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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι παγκοσµίως το ενδιαφέρον για την 

επιτραπέζια αντισφαίριση είναι µεγάλο. Ωστόσο η παρουσία του αθλήµατος στο 

διαδίκτυο δεν φαίνεται να έχει ανάλογη προβολή. Ενώ δηλαδή το άθληµα, µε 

βάση τη συµµετοχή, κατατάσσεται παγκοσµίως στη δεύτερη θέση των 

αθληµάτων η παρουσία του αθλήµατος στο διαδίκτυο δεν έχει τη δυναµική 

αυτή. Πολύ δε περισσότερο στην ελληνική πραγµατικότητα η παρουσία του στο 

διαδίκτυο υστερεί κατά πολύ. 

Η παρούσα εργασία µελετά, εξετάζει και καταγράφει τους κόµβους (site) 

που ασχολούνται σε παγκόσµιο επίπεδο µε την επιτραπέζια αντισφαίριση, 

παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες που έχουν οι κόµβοι.  

Επίσης µε βάση τα αποτελέσµατα και τις εµπειρίες της µελέτης 

δηµιουργήθηκε ένας αντίστοιχος κόµβος (site) για την Ελληνική 

πραγµατικότητα. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη του κόµβου βασίστηκε στα 

πλεονεκτήµατα που διαπιστώθηκαν από την µελέτη και µάλιστα εµπλουτίστηκε 

µε χαρακτηριστικά που θεωρούνταν σηµαντικά για τους ενδιαφερόµενους, 

όπως: οδηγίες για το άθληµα (κανονισµοί, τεχνικές, κλπ), δυνατότητα 

δηλώσεων συµµετοχής σε τουρνουά, εγγραφή µέλους έτσι ώστε να µπορεί να 

πηγαίνει και να παίζει πινγκ - πονγκ αλλά και δυνατότητα πληρωµής των 

συνδροµών του, live streaming αγώνων, forum, φωτογραφικό υλικό.  

Το βασικό πλεονέκτηµα του κόµβου (site) είναι ότι είναι δυναµικό και 

παρέχει αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα, προσφέροντας την 

δυνατότητα της άµεσης επικοινωνίας και συζήτησης µεταξύ των εγγεγραµµένων 

χρηστών, αλλά και ότι προσφέρει απευθείας µεταδώσει αγώνων.  

Για την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα xampp που περιέχει 

ενσωµατωµένα τα ακόλουθα: τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache,  την βάση 

δεδοµένων MySQL, FileZilla. Επίσης για την κατασκευή των σελίδων 

χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες τεχνολογίες: html, php, javascript, css, Ajax, 

MySQL. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

Ping pong, Πινγκ πονγκ, Table Tennis, Επιτραπέζια αντισφαίριση, Web 

development 



  

ABSTRACT 

The statistics show that world-wide interest in table tennis is great. 

However, the presence of this sport on the internet is not great, although the 

table tennis is in the second position of the all sports on the basis of the 

participations. Especially in Greece the presence of this sport on the internet is 

lagging far. 

This project is examining websites relating to table tennis at the global 

level and showing their advantages and disadvantages. 

Also, on the basis of the results and the experiences of this study created 

a table tennis website for the Greek reality. The design and development of web 

site was based on the advantages identified by the study and even enriched 

with features that were considered important, such as: useful information for the 

table tennis (rules and techniques etc), statement by participation in 

tournament, registration member in order to be able to play table tennis at the 

club, payment subscriptions, watch live streaming match table tennis, forum and 

photo. This website is dynamic and provides user interaction with the system 

which be the main advantage. 

For the construction of the website used the following technologies: html, 

php, javascript, css, Ajax, MySQL and the platform xampp which consists 

mainly of the Apache http server, MySQL database and fileZilla. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να αξιοποιηθεί η εµπειρία από τους 

εγχώριους και παγκόσµιους κόµβους στο διαδίκτυο που ασχολούνται µε το 

πινγκ-πονγκ για να κατασκευαστεί ένας σύγχρονος αντίστοιχος κόµβος για την 

ελληνική πραγµατικότητα. Ο δυναµικός κόµβος που θα κατασκευαστεί θα 

ενηµερώνει και θα εξυπηρετεί κυρίως Έλληνες επισκέπτες και εγγεγραµµένα 

µέλη του, σε θέµατα του αθλήµατος, στην προµήθεια του εξοπλισµού, στην 

επικοινωνία των µελών και την on-line παρακολούθηση αγώνων αλλά και   

στιγµιότυπων από καλούς αγώνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. 

Από τη διερεύνηση των κόµβων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει 

ικανοποιητικός κόµβος στην Ελλάδα που να παρέχει πληροφορίες για το 

άθληµα αλλά και να παρέχει την δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης 

αγώνων. Αυτός ήταν και ο λόγος που προχωρήσαµε στην εργασία αυτή. 

Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται αρχικά µε την εξέλιξη της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης στην Ελλάδα, στην Κίνα, στις Η.Π.Α. αλλά και παγκοσµίως 

παρουσιάζοντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το άθληµα είναι πολύ 

δηµοφιλές παγκοσµίως. Επίσης γίνεται εξέταση και των κόµβων που 

ασχολούνται αποκλειστικά µε το συγκεκριµένο άθληµα παρουσιάζοντας τα 

χαρακτηριστικά τους όπως τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες τους, και γίνεται 

καταγραφή των ηλεκτρονικών καταστηµάτων που εµπορεύονται αποκλειστικά 

και µόνο είδη επιτραπέζιας αντισφαίρισης παγκοσµίως. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι το κυρίως µέρος της εργασίας, 

περιλαµβάνει τα στάδια ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Ειδικότερα περιγράφεται η 

ανάπτυξη της ιστοσελίδας, η οποία ακολουθεί το µοντέλο των 4ων φάσεων 

(ανάλυση, σχεδίαση, παραγωγή – υλοποίηση, έλεγχος - αξιολόγηση). Στο τέλος 

του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την 

δηµιουργία της ιστοσελίδας.  

 Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την λειτουργικότητα του κόµβου, δηλαδή 

αναφέρει τις επιλογές που έχει ο επισκέπτης, ο εγγεγραµµένος χρήστης και ο 

διαχειριστής της ιστοσελίδα και στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η περιγραφή 

της βάσης δεδοµένων που υποστηρίζει την λειτουργία της ιστοσελίδας. 
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 Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα και οι 

προοπτικές που προέκυψαν από την µελέτη αλλά και την ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Το άθληµα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης εµφανίστηκε στην Αγγλία 

περίπου το 1880. Το 1901 ξεκίνησε η χρήση ρακετών µε ελαστική επικάλυψη 

και από το 1902 γενικεύτηκε η χρήση τους. Το 1922 συντάχθηκαν οι πρώτοι 

διεθνής κανονισµοί. Το 1926 ιδρύθηκε η I.T.T.F. (παγκόσµια οµοσπονδία 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης) από 9 χώρες και διατυπώθηκαν οι πρώτοι 

επίσηµοι κανονισµοί, ως το 1957 η ITTF απέκτησε 72 µέλη. Το 1945 η Ελληνική 

φίλαθλος οµοσπονδία αντισφαίρισης ιδρύει τµήµα επιτραπέζιας αντισφαίρισης 

και το 1949 γίνεται µέλος της ITTF, ενώ το 1951 ιδρύεται η Ελληνική Φιλάθλου 

Οµοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α). Το 1977 

αναγνωρίστηκε σαν Ολυµπιακό Άθληµα και η πρώτη εµφάνιση σε Ολυµπιακούς 

αγώνες έγινε το 1988 στην Σεούλ. 

Ο εξοπλισµός του αθλήµατος είναι ελάχιστος σχετικά µε άλλα αθλήµατα 

και περιορίζεται στα πιο κάτω : 

• Το τραπέζι έχει µήκος 2,74µ, πλάτος 1,525µ, και ύψος 0,76µ.  

• Το φιλέ χωρίζει το τραπέζι σε δύο ίσα µέρη και έχει ύψος 15,25 cm.  

• Ενώ το µπαλάκι έχει διάµετρο 40mm και βάρος 2,7 γραµµάρια.  

• Η ρακέτα αποτελείται από το ξύλο και τις επικαλύψεις από σπόγγο και 

λάστιχο, το βάρος της δεν είναι καθορισµένο. 

Οι αγώνες διεξάγονται στα 3 ή 4 νικηφόρα σετ, όπου κάθε σετ είναι στους 11 

πόντους. Τα σερβίς εκτελούνται εναλλάξ ανά δύο από κάθε παίχτη, όταν πάει 

το σκορ 10-10 τότε τα σερβίς γίνονται ανά ένα και το σετ τελειώνει όταν 

οποιοσδήποτε από τους δυο αθλητές πάρει διαφορά 2 πόντων από τον άλλον. 

Αν στο σερβίς το µπαλάκι περνώντας πάνω από το φιλέ το αγγίξει και καταλήξει 

στην πλευρά του αντίπαλου τότε γίνεται επανάληψη (net) του σερβίς αλλά εάν 

τα µπαλάκι καταλήξει έξω από την πλευρά του αντιπάλου τότε τον πόντο τον 

κερδίζει ο αντίπαλος. Για να κερδίσει κάποιος πόντο θα πρέπει να υπάρξει ένα 

από παρακάτω: 

• Αν ο αντίπαλος αποτύχει να κάνει σωστό σερβίς. 

• Αν ο αντίπαλος αποτύχει να κάνει σωστή επιστροφή. 

• Αν ο αντίπαλος χτυπήσει την µπάλα και αυτήν περάσει πάνω από το 

τραπέζι. 
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•  Αν ο αντίπαλος παρεµποδίσει την µπάλα. 

• Αν η µπάλα χτυπήσει δύο φόρες στην πλευρά του αντίπαλου. 

(Μ. Πούλιος, 2010-2011) 

 

1.1 Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Παγκοσµίως η επιτραπέζια αντισφαίριση θεωρείται ένα από τα 

πολυπληθέστατα σε συµµετοχές αθλήµατα, καθώς η παγκόσµια οµοσπονδία 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ΙΤΤF) αριθµεί περισσότερες από 200 Εθνικές 

Οµοσπονδίες. Οι άνθρωποι που ασχολούνται µε την επιτραπέζια αντισφαίριση 

είναι περισσότεροι από 300 εκατοµµύρια κατατάσσοντας το άθληµα δεύτερο σε 

συµµετοχές παγκοσµίως. Ενδεικτικά, στην ευρωπαϊκή οµοσπονδία 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης υπάρχουν 56 εθνικές οµοσπονδίες, ενώ στην 

οµοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Ωκεανίας υπάρχουν 26 εθνικές 

οµοσπονδίες.  

