηθήο Ιζηνξίαο Μνπζείνπ Κνδάλεο 

ιεηηνπξγεί ην πσιεηήξην ηνπ Μνπζείνπ. ε απηή ηε ζειίδα ν επηζθέπηεο ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά 

κε ην ηη δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε σο ζνπβελίξ από ην κνπζείν. 

 

 

 

Δηθόλα 70: Πσιεηήξην 

 

 

 

 

4.1.7 Φωηογραθίες 

 

Από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ελόηεηεο ηνπ ηζηόηνπνπ θαζώο δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

δπλαηόηεηα λα πάξεη κηα γεύζε ζρεηηθά κε ηα εθζέκαηα πνπ θηινμελεί ην κνπζείν. 
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Δηθόλα 71: Φσηνγξαθηθό πιηθό εθζεκάησλ 
 

 

 

Ο κεραληζκόο πξνβνιήο ησλ θσηνγξαθηώλ είλαη ην shadowbox πνπ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα δεη ηηο θσηνγξαθίεο είηε κηα πξνο κηα θάλνληαο θιηθ ζην βειάθη, είηε σο 

slideshow. 
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Δηθόλα 72: Ο κεραληζκόο Shadowbox 

   

 

 

 

4.1.8 Σα ηελεσηαία νέα 

 

Έλα άιιν ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ ηζηόηνπνπ είλαη ηα ηειεπηαία λέα. Σα ηειεπηαία λέα 

ελεκεξώλνληαη δπλακηθά από ηνλ δηαρεηξηζηή θαη πέξα από ηελ ζπλνπηηθή πξνβνιή ησλ 

ηξηώλ αλαθνηλώζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αξρηθή ζειίδα, ν επηζθέπηεο κπνξεί παηώληαο ην 

«Πεξηζζόηεξα» λα δηαβάζεη νιόθιεξε ηελ αλαθνίλσζε.  
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Δηθόλα 73: Αλαθνίλσζε αλαιπηηθά 

 

 

Δπίζεο δεη ην αξρείν κε παιαηόηεξεο αλαθνηλώζεηο θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί «Αξρείν 

εηδήζεσλ». Οη παιαηόηεξεο αλαθνηλώζεηο είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλά εκεξνκελία κε πξώηεο ηηο 

πην πξόζθαηεο, θαη ζειηδνπνηεκέλεο αλά 10.  
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Δηθόλα 74: Αξρείν αλαθνηλώζεσλ 
 
 

 

 

4.1.9 Δγγραθή ζηο Newsletter 

 

Μηα άιιε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ επηζθέπηε ηνπ ηζηόηνπνπ είλαη ε εγγξαθή ηνπ 

ζην Newsletter ηνπ κνπζείνπ. Απηό επηηπγράλεηαη βάδνληαο ην e-mail ηνπ ζην πεδίν 

Newsletter θαη παηώληαο ππνβνιή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη γξήγνξα γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Μνπζείνπ. 
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Δηθόλα 75: Δηζαγσγή e-mail ζην newsletter 
 

 

4.1.10 Δκθέζεις και Γραζηηριόηηηες 

 

ε απηό ην θνκκάηη ηεο ζειίδαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο επεξρόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ κνπζείνπ νη νπνίεο έρνπλ ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα κέξε: 

 

 ηηο εθζέζεηο δσγξαθηθήο 

 ηηο εθζέζεηο θσηνγξαθίαο 

 ηηο παξνπζηάζεηο 

 ηηο ινηπέο εθδειώζεηο 
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Δηθόλα 76: Δθζέζεηο θαη Γξαζηεξηόηεηεο 
 

 

 
 

Δηθόλα 77: Έθζεζε Φσηνγξαθίαο 
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4.2 Περιήγηζη Γιατειριζηή 

4.2.1 Ζ αρτική ζελίδα διατειριζηή 

 

Ο δηαρεηξηζηήο αθνύ ζπλδεζεί ζηε ζειίδα κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ πξνζσπηθό 

θσδηθό ηνπ, κπνξεί από ην κελνύ λα παηήζεη ην θνπκπί «Γηαρείξηζε» θαη λα κεηαθεξζεί ζηε 

ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ ηζηόηνπνπ. Από εθεί κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κε ηε ζεηξά:   

 

 Σα κελύκαηα πνπ ζηέιλνπλ νη επηζθέπηεο 

 Σηο αλαθνηλώζεηο ηνπ κνπζείνπ 

 Να πξνζζέζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο επεξρόκελεο εθδειώζεηο 

 Να ζηείιεη newsletter ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

 Να δηαρεηξηζηεί ηηο αηηήζεηο γηα νκαδηθέο εθδξνκέο ζην κνπζείν 

 Να δηαρεηξηζηεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηόηνπνπ. 