 

1.1.1 Η Επιτραπέζια αντισφαίριση στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα η επιτραπέζια αντισφαίριση αναπτύσσεται κάθε χρόνο 

καθώς δηµιουργούνται διαρκώς νέα σωµατεία και αυξάνεται ο αριθµός των 

ατόµων που ασχολούνται µε το άθληµα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της 

Ελληνικής οµοσπονδίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης, στα οποία για το έτος 

2011 υπήρχαν 125 σωµατεία µε αθλητές: 1134 άνδρες και 433 γυναίκες, ενώ 

για το 2012 τα σωµατεία έγιναν 133 µε αθλητές: 1242 άνδρες και 464 γυναίκες. 

Παράλληλα και στην Ελληνική οµοσπονδία βετεράνων επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης υπάρχουν γύρω στους 350 ενεργούς αθλητές. 

(www.httf.gr  ,25/4/2013) 

 

1.1.2 Η Επιτραπέζια αντισφαίριση στην Κίνα  

Σύµφωνα µε το CSM 2012 media report, για το 2012 η επιτραπέζια 

αντισφαίριση ήταν το δηµοφιλέστερο άθληµα στην Κίνα. Η τηλεθέαση του 

αθλήµατος είχε φτάσει συνολικά στον αριθµό των 967 εκατοµµυρίων 

τηλεθεατών στον αθλητικό τηλεοπτικό σταθµό CCTV-5. Οι αριθµοί είναι 

απίστευτα υψηλοί, αποδεικνύοντας την υψηλή θέση που κατέχει το άθληµα 

στην Κίνα. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί της Κίνας µετέδωσαν συνολικά 1,856 
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ώρες επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ενώ αποκλειστικά µόνο το CCTV-5 ένα από 

τα µεγαλύτερα κανάλια µετέδωσε 357 ώρες. 

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της παγκόσµιας οµοσπονδίας 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης, Adham Sharara, παρότι η Κίνα είναι κυρίαρχη στην 

διεθνή σκηνή, οι κινέζοι τηλεθεατές αυξάνονται εντυπωσιακά.  

Σε σχέση µε τον αριθµό των ωρών που µεταδόθηκε η επιτραπέζια 

αντισφαίριση, ήταν το Νο1 άθληµα σε τηλεθέαση, αυτό είναι καλό και σηµαίνει 

ότι πρόκειται να αυξηθούν οι χορηγοί που στοχεύουν στην Κινέζικη αγορά. 

Στους ολυµπιακούς αγώνες του Λονδίνου στον τελικό των ανδρών 

καταγράφηκε τηλεθέαση  34 εκατοµµύρια παγκοσµίως. 

 (www.ittf.com ,10/4/2013)  

 

1.1.3 Η Επιτραπέζια αντισφαίριση στις Η.Π.Α. 

Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα “2012 sports, fitness and leisure activities 

topline participation report, sporting goods manufacturers association” της 

εταιρίας SGMA, στην Αµερική η επιτραπέζια αντισφαίριση αναπτύσσετε µε 

πολύ γρήγορους ρυθµούς. Αναλυτικότερα τα άτοµα που ασχολήθηκαν µε την 

επιτραπέζια αντισφαίριση το 2011 ήταν 18.561.000 αθλητές και σε σχέση µε το 

2007 υπήρξε αύξηση περίπου 2,5 εκατοµµυρίων αθλητών (το 2007 ήταν 

15.955.000). 

Επίσης σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Αµερικάνικη οµοσπονδία 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης, το 2011 είχε έσοδα της τάξης 1.342.636$ 

σηµειώνοντας αύξηση περίπου 300.000$ σε σχέση µε το 2010. 

(www.teamusa.org ,15/4/2013) 

 

1.2 Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο 

διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ικανοποιητικός κόµβος που να 

υποστηρίζει το άθληµα, και να περιέχει έγκυρες - επίκαιρες συµβουλές, 

ειδήσεις, προπονητικά θέµατα, ιστορικά στοιχεία και βέβαια live streaming 

αγώνων. Στην µελέτη που διεξήχθη σε παγκόσµιο επίπεδο παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχουν έξι πολύ καλά οργανωµένες δυναµικές ιστοσελίδες που παρέχουν 
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αλληλεπίδραση µε τον χρήστη µε javascript και php σενάρια και είναι οι 

ακόλουθες: 

• International Table Tennis Federation (ITTF) 

http://www.ittf.com/ 

Η ιστοσελίδα της παγκόσµιας οµοσπονδίας, είναι η πιο πλήρης 

ιστοσελίδα παγκοσµίως διαθέτοντας ειδήσεις, νέα, live streaming 

µετάδοση αγώνων, επίσης παρέχει εικονική πλοήγηση στα εκθέµατα του 

µουσείο επιτραπέζιας αντισφαίρισης που υπάρχει στην Ελβετία. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ιστοσελίδας, στο facebook έχει 81.000 like και 

στο twitter 7.000 follow.   

• Table TennisDaily 

http://www.tabletennisdaily.co.uk 

Περιέχει παγκόσµια νέα, έχει την παγκόσµια µηνιαία ranking list 

(κορυφαίοι δέκα αθλητές), forum συζητήσεων, δυνατότητα εγγραφής 

χρηστών, παρακολούθηση video από αγώνες, live streaming µετάδοση 

αγώνων. Σύµφωνα µε στοιχεία της ιστοσελίδας, έχει περισσότερους από 

60.000 µοναδικούς µηνιαίους επισκέπτες, 3.000.000 µηνιαίες προβολές 

των σελίδων, 19.580 like στο facebook, 2.500 follow στο twitter και 

περισσότερους από 5.651 συνδροµητές στο YouTube, κατατάσσοντας 

την ιστοσελίδα στην κορυφαία παγκοσµίως.  

• Table Tennis Master 

http://www.tabletennismaster.com/ 

Περιέχει θέµατα προπονητικής και ασκήσεις προπονήσεων σε βίντεο 

από τα οποία ορισµένα είναι ελεύθερα να τα παρακολουθήσει ο χρήστης 

αλλά τα περισσότερα πωλούνται σε dvd, επίσης έχει φωτογραφίες 

αγώνων, blog και forum συζητήσεων για διάφορα θέµατα του αθλήµατος 

που απασχολούν τους χρήστες. Παρέχει την δυνατότητα εγγραφής 

χρήστη όπου οι χρήστες µπορούν να δουν το προφίλ τους, επίσης 

αποκτούν το δικαίωµα να αναρτούν θέµατα στο blog και στο forum της 

ιστοσελίδας. Υπάρχει ηµερολόγιο µε τα event που είναι 

προγραµµατισµένα να διεξαχθούν. Περιέχει στατιστικά των επισκεπτών 

που είναι online συνδεδεµένοι (όπως χώρα προέλευσης κλπ). Η 

µεγαλύτερη αδυναµία της συγκεκριµένης ιστοσελίδας είναι ότι δεν έχει 

όµως live streaming µετάδοση αγώνων. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
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ιστοσελίδας, έχει ηµερησίως επισκέπτες από περισσότερες από 150 

χώρες, στο facebook έχει 157.000 like και στο twitter 8.500 follow.  

• Worldwide Table Tennis New – table tennista 

http://tabletennista.com/ 

Περιέχει παγκόσµια νέα - ειδήσεις, έχει την παγκόσµια µηνιαία ranking 

list (κορυφαίοι δέκα αθλητές), όµως δεν περιέχει live streaming µετάδοση 

αγώνων, όπως επίσης δεν δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει 

εγγραφή µέλος - χρήστης έτσι ώστε να έχει κάποια πιθανά επιπλέον 

προνόµια. Στο facebook έχει 6.500 like και στο twitter 900 follow.  

• Dennis TT World 

http://www.tabletennis.gr 

Περιέχει νέα - ειδήσεις, προπονητικά θέµατα όπως ασκήσεις κλπ, 

υπάρχει forum, δίνει την δυνατότητα να γίνει κάποιος χρήστης - µέλος 

έτσι ώστε να µπορεί να  γράφει θέµατα συζητήσεων στο forum και στο 

blog. Έχει περισσότερα από 5.000 µέλη.  

• Table tennis talk 

http://www.tabletennistalk.co.uk/forum/content.php 

Περιέχει ειδήσεις, live streaming αγώνων, δίνει την δυνατότητα να 

εγγραφής χρήστης - µέλους έτσι ώστε να µπορεί να συµµετάσχει στο 

forum. Η µεγαλύτερη αδυναµία είναι ότι οι ειδήσεις και τα νέα δεν 

ανανεώνονται συχνά.  

 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα 

που εµπορεύονται αποκλειστικά και µόνο είδη επιτραπέζιας αντισφαίρισης 

όπως µπαλάκια, ρακέτες, λάστιχα και ξύλα ρακετών, παπούτσια, ρούχα κλπ,  

έτσι διαπιστώνεται ότι το άθληµα είναι πολύ δηµοφιλές παγκοσµίως, πιο 

συγκεκριµένα:  

 

• Ελλάδα:  υπάρχουν πέντε ηλεκτρονικά καταστήµατα 

“e-pingpongshop.com”   http://www.e-pingpongshop.com/ 

“table X tennis equipment”   http://www.chalex.gr/tabletennis/ 

“ping pong market” http://pingpong.ttmarket.gr/ 
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“gpsports.gr - table tennis sports 

club” 

http://www.gpsports.gr 

“e-pong.gr” http://www.e-pong.gr/ 

 

• Ηνωµένο Βασίλειο: υπάρχουν δέκα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

“Bribar table tennis” http://shop.bribartt.co.uk/ 

“table tennis direct”  http://www.tabletennisdirect.com/default.aspx 

“e-table-tennis.com” http://www.e-table-tennis.com/ 

“custom table tennis” http://www.customtabletennis.co.uk/ 

“jarvis sports–the table tennis 

specialists” 

http://www.jarvissports.co.uk/ 

“Topspin sports” http://www.topspintt.com/index.php 

“tees sports” http://www.teessport.com/ 

“go table tennis everthing” http://www.gotabletennis.com/ 

“total table tennis” http://www.totaltabletennis.com/home.php 

“megaspin.net” http://www.megaspin.net/ 

 

• Γερµανία: υπάρχουν δώδεκα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

“spinfactory” http://www.spinfactory.de/shop/default.php5 

“Scholer micke“ http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/ 

“TTShop-Leipzig” http://www.ttshop-leipzig.de/ 

“tt-outlet” http://www.tt-outlet.de/ 

“Tischtennis shop jesumann” http://www.tt-shop-jesumann.de/ 

“future spin” http://www.futurespin.de/tischtennis-shop/ 

“table tennis shop Nehn -TT” http://www.behn-tt.com/ 

“contra” http://www.contra.de/ 

“Schuett”  http://www.schuett-sport.de/ 

“Sport Schreiner Tischtennis” http://www.sport-schreiner-tischtennis.de/ 

“Rotzer TT - Shop” http://www.gr-tischtennis.de/ 

“ Dr.Nubauer” http://www.drneubauer.com/ 
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• Ασία: υπάρχουν έντεκα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

“Eacheng.net” http://www.eacheng.net/ 

“Far east sports” http://www.fareastsports.com/ 

“PROTT” http://www.prott.cc/ 

“Swordtt” http://www.swordtt.com/en 

“table tennis iruiru” http://www.iruiru.com/ 

Table tennis store tomioka of 

japan” 

http://tt-

japan.net/index.php?main_page=index 

“table tennis and ping pong” http://ttnpp.com/shop/ 

“Nexy” http://www.nexy.com/index.php 

“superstoreasia.com” http://www.pingpongonline.com/shop/ 

“presports” http://www.presports.com/ 

“ping pong art” http://www.pingpongart.com/shop/index.ph

p 

 

• Γαλλία: υπάρχουν δυο ηλεκτρονικά καταστήµατα 

“wack sports” http://www.wsport.com/accueil_ind.php 

“Dauphin” http://www.dauphintt.com/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των σταδίων που 

ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξη του κόµβου (ιστοσελίδα) και γίνεται αναφορά 

και περιγραφή στις τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν και εξηγείται ο λόγος 

χρησιµοποίησης τους. 

 

2.1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Η δηµιουργία µιας ποιοτικής ιστοσελίδας (κόµβου) δεν είναι απλή 

εργασία που δηµιουργείται από έναν άνθρωπο µε έναν απλό τρόπο και σε 

µικρό χρονικό διάστηµα, αλλά αποτελεί  µια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία 

αλληλοσυσχετιζόµενων φάσεων εργασίας.  

Η υλοποίηση της ιστοσελίδας οργανώνεται σε διάφορες φάσεις εργασίας 

που σχετίζονται µεταξύ τους µε τρόπο ώστε οι πληροφορίες που καταγράφονται 

και το έργο που ολοκληρώνεται να αποτελεί στοιχείο εισόδου απαραίτητο για 

την ολοκλήρωση της επόµενης φάσης.  

(Σ.Ν ∆ηµητριάδης, Α.Σ. Ποµπόρτσης, Ε.Γ. Τριανταφύλου, 2004) 

 

2.1.1 Φάσεις εργασίας 

Οι φάσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 

1. Ανάλυση 

2. Σχεδίαση  

3. Παραγωγή – υλοποίηση 

4. Έλεγχος – αξιολόγηση 

 

2.1.2 Ανάλυση 

Εδώ παρουσιάζονται οι δραστηριότητες κατά την φάση της ανάλυσης. 

• Λειτουργική ανάλυση 

Καθορίστηκε ποια θα είναι η µορφή και η λειτουργία των εφαρµογών 

στην ιστοσελίδα, ανάλογα µε τον ρόλο του χρήστη δηλαδή εάν είναι 

διαχειριστής, αν είναι απλός επισκέπτης ή εάν είναι εγγεγραµµένος 

χρήστης στην ιστοσελίδα ποιες δυνατότητες και επιλογές θα έχει ο κάθε 

ένας.  
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• Ανάλυση της αρχιτεκτονικής των πληροφοριών 

∆ηλαδή πως είναι οργανωµένα τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας και εάν η 

ιεράρχηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες αρχικά του επισκέπτη. Στόχος 

είναι στην ιστοσελίδα ο αρχικός επισκέπτης µπορεί να προσανατολιστεί 

εύκολα. 

• Ανάλυση τεχνολογίας 

Σε αυτήν την φάση της ανάλυσης προσδιορίστηκαν οι τεχνολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας και 

προσδιορίστηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 

τεχνολογίας. Στην ιστοσελίδα χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

τεχνολογίες: 

1. html χρησιµοποιήθηκε διότι είναι η κύρια γλώσσα σήµανσης για 

τις ιστοσελίδες όπου τα στοιχεία της αποτελούν βασικά δοµικά 

στοιχεία. 

2. php χρησιµοποιήθηκε διότι είναι πολύ δυνατό εργαλείο για το 

σχεδιασµό δυναµικών ιστοσελίδων και για την συγγραφή 

σεναρίων για την συλλογή πληροφοριών από φόρµες και 

αποθήκευση τους στην βάση. 

3. javascript χρησιµοποιήθηκε διότι προσφέρει 

αλληλεπιδραστικότητα στις ιστοσελίδες αλλά κυρίως για έλεγχο 

των πεδίων. 

4. css χρησιµοποιήθηκε για την στυλιστική διαµόρφωση της 

ιστοσελίδας. 

5. ajax χρησιµοποιήθηκε για την αποστολή και την λήψη δεδοµένων 

από των server δίχως να αλλάζει η υπάρχουσα σελίδα. 

6. mysql χρησιµοποιήθηκε διότι έχει γρήγορη εκτέλεση των 

ερωτηµάτων και έχει εύκολη µεταφερσιµότητα. 

7. Xampp 

Στα επόµενα υποκεφάλαια γίνεται λεπτοµερέστερη ανάλυση των 

τεχνολογιών. 

• ∆ηµιουργική ανάλυση 

Εδώ καθορίστηκε ποιός είναι ο καλύτερος σχεδιασµός για τις σελίδες της 

ιστοσελίδας, δηλαδή τι επιλογές θα περιέχει η µπάρα του µενού, που θα 

είναι η ηµερολόγιο, το log in κλπ. 
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• Ανάλυση στόχων 

Σε αυτήν την διαδικασία καθορίστηκαν και προσδιορίστηκαν οι στόχοι 

της ιστοσελίδας. Στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένας κόµβος (ιστοσελίδα) 

που να παρέχει έναν δίαυλο ενηµέρωσης και εξειδίκευσης για την 

επιτραπέζια αντισφαίριση, οδηγίες για το άθληµα, δυνατότητα δηλώσεων 

συµµετοχής σε τουρνουά, εγγραφή µέλους έτσι ώστε να µπορεί να 

πηγαίνει και να παίζει πινγκ - πονγκ αλλά και δυνατότητα πληρωµής των 

συνδροµών του, live streaming µετάδοση αγώνων, forum, φωτογραφικό 

υλικό. 

 

2.1.3 Σχεδίαση 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την φάση της ανάλυσης 

αποτέλεσαν στοιχεία εισόδου για την φάση της σχεδίασης. Στην σχεδίαση 

άρχισε η υλοποίηση της “εξόδου”, δηλαδή της ιστοσελίδας, όπου έγινε ο 

σχεδιασµός της αρχικής σελίδας, των εσωτερικών σελίδων καθώς και όλων των 

υπόλοιπων τµηµάτων της ιστοσελίδας. Ο σχεδιασµός είναι το στάδιο κατά το 

οποίο σχεδιάστηκαν όλα τα στοιχεία και τα τµήµατα της ιστοσελίδας. Επίσης 

περιλάµβανε και τον χρονοπρογραµµατισµό της ιστοσελίδας δηλαδή 

καθορίστηκε η πορεία ανάπτυξης της ιστοσελίδας και παρατέθηκαν τα 

χαρακτηριστικά χρονικά σηµεία. 

Καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων (π.χ. κείµενο, 

γραµµατοσειρές, γραφικά, εικόνες κλπ), και καθορίστηκαν οι δυνατότητες που 

έχουν στην ιστοσελίδα οι απλοί επισκέπτες (εικόνα 2.1), οι εγγεγραµµένοι 

χρήστες (εικόνα 2.2), και ο διαχειριστής. Επιλέχθηκε να υπάρχουν δύο είδη 

χρηστών δηλαδή ο απλός επισκέπτης και ο εγγεγραµµένος χρήστης διότι 

σίγουρα θα υπάρχουν απλή χρήστες (επισκέπτες) οι οποίοι απλά θα θέλουν να 

ενηµερώνονται για ειδήσεις - νέα του αθλήµατος, αλλά και να µπορούν να δουν 

τα χρήµατα που θα χρειαστεί να δαπανήσουν για να ασχοληθούν µε το άθληµα 

αν πραγµατικά τους ενδιαφέρει δηλαδή πρωτίστως να δουν αν έχουν την 

οικονοµική δυνατότητα, αλλά θα υπάρχουν και χρήστες (δηλαδή οι 

εγγεγραµµένοι χρήστες) όπου θα χρειάζονται πιο εξειδικευµένα πράγµατα να 

τους προσφέρει η ιστοσελίδα για την επιτραπέζια αντισφαίριση όπως να 

µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή σε τουρνουά, να παρακολουθούν αγώνες, να 
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συζητάν µε άλλους εγγεγραµµένους χρήστες για θέµα του αθλήµατος που τους 

απασχολούν µέσω του forum.   

 

Εικόνα 2.1: Οι δυνατότητες που έχει ο απλός επισκέπτης στην ιστοσελίδα 

 

Εικόνα 2.2: Οι δυνατότητες που έχει ο εγγεγραµµένος χρήστης στην ιστοσελίδα 
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2.1.4 Παραγωγή - υλοποίηση 

Κατά την διαδικασία της δηµιουργίας υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις που 

ελήφθησαν κατά την σχεδίαση και η ιστοσελίδα άρχισε να γίνεται 

πραγµατικότητα. Περιλάµβανε τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη των 

αρχείων, και την εισαγωγή του περιεχόµενου στην ιστοσελίδα. 

Στην παραγωγή έγιναν τρείς βασικές εργασίες: 

1. Αναπτύχθηκε ο σκελετός της ιστοσελίδας µε βάση τις επιλογές που 

αποφασίστηκαν κατά την σχεδίαση. 

2. Παράχθηκαν τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόµενο της ιστοσελίδας 

και ενσωµατώθηκαν σταδιακά στον σκελετό. 

3. Συνεχείς έλεγχοι και σε κάθε καινούργιο αρχείο για την ιστοσελίδα που 

δηµιουργούνταν. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν σε πολλά επίπεδα (τεχνολογικό, 

λειτουργικό, αισθητικό). 

Ο συνδυασµός των εργασιών οδήγησε στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας.  