 

 
 

Δηθόλα 78: Αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 
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4.2.2 Γιατείριζη μηνσμάηων 

 

 ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη ηα κελύκαηα πνπ ζαο έρνπλ απνζηείιεη νη επηζθέπηεο 

ηεο ηζηνζειίδαο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηα πξνβάιεη ή λα ηα δηαγξάςεη παηώληαο ζην 

αληίζηνηρν θνπκπί.  

 

 

Δηθόλα 79: Γηαρείξηζε κελπκάησλ 
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Δηθόλα 80: Πξνβνιή κελύκαηνο 
 

 

 

4.2.3 Γιατείριζη ανακοινώζεων 

 

ε απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη νη θαηαρσξεκέλεο αλαθνηλώζεηο. Από εδώ ν 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηηο πξνβάιεη, λα ηηο επεμεξγαζηεί ή λα ηηο δηαγξάςεη παηώληαο ζην 

αληίζηνηρν θνπκπί. Δπίζεο κπνξεί λα πξνζζέζεη αλαθνίλσζε παηώληαο ην θνπκπί 

«Πξνζζήθε». 
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Δηθόλα 81: ειίδα δηαρείξηζεο αλαθνηλώζεσλ 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 82: Δπεμεξγαζία αλαθνίλσζεο 
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Δηθόλα 83: Γεκηνπξγία λέαο αλαθνίλσζεο 
 

 

 

 

 

4.2.4 Γιατείριζη εκδηλώζεων 

 

Δδώ εκθαλίδνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειώζεηο ζην κνπζείν. Ο δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα ηηο πξνβάιεη, λα ηηο επεμεξγαζηεί ή λα ηηο δηαγξάςεη παηώληαο ζην αληίζηνηρν 

θνπκπί. Δπίζεο, όπσο θαη ζηηο αλαθνηλώζεηο, κπνξεί λα πξνζζέζεη κηα εθδήισζε παηώληαο 

ην θνπκπί «Πξνζζήθε». 
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Δηθόλα 84: Γηαρείξηζε εθδειώζεσλ 

 

 

 
Δηθόλα 85: Πξνζζήθε λέαο εθδήισζεο 
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4.2.5 Γιατείριζη newsletter 

 

ε απηή ηε ζειίδα  εκθαλίδνληαη ηα e-mail ησλ επηζθεπηώλ πνπ εγγξάθηεθαλ ζην 

newsletter. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηα δηαγξάςεηε παηώληαο ζην αληίζηνηρν θνπκπί. Γηα λα 

απνζηείιεη λέν newsletter ζε όινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην  

θνπκπί « Νέν κήλπκα». 

 

 

 

Δηθόλα 86: Γηαρείξηζε Newsletter 
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Δηθόλα 87: ύλζεζε λένπ Newsletter 

 

 

 

 

 

4.2.6 Γιατείριζη εκδρομών 

 

ε απηή ηε ζειίδα πξνβάιινληαη όιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα νξγαλσκέλεο 

εθδξνκέο ζην κνπζείν. Από εδώ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο αηηήζεηο, λα ηηο 

εγθξίλεη ή λα ηηο δηαγξάςεη. 
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Δηθόλα 88: Γηαρείξηζε εθδξνκώλ 

 

 
 

Δηθόλα 89: Πξνβνιή αίηεζεο γηα εθδξνκή 
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 4.2.7 Γιατείριζη τρηζηών 

 

ε απηή ηε ζειίδα πξνβάιινληαη όινη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ 

ηζηόηνπν ηνπ κνπζείνπ αιιά θαη ηνπο ήδε εγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Από εδώ ν δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα πξνβάιεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο, λα ηνπο εγθξίλεη ή λα ηνπο δηαγξάςεη, ή λα ηνπο 

αιιάμεη θσδηθό πξόζβαζεο. 

 

 
 

Δηθόλα 90: Γηαρείξηζε ρξεζηώλ 
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Δηθόλα 91: Πξνβνιή ζηνηρείσλ ρξήζηε 
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