Η φάση της παραγωγής αποτελείται από τρείς φάσεις: 

1. Η φάση της προ-παραγωγής όπου είναι η πιο ευαίσθητη καθώς είναι η 

φάση όπου γίνεται η µετάβαση από το χώρο των ιδεών και του σχεδίου 

στο υλοποιηµένο αντικείµενο (την παραγωγή). Στην ουσία είναι το 

πέρασµα από το χαρτί στο υπολογιστή. Το πέρασµα αυτό έγινε µε 

ιδιαίτερα προσεκτικό και συντονισµένο τρόπο ώστε οι προδιαγραφές της 

σχεδίασης να δηµιουργήσουν µε συνέπεια την ιστοσελίδα. 

2. Επόµενη φάση ήταν φάση της κύριας παραγωγής και ξεκίνησε από την 

στιγµή που τελείωσε η προ-παραγωγή, και αποτελεί την ολοκλήρωση 

όλων των τµηµάτων της ιστοσελίδας. 

3. Η τελευταία φάση είναι η φάση της µετά-παραγωγής όπου έγινε ο 

έλεγχος λειτουργίας της ιστοσελίδας σε πραγµατικά περιβάλλοντα 

χρήστη και η τελική εκσφαλµάτωση. 

(Σ.Ν ∆ηµητριάδης, Α.Σ. Ποµπόρτσης, Ε.Γ. Τριανταφύλου, 2004) 

 

2.1.5 Έλεγχος - Αξιολόγηση 

Στην φάση των δοκιµών έγιναν έλεγχοι σε όλα τα σχεδιαστικά τµήµατα 

και στις λειτουργίες της ιστοσελίδας για να εξακριβωθούν αν λειτουργούν 

σωστά. Για τον έλεγχο του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του “µαύρου 

κουτιού”. Η τεχνική αυτή αντιµετωπίζει το σύστηµα προς έλεγχο ως ένα “µαύρο 
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κουτί” από την οπτική άποψη του εξωτερικού χρήστη, αδιαφορώντας για το 

εσωτερικό του συστήµατος και τον τρόπο υλοποίησης του. Έγινε έλεγχος της 

λειτουργίας του συστήµατος και τον τρόπο υλοποίησης του µε την 

προαναφερθείσα τεχνική για να ελεγχθεί ότι το σύστηµα πληροί όλες τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί και ότι προσφέρει στον χρήστη την 

λειτουργικότητα που έχει σχεδιαστεί να προσφέρει. Ο έλεγχος του συστήµατος 

έγινε σε συνάφεια µε την ανάλυση, την σχεδίαση και την υλοποίηση του 

συστήµατος. Ο έλεγχος του συστήµατος αποτέλεσε σηµαντική διαδικασία στην 

επιτυχηµένη ανάπτυξη του συστήµατος αφού όχι µόνο πιστοποιεί τον 

σχεδιασµό του συστήµατος, αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι σε ενδιάµεσα 

στάδια της ανάπτυξης φανέρωσε αδυναµίες οι οποίες στην συνέχεια 

διορθώθηκαν. 

. 

2.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

τεχνολογίες: html, php, javascript, css, Ajax, Mysql, xampp και περιγράφονται 

αναλυτικά στα επόµενα υποκεφάλαια. 

 

2.2.1 HTML 

Η html είναι η κύρια γλώσσα σήµανσης για τις ιστοσελίδες και τα στοιχεία 

της αποτελούν βασικά δοµικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η html συντάσσεται 

υπό την µορφή στοιχείων html τα οποία αποτελούνται από ετικέτες οι οποίες 

περικλείονται µέσα σε σύµβολα <> µέσα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας, 

όπου η πρώτη ονοµάζεται ετικέτα έναρξης και η δεύτερη ετικέτα λήξης και 

λειτουργούνται ανά ζεύγη. Ανάµεσα στις ετικέτες οι σχεδιαστές ιστοσελίδων 

µπορούν να τοποθετήσουν κείµενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο φυλοµετρητής δεν 

εµφανίζει τις ετικέτες html αλλά τις χρησιµοποιεί για να ερµηνεύσει το 

περιεχόµενο της σελίδας. Μπορούν να ενσωµατώνονται σενάρια εντολών σε 

γλώσσες όπως javascript τα οποία επηρεάζουν την συµπεριφορά των 

ιστοσελίδων html, όπως επίσης και στυλ µορφοποίησης css για να ορίζουν την 

εµφάνιση και τη διάταξη του κειµένου και του υπόλοιπου υλικού. Τα κείµενα 

html είναι αρχεία τύπου Ascll τα οποία µπορεί να παραχθούν χρησιµοποιώντας 
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οποιοδήποτε επεξεργαστή κειµένου. Η τελευταία έκδοση html που είναι 

διαθέσιµη  είναι η html 5. 

(http://el.wikipedia.org ,6/4/2013)  

 

2.2.2 Php 

Η χρήση της php στην ιστοσελίδα έγινε διότι είναι ένα πολύ δυνατό 

εργαλείο για το σχεδιασµό δυναµικών ιστοσελίδων, και είναι µια ισχυρή γλώσσα 

προγραµµατισµού για την συγγραφή σεναρίων όπου λειτουργεί πολύ καλά µε 

την HTML. 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της PHP είναι ότι είναι µια γλώσσα 

ανοιχτού κώδικα – ελεύθερη όπου σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

τον καθένα οποτεδήποτε και µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα σε διάφορα 

λειτουργικά συστήµατα. Για την λειτουργία των προγραµµάτων PHP απαιτείται 

ένας εξυπηρετητής (π.χ. ο  Apache). 

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

Τι είναι η PHP 

Όταν ο χρήστης εισέλθει σε ιστοσελίδα που περιέχει κώδικα PHP, ο 

εξυπηρετητής εκτελεί τον κώδικα και αυτό που επιστρέφεται στον χρήστη είναι 

µια ιστοσελίδα HTML, όλη την διαδικασία την κάνει ο εξυπηρετητής και όχι ο 

φυλλοµετρητής. Η PHP είναι γλώσσα για την συγγραφή σεναρίων, το οποίο 

σηµαίνει πως ο κώδικας δεν χρειάζεται να µεταγλωττιστεί πριν χρησιµοποιηθεί. 

Ακολουθούν παρακάτω αναφορές σε µερικές από τις δυνατότητες της PHP οι 

οποίες δείχνουν την αναγκαιότητα χρησιµοποίησης της: 

• Συλλέγει πληροφορίες από φόρµες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα και 

τις χρησιµοποιεί για διάφορους λόγους, όπως αποθήκευση 

πληροφοριών στην βάση δεδοµένων, να δηµιουργήσει σελίδες που 

εξαρτώνται από τα στοιχεία της φόρµας κλπ. 

•  Πιστοποιεί την αυθεντικότητα και γίνεται εντοπισµός χρηστών. 

• Μπορεί να δηµοσιεύσει µια ολόκληρη ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας µόνο 

µία φόρµα σχεδίου (server-side includes-style). 

• Μπορεί να προσαρµόσει την εµφάνιση µιας ιστοσελίδας στις απαιτήσεις 

που έχουν οι φυλλοµετρητές ή οι συσκευές που χρησιµοποιούν οι 

χρήστες. 
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• Μπορεί να εξυπηρετήσει σελίδες XML.  

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

Τα αρχεία µε κώδικα PHP θα πρέπει να έχουν την σωστή - κατάλληλη 

επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *.phtml κ.α). Εάν γίνει ενσωµάτωση κώδικα σε 

αρχείο επέκτασης .html το αρχείο δεν θα λειτουργεί και θα εµφανίζει στον 

φυλλοµετρητή τον κώδικα χωρίς καµία επεξεργασία. Ο διακοµιστής Apache που 

χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα σε συστήµατα µε τα λειτουργικά συστήµατα 

GNU/Linux, Microsoft Window, Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισµού την εκτέλεση 

κώδικα PHP, είτε µε την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή µε την αποστολή 

του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή µε την έλευση 

της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI 

Process Manager (FPM).  

(el.wikipedia.org ,8/4/2013) 

Μεταβλητές και τελεστές της PHP 

Οι µεταβλητές της php είναι οι εξής:  

• βαθµωτές (scalar), µπορούν να περιέχουν αριθµούς, γράµµατα, φράσεις 

ή τον χαρακτήρα υπογράµµισης και ξεκινούν µε το σύµβολο $. 

• πίνακες (array), δίνουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουµε όχι µόνο µια 

τιµή µέσα σε µια µεταβλητή αλλά µία σειρά από τιµές σε µια µεταβλητή. 

• συσχετιζόµενοι πίνακες (associative array), διαχωρίζουν τα περιεχόµενα 

στοιχεία όχι µε αριθµούς αλλά µε τα ονόµατα που καθορίζουµε.  

Οι µεταβλητές είναι ο κύριος µηχανισµός για την µεταφορά δεδοµένων µεταξύ 

σελίδων. Οι τελεστές που υποστηρίζει η php είναι οι εξής: τελεστές σύγκρισης, 

λογικοί τελεστές, αριθµητικοί τελεστές. 

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

Ακολουθεί ενδεικτικό τµήµα κώδικα php του αρχείου anaz_ap.php που 

χρησιµοποιήθηκε στην ιστοσελίδα: 

Στον ακόλουθο τµήµα κώδικα php που ακολουθεί στην αρχή υπάρχει το 

όνοµα του host, το όνοµα  user και το password και το όνοµα της βάσης για να 

γίνει σύνδεση (όπου πραγµατοποιείται µε το mysql_connect), τα δυο 

mysql_query που ακολουθούν χρησιµοποιούνται για την εµφάνιση Ελληνικών 

χαρακτήρων. Έπειτα στο query υπάρχει το select που γίνεται η αναζήτηση του 

χρήστη στον πίνακα forum_answer. 
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<?php 

@session_start(); 

   $host= "localhost"; 

   $user = "root"; 

   $passwd =''; 

   $database = "database"; 

 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

 

mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

   $table_name = 'forum_answer'; 

 

$query = "SELECT * FROM $table_name where (usr = '$search') "; 

     

    mysql_select_db($database); 

      $results_id = mysql_query($query, $connect); 

      if ($results_id) { 

           print '<br><table border=1 id="container3">'; 

           print 

'<th>id_question<th>id_απαντησης<th>ΧΡΗΣΤΗΣ<th>EMAIL<th>ΑΠΑΝΤΗΣΗ<

th>ΗΜΕΡ/ΩΡΑ'; 

       while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { 

              print '<tr>'; 

              foreach ($row as $field) { 

                      print "<td>$field</td> "; 

               } 

              print '</tr>'; 

         } 

     } else { die ("query=$query Failed");} 

        mysql_close($connect); 

  ?> 
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2.2.3 Javascript  

Η χρησιµοποίηση της javascript έγινε διότι είναι µια δυναµική γλώσσα 

σεναρίων και θεωρείται απλή γλώσσα προγραµµατισµού, προσθέτει 

αλληλεπιδραστικότητα στις ιστοσελίδες και εκτελείται στην πλευρά του πελάτη. 

Τα σενάρια που δηµιουργούνται φορτώνονται και εκτελούνται στο 

φυλλοµετρητή του χρήστη, τα προγράµµατα αυτά µπορούν να συλλέγουν 

στοιχεία από φόρµες και αφού ελεγχθούν εάν είναι πλήρη - σωστά 

συµπληρωµένα τα πεδία τότε τα στέλνει στο εξυπηρετητή.  

Η javascript παρέχει την δυνατότητα να εµφανιστεί επιπλέον πληροφορία 

για συνδέσµους, να δηµιουργηθούν εφέ που σχετίζονται µε την κίνηση του 

ποντικιού, να αλλάξει τα περιεχόµενα σελίδων, να αλλάξει το χρώµα και την 

µορφή γραµµατοσειρών και εικόνων και να δηµιουργηθούν παράθυρα 

µηνυµάτων. 

Ο κώδικας javascript είναι εκτελέσιµος κώδικας που ενσωµατώνεται στον 

κώδικα της σελίδας HTML και µπορεί να εκτελεστεί χωρίς να έχει µεταγλωττιστεί 

εκ των προτέρων, αυτό αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα. Οι βασικές αρχές 

σχεδιασµού της javascript προέρχονται από τις γλώσσες προγραµµατισµού Self 

και Scheme. Τα αρχεία που αποτελούνται µόνο από κώδικα javascript θα 

πρέπει να έχουν κατάληξη .js 

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

Οι µεταβλητές – τελεστές της javascript 

Χώρο µνήµης δεσµεύουν οι µεταβλητές στον οποίο αποθηκεύουν 

πληροφορίες, ενώ οι τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές µπορούν να αλλάξουν 

κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Στην javascript υπάρχουν τελεστές 

σύγκρισής και λογικοί τελεστές. 

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

 

Ακολουθούν ενδεικτικά τµήµατα κώδικα javascript που χρησιµοποιήθηκαν στην 

ιστοσελίδα: 

Με το ακόλουθο τµήµα κώδικα javascript ελέγχονται τα πεδία στα οποία 

ο χρήστης καταχωρεί το username και το password, έτσι ώστε να µην είναι κενά 

όταν πατήσει log in, στην περίπτωση που είναι κενό εµφανίζει κατάλληλο 

µήνυµα (εικόνα 2.3). 

<script> 
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function check_it() 

{ 

 var user = document.f1.usr.value; 

 var pass = document.f1.pwd.value; 

 var ok = true 

 if((user=="") || (user==null)){alert("∆ώσε username!!!");ok=false;return 

ok;} 

        if((pass=="") || (pass==null)){alert("∆ώσε Password!!!"); ok=false;return 

ok;} 

    return ok; 

} 

</script> 

 

Εικόνα 2.3: Εµφάνιση του µηνύµατος ότι δεν έχουµε δώσει username στο log 

in 

Ο κώδικα javascript που ακολουθεί είναι από το αρχείο hmer.js που 

χρησιµοποιείται για την δηµιουργία του ηµερολογίου που υπάρχει στην 

ιστοσελίδα. 

<!--  

// δηµιουργείται ο πίνακας weekday όπου καταχωρούνται οι ηµέρες της 

//εβδοµάδας 
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 var Weekday = new Array(); 

 Weekday[0] = "Κυριακή"; 

 Weekday[1] = "∆ευτέρα"; 

 Weekday[2] = "Τρίτη"; 

 Weekday[3] = "Τετάρτη"; 

 Weekday[4] = "Πέµπτη"; 

 Weekday[5] = "Παρασκευή"; 

 Weekday[6] = "Σάββατο"; 

// δηµιουργείται ο πίνακας MonthA όπου καταχωρούνται οι µήνες του έτους  

 var MonthA = new Array(); 

 MonthA[0] = "Ιανουάριος"; 

 MonthA[1] = "Φεβρουάριος"; 

 MonthA[2] = "Μάρτιος"; 

 MonthA[3] = "Απρίλιος"; 

 MonthA[4] = "Μάιος"; 

 MonthA[5] = "Ιούνιος"; 

 MonthA[6] = "Ιούλιος"; 

 MonthA[7] = "Αύγουστος"; 

 MonthA[8] = "Σεπτέµβριος"; 

 MonthA[9] = "Οκτώβριος"; 

 MonthA[10] = "Νοέµβριος"; 

 MonthA[11] = "∆εκέµβριος"; 

//δηµιουργείται ο πίνακας Mdays όπου καταχωρούνται ο αριθµός των ηµερών 

//που έχουν οι µήνες του έτους 

 var Mdays = new Array(); 

 Mdays[0] = 31; 

 Mdays[1] = 28; 

 Mdays[2] = 31; 

 Mdays[3] = 30; 

 Mdays[4] = 31; 

 Mdays[5] = 30; 

 Mdays[6] = 31; 

 Mdays[7] = 31; 

 Mdays[8] = 30; 
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 Mdays[9] = 31; 

 Mdays[10] = 30; 

 Mdays[11] = 31; 

// εδώ λαµβάνονται οι τωρινές date information ηµέρα, µήνας κλπ 

 var Today = new Date(); 

 var Date = Today.getDate(); 

 var Month = Today.getMonth(); 

 var dow = Today.getDay(); 

 var Year = Today.getYear(); 

 

 var day = 1; 

 var i, j; 

// προσαρµόζει τα έτη για διαφορετικούς  browser 

 if (Year < 2000) { 

  Year += 1900; 

 } 

// υπολογισµός για την αλλαγή έτους 

 if ((Year % 400 == 0) || ((Year % 4 == 0) && (Year % 100 !=0))) 

  Mdays[1] = 29; 

// επιλογή ηµέρας από την εβδοµάδα για την πρώτη ηµέρα του µήνα 

 var Mfirst = Today; 

 Mfirst.setDate(1); 

 var dow1 = Mfirst.getDay(); 

// κατασκευή ηµερολογίου µε των τρέχων µήνα 

 document.write("<BR><BR><TABLE BORDER=5 

BORDERCOLOR=INDIGO id=hm bgcolor=#D8D8D8>" + 

  "<TR><TH COLSPAN=7 ALIGN=CENTER>" + MonthA[Month] + " 

" + Year + "</TH></TR>"); 

 document.write("<TR><TH>Κυρ</TH><TH>∆ευτ</TH><TH>Τρίτ</TH><

TH>Τετ</TH>" + 

  "<TH>Πέµ</TH><TH>Παρ</TH><TH>Σαβ</TH></TR>"); 

 for (i = 0; i < 6; i++) { 

// δηµιουργία της γραµµής ηµερών 

  document.write("<TR>"); 
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  for (j = 0; j < 7; j++) { 

// αποφασίζει ποιες µέρες απεικονίζονται στις στήλες  

   if ((i == 0 && j < dow1) || (day > Mdays[Month])) { 

    document.write("<TD><BR></TD>"); 

   } else { 

    if (day == Date)  

{ 

// τρέχων ηµέρα 

     document.write("<TD><FONT 

COLOR=red><b>" + day + "</b></FONT></TD>"); 

    } else { 

     document.write("<TD>" + day + "</TD>"); 

    } 

// αύξηση day counter 

    day++; 

   } 

  } 

//τέλος των γραµµών, και γίνεται έλεγχος άµα χρειάζεται περισσότερες 

  document.write("</TR>"); 

  if (day > Mdays[Month]) { 

   i = 6; 

  } 

 } 

// τέλος του πίνακα 

 document.write("</TABLE>"); 

// --> 

 

2.2.4 Css 

Η css είναι γλώσσα υπολογιστή και ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών 

φύλλων στυλ που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός 

εγγράφου. Αναλυτικότερα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός 

εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες html και xhtml όποτε ουσιαστικά για τον 

έλεγχο της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας. Η css χρησιµοποιήθηκε στην 

ιστοσελίδα διότι είναι µια γλώσσα υπολογιστή προορισµένη να αναπτύσσει 
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στυλιστικά την ιστοσελίδα δηλαδή να διαµορφώσει περισσότερα 

χαρακτηριστικά, χρώµατα, στοίχιση και να δώσει περισσότερες δυνατότητες.  

(el.wikipedia.org, 20/3/2013) 

Μπορεί να οριστεί µια φορά η εµφάνιση των στοιχείων και έπειτα όλα τα 

στοιχεία ίδιου τύπου να εµφανίζονται µε τον ίδιο τρόπο στην σελίδα. Τα στυλ 

που προσδιορίζονται µπορεί να αποθηκευθούν σε ένα εξωτερικό αρχείο µε 

κατάληξη .css και το αρχείο αυτό να καλείται σε κάθε σελίδα html, µπορούµε να 

καλέσουµε περισσότερα του ενός εξωτερικά αρχεία. Είτε µπορούν να οριστούν 

στο head του αρχείου html. Εάν προσδιοριστούν περισσότερα του ενός στυλ 

στην σελίδα, τότε η σειρά µε την οποία αυτά θα εφαρµοστούν είναι η ακόλουθη: 

1. Τα στυλ που ορίζει ο φυλλοµετρητής. 

2. Εξωτερικά φύλλα µορφοποίησης (External Style Sheets) 

3. Στυλ που προσδιορίζονται µέσα στο head της σελίδας html. 

4. Στυλ που προσδιορίζονται µέσα στην ετικέτα ενός στοιχείου html. 

Η προτεραιότητα των στυλ αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω. Η σύνταξη είναι 

απλή, ορίζεται αρχικά το στοιχείο της html και στην συνέχεια σε άγκιστρα { } 

προσδιορίζονται οι ιδιότητες του και οι τιµές. 

(Χ. ∆ουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, 2004) 

 

Ακολουθούν ενδεικτικά τµήµατα κώδικα css που χρησιµοποιήθηκαν στην 

ιστοσελίδα: 

Στον παρακάτω κώδικα καθορίστηκαν τα χρώµατα τον συνδέσµων που 

έχουν προσπελαστεί αλλά και των συνδέσµων που δεν έχουν επιλεγεί ακόµη. 

a:link {color:#3366CC} 

a:visited {color:#3366CC} 

a:hover {color:#3366CC} 

Στον παρακάτω κώδικα καθορίστηκε το µέρος στο οποίο θα εµφανίζονται 

τα αντίστοιχα αντικείµενα στην ιστοσελίδα δηλαδή 330 pixel από το αριστερό 

µέρος και 250 pixel από την κορυφή του φυλλοµετρητή ενώ µε το Ζ-index 

χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της θέσης στην περίπτωση µας είναι -1 

δηλαδή πίσω από τυχόν κείµενο.  

#container { 

position:absolute; 

left:330px; 
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top:250px; 

z-index:-1;} 

Ενώ µε τον κώδικα που ακολουθεί δηµιουργείτε το dropdown µενού της 

ιστοσελίδας. 

#navbar { 

   margin: 0; 

   padding: 0; 

   height: 1em; } 

#navbar li { 

   list-style: none; 

   float: left; 

 } 

#navbar li a { 

   display: block; 

   padding: 4px 25px; 

   background-color: #C0C0C0; 

   color: #fff; 

   text-decoration: none; 

 } 

#navbar li ul { 

   display: none;  

   width: 8em; 

   background-color: #C0C0C0; 

} 

#navbar li:hover ul, #navbar li.hover ul { 

   display: block; 

   position: absolute; 

   margin: 0; 

   padding: 0;  

} 

#navbar li:hover li, #navbar li.hover li { 

   float: none; 

 } 

#navbar li:hover li a, #navbar li.hover li a { 
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   background-color: #C0C0C0; 

   border-bottom: 1px solid #fff; 

   color: #000;  

} 

#navbar li li a:hover { 

   background-color: #8db3ff; } 

 

2.2.5 Ajax  

Η Ajax είναι ακρώνυµο της javascript και της xml. ∆εν είναι νέα γλώσσα 

προγραµµατισµού αλλά είναι ένα νέος τρόπος χρησιµοποίησης των 

υπαρχόντων στάνταρ δηλαδή είναι µια οµάδα αλληλένδετων τεχνικών 

ανάπτυξης ιστοσελίδων βασιζόµενες στην πλευρά του client για να 

δηµιουργηθούν ασύγχρονες εφαρµογές διαδικτύου. 

Με την τεχνολογία Ajax οι εφαρµογές διαδικτύου µπορούν να στέλνουν 

και να λαµβάνουν δεδοµένα από ασύγχρονους server δίχως να αλλάζει την 

υπάρχουσα σελίδα. Η λήψη των δεδοµένων µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας 

αντικείµενα XMLHttpRequest. Παρά το όνοµα της Ajax που αναλύσαµε πιο 

πάνω, η χρήση της XML δεν είναι απαραίτητη (περισσότερο χρησιµοποιείται η  

JSON).  

Η Ajax δεν είναι µόνο τεχνολογία αλλά είναι µια οµάδα τεχνολογιών html 

και css που µπορούν να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό για να απεικονίσουν 

τις πληροφορίες. Τα javascript και XmlRequest αντικείµενα παρέχουν µια 

µέθοδο για να ανταλλάσσονται τα δεδοµένα ασύγχρονα µεταξύ των 

φυλλοµετρητών και των εξυπηρετητών έτσι ώστε να αποφεύγετε η πλήρης 

επαναφόρτιση της ιστοσελίδας. Αυτό επιτρέπει τις εφαρµογές να αποκρίνονται 

γρηγορότερα σε πολλούς τύπους αλληλεπιδράσεων του χρήστη και αποφεύγει 

την αποστολή των αµετάβλητων πληροφοριών µέσω του διαδικτύου ξανά. 

(en.wikipedia.org/ ,15/4/2013) 

 

2.2.6 MySQL 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων 

όπου έχει περισσότερες από 11 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις. Το πρόγραµµα 

τρέχει έναν εξυπηρετητή παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα 

σύνολο βάσεων δεδοµένων. 
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Ο κωδικός του εγχειρήµατος είναι διαθέσιµος µέσω της GNU General 

Public License, αλλά και µέσω ορισµένων ιδιόκτητων συµφωνιών. Ανήκει και 

χρηµατοδοτείται από την Oracle. 

Η MySQL είναι πολύ δηµοφιλής βάση δεδοµένων για διαδικτυακά 

προγράµµατα και ιστοσελίδες και χρησιµοποιείται από όλες τις µεγάλες 

διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το flickr, το youtube, το google, το facebook, και 

το twitter.  

(el.wikipedia.org ,21/3/2013) 

Πλεονεκτήµατα χρήσης της mysql: 

• Η ταχύτητα εκτέλεσης των ερωτηµάτων είναι πράγµα που την έκανε πιο 

αποδοτική. 

• Η δωρεάν διανοµή της µε άδεια ανοικτού κώδικα ή µε χαµηλό κόστος για 

εµπορική άδεια. 

• Οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν SQL όµως η MySQL 

είναι ευκολότερη στη µάθηση από παρόµοια προϊόντα. 

• Η µεταφερσιµότητα είναι ένα ακόµη µεγάλο πλεονέκτηµα για την MySQL 

αφού µπορεί να υποστηρίζεται από διαφορετικά συστήµατα όπως UNIX, 

Microsoft κλπ. 

• Ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιµος στον χρήστη όπου µπορεί να 

παρέµβει κάνοντας τροποποιήσεις. 

 

2.2.7 Xampp 

Το Xampp είναι πακέτο προγραµµάτων ελεύθερου λογισµικού, 

λογισµικού ανοικτού κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρµας και περιέχει τα 

ακόλουθα: τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache όπου µπορεί να 

εξυπηρετεί δυναµικές ιστοσελίδες, την βάση δεδοµένων MySQL και ένα 

διερµηνέα για κώδικα γραµµένο σε γλώσσες προγραµµατισµού php και perl. Το 

Xampp λειτουργεί σε Microsoft windows, Linux, Solaris και Mac Os X και 

χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε 

τις τεχνολογίες php, jsp και servlets. Επίσης συµπεριλαµβάνει τα πακέτα 

OpenSSl και το phpMyAdmin. 

Χρήση 
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Αρχικά οι σχεδιαστές του xampp το προόριζαν ως λογισµικό ανάπτυξης 

και δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιµοποιείται και για την 

φιλοξενία ιστοσελίδων. Υπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο περιέχεται στο xampp 

για την προστασία µε κωδικό των σηµαντικών µερών. Επίσης υποστηρίζει την 

δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων τύπου MySQL και SQLite. 

Με την εγκατάσταση του στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον 

localhost ως ένα αποµακρυσµένο κόµβο, ο οποίος συνδέεται µε το πρωτόκολλο 

µεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση στον localhost µέσω του ftp µπορεί να 

γίνει µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό.  

(el.wikipedia.org ,21/3/2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ Η 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή στις επιλογές που 

έχουν στην ιστοσελίδα ο επισκέπτης, ο εγγεγραµµένος χρήστης και ο 

διαχειριστής. Επίσης στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η περιγραφή των πινάκων 

της βάσης δεδοµένων της ιστοσελίδας. 

3.1 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ  

Όταν κάποιος επισκέπτης εισέλθει στην ιστοσελίδα (εικόνα 3.1) θα 

παρατηρήσει στο κέντρο ότι υπάρχει ένα µήνυµα καλωσορίσµατος και από 

κάτω µια φωτογραφία αγώνα επιτραπέζιας αντισφαίρισης, η οποία αλλάζει κάθε 

φορά που εισέρχεται στην ιστοσελίδα (είτε όταν κάνει ανανέωση της 

ιστοσελίδας). Για την εναλλαγή των εικόνων χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 

κώδικας php: 

<?php 

$pictures = array('dd.jpg', …….,'Para.jpg','tt.jpg'); 

shuffle($pictures); 

?> 

<?php 

for ($i=0; $i<1; $i++) 

{ 

echo '<td align="center"><div id="mainFoto"><img src="image/'; 

echo $pictures[$i]; 

echo '" width="275" height="300"></div></td>'; 

} 

?> 

Αρχικά γίνεται η φόρτωση των φωτογραφιών στον πίνακα και έπειτα µε 

την συνάρτηση shuffle γίνεται η επιλογή τυχαίων τιµών από τον πίνακα (δηλαδή 

των φωτογραφιών). 

Στην δεξιά µεριά της ιστοσελίδας υπάρχει ένα τυπικό ηµερολόγιο και 

κάτω από τα ηµερολόγιο ένας πίνακας που περιέχει τις τελευταίες ειδήσεις, 

όπου ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον τίτλο της είδησης που τον ενδιαφέρει 

και να δει αναλυτικά το περιεχόµενο της. Αυτό γίνεται µε τον ακόλουθο κώδικα: 
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$sql = "select * from stories 

where page = 'news' 

and published is not null 

order by published desc"; 

print '<table border="0" id= container2 width="350" bgcolor="#D8D8D8">'; 

print '<tr>'; 

print '<td align= "center">'; 

print '<b><i><u>Τελευταία νεα</u></i></b>'; 

print '</tr>'; 

print '</td>'; 

$result = mysql_query($sql, $connect) or die("Query to get blah failed with 

error: ".mysql_error()); 

while ($story = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

print '<tr><td align="left">'; 

print '<a href="newws.php?headline='.$story['headline'].'">'; 

print '<font size="2"> '.$story['headline'].'</font>'; 

print '</a>'; 

print '<font size="1" >'; 

print date('M d, H:i', $story['created']); 

print '</tr>'; 

} 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω select επιλέγονται από τον πίνακα 

stories της βάσης οι εγγραφές όπου το page είναι news, και χρησιµοποιώντας 

την συνάρτηση mysql_fetch_array γίνεται η επιστροφή των γραµµών από το 

σύνολο τον εγγραφών που ικανοποιούν το παραπάνω select.  
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Εικόνα 3.1: Η αρχική σελίδα (index.php) 

Στην αριστερή µεριά της ιστοσελίδας αρχικά υπάρχει το log in όπου ο 

εγγεγραµµένος χρήστης της ιστοσελίδας µπορεί να συµπληρώσει το username 

και το password του, έτσι ώστε να εισέλθει ως χρήστης, σε περίπτωση που δεν 

έχει συµπληρώσει ένα από τα δύο πεδία του log in εµφανίζεται κατάλληλο 

µήνυµα (εικόνα 2.3).  

Έπειτα κάτω από το log in υπάρχει ένας πίνακας που έχει την µηνιαία 

ranking list όπου περιέχει τους δέκα καλύτερους αθλητές της Ελλάδας (η 

ranking list είναι ο πίνακας αξιολόγησης και κατάταξης των αθλητών και 

δηµιουργείται µε βάση  τους πόντους που έχει συγκεντρώσει κάθε αθλητής, οι 

πόντοι προκύπτουν από τις νίκες ή ήττες και τις πρόκρισης που έχει πετύχει 

κάθε ένας), την οποία ο διαχειριστής την ανανεώνει κάθε µήνα, για την 

εµφάνιση του πίνακα χρησιµοποιείται ένα select και η mysql_fetch_row έτσι 

ώστε να επιλεχθούν και να εµφανιστούν τα περιεχόµενα από τον πίνακα 

ranking της βάση.  

Τέλος κάτω αριστερά χρησιµοποιώντας ένα script όπου βλέπουµε τις 

χώρες από της οποίες είναι συνδεδεµένοι χρήστες αυτήν την στιγµή στην 

ιστοσελίδα. Έτσι παρατηρώντας τα στατιστικά που παρέχονται από το live 

statistics µπορούµε να δούµε συνολικά ηµερησίως τους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας από κάθε χώρα έτσι ώστε µελλοντικά να προστεθούν διαφηµίσεις 



 32 

στην ιστοσελίδα για τις αντίστοιχες χώρες που υπάρχει µεγάλη 

επισκεψηµότητα. 

Από την µπάρα του µενού υπάρχουν οι  ακόλουθες επιλογές: 

1. Εάν πάµε το ποντίκι επάνω στην επιλογή άθληµα τότε θα µας εµφανιστεί 

το dropdown µενού µε τις επιλογές: νέα, ασκήσεις, τεχνική, κανόνες και 

ιστορία (εικόνα 3.2). Και επιλέγοντας για παράδειγµα νέα θα  

εµφανιστούν νέα - ειδήσεις όπου υπάρχει αρχικά ο τίτλος της είδησης µια 

σύντοµη περιγραφή και σε ορισµένες περίπτωσης και µία φωτογραφία 

(εικόνα 3.3), ακολουθεί ο αντίστοιχος κώδικας που το πραγµατοποιεί: 

 

$sql = "select * from stories 

where page = 'news' 

and published is not null 

order by published desc"; 

print '<table border="0" id= container4 width="555" 

bgcolor="#D8D8D8">'; 

$result = mysql_query($sql, $connect) or die("Query to get blah failed 

with error: ".mysql_error()); 

while ($story = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

print '<tr>'; 

print '<td>'; 

print '<a href="neaa.php?headline='.$story['headline'].'">'; 

print '<h3>  '.$story['headline'].' </h3>'; 

print '</a>'; 

print '</td>'; 

print '</tr>'; 

print '<tr>'; 

print '<td>'; 

if ($story['picture']) { 

$width=200; 

$height=70; 

print "<img src=\"image/".$story['picture']."\" height=\"$height\" 

width=\"$width\" 
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align=\"left\" />"; 

print '</td>'; 

print '</tr>'; 

} 

print '<tr>'; 

print '<td>'; 

print $story['desc']; 

print '<font size="1" >'; 

print '('; 

print date('M d, H:i', $story['created']); 

print ')'; 

print '</td>'; 

print '</tr>'; 

} 

 

Εικόνα 3.2: Οι επιλογές που εµφανίζει όταν πάµε το ποντίκι στην επιλογή το 

άθληµα. 
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Εικόνα 3.3: Τα αποτελέσµατα εφόσον έχουµε επιλέξει από το µενού το άθληµα 

και έπειτα την επιλογή νέα. 

2. Επόµενη επιλογή στο µενού είναι η εγγραφή όπου υπάρχουν δύο 

επιλογές: εγγραφή χρήστη και εγγραφή µέλους. Εάν επιλέξουµε την 

εγγραφή µέλους θα εµφανιστεί στο κέντρο της σελίδας το µήνυµα ότι για 

να γίνει κάποιος µέλος πρώτα θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή χρήστη. 

Εφόσον επιλέξουµε την επιλογή εγγραφή χρήστη θα εµφανιστεί µια 

φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων (εικόνα 3.4), όπου ζητάει να δώσουµε 

user name και  password τα οποία θα χρησιµοποιούµαι για την είσοδο 

στην ιστοσελίδα καθώς και το email µας. Στην φόρµα (εικόνα 3.5) 

υπάρχει ένα javascript  µε το οποίο γίνετε έλεγχος για τα πεδία εάν είναι 

κενά, είτε αν στο πεδίο email δεν υπάρχει σωστή σύνταξη (δηλαδή 

ελέγχει αν υπάρχει @ και η τελεία) και απαιτεί το password να είναι 

µεγαλύτερο από 3 ψηφία ακολουθεί το αντίστοιχο script ελέγχου: 

<script> 

function check_itt() 

{ 

 var user = document.form1.usr.value; 

 var pass= document.form1.pwd.value; 

 var mail= document.form1.mail.value; 

 var ok = true 
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 if((user=="") || (user==null)){alert("Συµπλήρωσε το 

username!!!");ok=false;return ok;} 

 if(!(isNaN(user))){alert("Το username δεν µπορει να αποτελείτε 

µόνο απο αριθµούς!!!"); ok=false;return ok;} 

        if((pass=="") || (pass==null)){alert("Συµπλήρωσε το Password!!!"); 

ok=false;return ok;} 

 if(pass.length<4){alert("∆ώσε κωδικό µεγαλύτερο απο 3 ψηφία για 

µεγαλυτερη ασφάλεια!!"); ok=false;return ok;} 

 if((mail.indexOf("@")==-1) || (mail.indexOf(".")==-1) ||(mail=="") || 

(mail==null)){alert("Συµπλήρωσε σωστά το e-Mail!!!");ok=false;return ok;} 

    return ok; 

} 

</script> 

 

Εικόνα 3.4: Εφόσον επιλέξουµε εγγραφή χρήστη   



 36 

 

Εικόνα 3.5: Εµφάνιση µηνύµατος σε περίπτωση που έχουµε κενό το πεδίο 

user name 

3. Εάν ο επισκέπτης επιλέξει από το µενού: τουρνουά ή live streaming ή 

forum τότε εµφανίζεται το µήνυµα ότι για να έχεις πρόσβαση θα πρέπει 

να είσαι εγγεγραµµένος χρήστης δηλαδή να έχει κάνει log in ως χρήστης. 

4. Εάν ο επισκέπτης επιλέξει από το µενού photo θα εµφανιστεί ένα slide µε 

φωτογραφίες (εικόνα 3.6) µε το ακόλουθο javascript γίνετε η εναλλαγή 

τον φωτογραφιών. Στον παρακάτω κώδικα δηµιουργείτε ο πίνακας και 

βάζουµε τις φωτογραφίες που θέλουµε: 

<script language="JAVASCRIPT" type="text/javascript"> 

var myslides = new Array(); 

myslides[1]=new Image(); 

myslides[2]=new Image(); 

myslides[3]=new Image(); 

.. 

…. 

myslides[18]=new Image(); 

 

myslides[1].src="image/48.jpg"; 

myslides[2].src="image/Boll.jpg"; 

.. 

…. 

myslides[18].src="image/dd2.jpg"; 
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var slidenumber = 1; 

var totalslides = myslides.length - 1; 

</script> 

 

Και µε τον κώδικα του αρχείο mylibrary.js γίνεται η εναλλαγή των 

φωτογραφιών που επιλέγει ο χρήστης (επόµενη ή προηγούµενη 

φωτογραφία): 

function showslide(direction){ 

if (direction=="next"){ 

(slidenumber==totalslides) ? slidenumber=1 :slidenumber++; 

}else{ 

(slidenumber==1) ? slidenumber=totalslides : slidenumber--; 

} 

if (document.images){ 

document.slideframe.src = myslides[slidenumber].src; 

document.slidecontrols.currentslide.value = slidenumber; 

} 

} 

 

Εικόνα 3.6:   Το slide µε τις φωτογραφίες 

5. Εάν ο επισκέπτης επιλέξει από το µενού την επιλογή διάφορα τότε θα 

εµφανιστούν δυο επιλογές στο dropdown µενού: κόστος και ψηφοφορία. 

Εάν γίνει η επιλογή κόστος τότε θα µας εµφανιστεί µια φόρµα (εικόνα 
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3.7) όπου ο επισκέπτης µπορεί να δει το κόστος που χρειάζεται να 

δαπανήσει για να παίξει πινγκ πονγκ δηλαδή πόσο κοστίζει το τραπέζι, η 

ρακέτα, τα µπαλάκια κλπ, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο ανήκει 

δηλαδή εάν είναι αρχάριος, καλός ή πολύ καλός το κόστος είναι 

διαφορετικό. Εφόσον επιλέξουµε την ψηφοφορία (εικόνα 3.8) µπορούµε 

να ψηφίσουµε και ύστερα να δούµε τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας 

(εικόνα 3.9). Έτσι µελλοντικά ο διαχειριστείς µπορεί να αξιοποιήσει τα 

αποτελέσµατα και να βγάλει κάποια στατιστικά µε τις συνήθειες των 

ατόµων που ασχολούνται µε την επιτραπέζια αντισφαίριση. Όταν 

ψηφίζουµε η ψήφος καταχωρείτε στο αρχείο poll_result.txt και ύστερα µε 

τον ακόλουθο κώδικα php γίνεται η εµφάνιση τον αποτελεσµάτων: 

<?php 

$vote = $_REQUEST['vote']; 

//λαµβάνει τα περιεχόµενα του txt αρχείου 

$filename = "poll_result.txt"; 

$content = file($filename); 

 

//τα τοποθετεί στον πίνακα 

$array = explode("||", $content[0]); 

$pod = $array[0]; 

$bas = $array[1]; 

$ten = $array[2]; 

$bat = $array[3]; 

 

if ($vote == 0) 

  {  $pod = $pod + 1;  } 

if ($vote == 1) 

  {  $bas = $bas + 1;  } 

if ($vote == 2) 

  {  $ten = $ten + 1;  } 

if ($vote == 3) 

  {  $bat = $bat + 1;  } 

 

//εισάγει τους ψήφους στο txt αρχείο 



 39 

$insertvote = $pod."||".$bas."||".$ten."||".$bat; 

$fp = fopen($filename,"w"); 

fputs($fp,$insertvote); 

fclose($fp); 

?>  

<table border="0" id="container" width="500" height="250"> 

<tr > 

<td colspan="2" align="center"> 

<h2>Αποτελέσµατα:</h2> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="right"><h3>Ποδόσφαιρο:</h3></td> 

<td> 

<img src="image/poll.gif" 

width='<?php echo(100*round($pod/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>' 

height='20'> 

<?php echo(100*round($pod/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>% 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="right"><h3>Μπασκετ:</h3></td> 

<td> 

<img src="image/poll.gif" 

width='<?php echo(100*round($bas/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>' 

height='20'> 

<?php echo(100*round($bas/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>% 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="right"><h3>Τέννις:</h3></td> 

<td> 

<img src="image/poll.gif" 

width='<?php echo(100*round($ten/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>' 
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height='20'> 

<?php echo(100*round($ten/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>% 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td align="right"><h3>Μπάντµιντον:</h3></td> 

<td> 

<img src="image/poll.gif" 

width='<?php echo(100*round($bat/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>' 

height='20'> 

<?php echo(100*round($bat/($pod+$bas+$ten+$bat),2)); ?>% 

</td> 

</tr> 

</table> 

 

Εικόνα 3.7: Η φόρµα επιλογής για να δούµε το κόστος.  
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Εικόνα 3.8:  Φόρµα της ψηφοφορίας. 

 

Εικόνα 3.9: Αποτελέσµατα ψηφοφορίας. 

6. Τελευταία επιλογή από το µενού είναι η επικοινωνία, όπου ο επισκέπτης 

µπορεί να συµπληρώσει την φόρµα επικοινωνίας µε το διαχειριστή 

(εικόνα 3.10) έτσι ώστε να επιλύσει απορίες και ζητήµατα που τον 

απασχολούν. Επίσης στην φόρµα επικοινωνίας υπάρχει ένα javascript 

που ελέγχει τα πεδία µε παρόµοιο τρόπο µε το script στην εγγραφή 

χρήστη που περιγράψαµε πιο πάνω. 
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Εικόνα 3.10: Φόρµα επικοινωνίας 

 

3.2 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΩΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΗΣ 

Εφόσον ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κάνει εγγραφή χρήστη έπειτα 

µπορεί να συµπληρώσει τα στοιχειά του στα πεδία του log in, ώστε να εισέλθει 

ως εγγεγραµµένος χρήστη στην ιστοσελίδα (εικόνα 3.11). ∆εξιά και αριστερά 

της ιστοσελίδας παρατηρεί ότι είναι ίδια µε την αρχική σελίδα δηλαδή υπάρχει 

το ηµερολόγιο, τα τελευταία νέα, η ranking list και στο κέντρο της σελίδας το 

µήνυµα καλωσορίσµατος του χρήστη και από κάτω µια φωτογραφία αγώνα. 
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Εικόνα 3.11: Είσοδος εγγεγραµµένου χρήστη. 

Στην µπάρα του µενού αριστερά παρατηρούµε το username του 

εισερχόµενου χρήστη και υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: 

1. Εάν ο χρήστης επιλέξει µια από τις ακόλουθες επιλογές: το άθληµα, 

κόστος, photo και επικοινωνία αυτές είναι ίδιες µε αυτές που έχει ο απλός 

επισκέπτης που περιγράψαµε προηγουµένως. 

2. Εάν ο χρήστης επιλέξει από το µενού µέλος τότε έχει δύο επιλογές είτε 

να επιλέξει την συµπληρώσει της φόρµας εγγραφής µέλους (εικόνα 3.12) 

έτσι ώστε να γίνει µέλος στον σύλλογο, και να µπορεί να πηγαίνει και να 

αθλείται, είτε δεύτερη επιλογή να επιλέξει πληρωµή συνδροµής µέλους 

έτσι ώστε να πληρώσει την συνδροµή του στον σύλλογο (εικόνα 3.13) 

όπου υπάρχουν δυο τρόποι πληρωµής (κατάθεσης ή απευθείας 

πληρωµή στον ταµία του συλλόγου). Στα πεδία γίνονται έλεγχοι (π.χ. αν 

είναι συµπληρωµένα τα πεδία ή αν δίνει ο χρήστης αριθµούς εκεί που 

χρειάζεται γράµµατα, ενώ στο πεδίο τηλέφωνο γίνεται έλεγχος εάν ο 

χρήστης έδωσε 10 ψηφία) µε javascript παρόµοια µε το script που 

αναλύσαµε προηγουµένως κατά την εγγραφή χρήστη. 
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Εικόνα 3.12: Φόρµα εγγραφής µέλους. 

 

Εικόνα 3.13: Φόρµα πληρωµής συνδροµής 

3. Εάν ο χρήστης επιλέξει από το µενού τουρνουά και έπειτα δήλωση 

συµµετοχής τότε µπορεί να συµπληρώσει την φόρµα δήλωσης 

συµµετοχής µε τα στοιχεία του για να συµµετάσχει στο τουρνουά που 

επιθυµεί. 
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4. Εάν ο χρήστης επιλέξει από το µενού live streaming (εικόνα 3.14) µπορεί 

να επιλέξει αγώνα που θέλει να δει απευθείας, επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα να δει και παλιότερους αγώνες (εικόνα 3.15). 

 

Εικόνα 3.14: Επιλογή live streaming. 

 

Εικόνα 3.15: Παρακολούθηση αγώνα. 

5. Εάν ο χρήστης επιλέξει από το µενού forum έχει τις ακόλουθες επιλογές:  

a. Μπορεί να δει τα ήδη υπάρχοντα θέµατα συζήτησης (εικόνα 3.16). 

Το παρακάτω τµήµα του κώδικα παρουσιάζει τα υπάρχοντα 

θέµατα συζήτησης: 

<?php 

$table_name="forum_question";  

  

$sql="SELECT * FROM $table_name ORDER BY id DESC"; 
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$result=mysql_query($sql) ; 

?> 

<font size=3> 

<table width="700" border="0" align="center" cellpadding="3" 

cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC" id ="container3"> 

<tr> 

<td width="6%" align="center" 

bgcolor="#E6E6E6"><strong>#</strong></td> 

<td width="53%" align="center" 

bgcolor="#E6E6E6"><strong>Θέµα</strong></td> 

<td width="15%" align="center" 

bgcolor="#E6E6E6"><strong>Προβολές</strong></td> 

<td width="13%" align="center" 

bgcolor="#E6E6E6"><strong>Απαντήσεις</strong></td> 

<td width="13%" align="center" 

bgcolor="#E6E6E6"><strong>Ηµερ/Ωρα</strong></td> 

</tr> 

<?php 

 while($rows=mysql_fetch_array($result)){ 

?> 

<tr> 

<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']; ?></td> 

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="view_topic.php?id=<? echo 

$rows['id']; ?>"><? echo $rows['topic']; ?></a><BR></td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['view']; 

?></td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['reply']; 

?></td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['datetime']; 

?></td> 

</tr> 

<?php 

} 

mysql_close(); 
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?> 

<tr> 

<td colspan="5" align="right" bgcolor="#E6E6E6"><a 

href="create_topic.php"><strong>∆ηµιουργία θέµατος</strong> 

</a></td> 

</tr> 

</table> 

Αρχικά υπάρχει η select όπου επιλέγονται όλα τα δεδοµένα από 

τον πίνακα forum_question, και έπειτα µε την 

while($rows=mysql_fetch_array($result)) ξεκινάν οι επαναλήψεις 

των γραµµών του πίνακα της βάσης και γεµίζει ο πίνακας που 

σχηµατίστηκε.  

b. Μπορεί να δηµιουργήσει θέµα συζήτησης που επιθυµεί (εικόνα 

3.17)  

c. Ή να απαντήσει σε κάποιο υπάρχων θέµα συζήτησης (εικόνα 

3.18). 

 

 

Εικόνα 3.16: Η επιλογή forum. 
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Εικόνα 3.17: ∆ηµιουργία θέµατος συζήτησης. 

 

Εικόνα 3.18: Απάντηση σε υπάρχον θέµα συζήτησης. 

 

3.3 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  

Στην ιστοσελίδα υπάρχει µόνο ένας διαχειριστής µε username gkimos, 

εάν εισέλθει στην ιστοσελίδα ο διαχειριστής τότε το µενού είναι το ακόλουθο 

(εικόνα 3.19).  
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Εικόνα 3.19: Το µενού επιλογών του διαχειριστή 

Οι επιλογές του διαχειριστή είναι οι παρακάτω: 

1. Εάν επιλέξει από το µενού ειδήσεις µπορεί να δει τις υπάρχουσες 

ειδήσεις που έχει ανεβάσει, να κάνει προσθήκη είδησης (εικόνα 3.20) η 

οποία µπορεί να ανήκει σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: νέα, 

ασκήσεις, τεχνική, κανονισµοί, ιστορία, να διαγράψει και να αναζητήσει 

είδηση. 

2. Εάν επιλέξει από το µενού χρήστες µπορεί να δει τους εγγεγραµµένους 

χρήστες, να προσθέσει, να διαγράψει και να αναζητήσει χρήστες. 

3. Εάν επιλέξει από το µενού µέλοι µπορεί να δει τα εγγεγραµµένα µέλη, να 

προσθέσει, να διαγράψει και να αναζητήσει µέλος.  

4. Εάν επιλέξει από το µενού τουρνουά µπορεί να δηµιουργήσει, να 

διαγράψει και να δει τα υπάρχοντα τουρνουά. Επίσης µπορεί να δει τις 

υπάρχουσες συµµετοχές στα τουρνουά, να προσθέσει, να διαγράψει και 

να αναζητήσει συµµετοχή.   

5. Εάν επιλέξει από το µενού forum µπορεί να δει τα υπάρχοντα 

δηµιουργηµένα θέµατα συζητήσεων, να προσθέσει, να διαγράψει και να 

αναζητήσει θέµατα συζητήσεων, τις ίδιες επιλογές έχει και για τις 

απαντήσεις των θεµάτων συζητήσεων. 

6. Εάν επιλέξει από το µενού επικοινωνία µπορεί να δει τις υπάρχουσες 

απορίες - ζητήµατα που έχουν υποβληθεί από τους επισκέπτες και τους 

χρήστες και έχει την δυνατότητα να διαγράψει ερωτήµατα.  

7. Εάν επιλέξει ranking list έτσι ώστε να δει την υπάρχουσα λίστα αλλά και 

να την ανανεώσει. 

8. Τέλος µπορεί να επιλέξει διαχείριση πληρωµών όπου µπορεί να επιλέξει 

την προβολή, προσθήκη, αναζήτηση συνδροµών, επίσης µπορεί να 

πραγµατοποίηση αναζήτηση συνδροµής µέλους αλλά και αλλαγή τιµών 

συνδροµής.  
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Εικόνα 3.20: Προσθήκη είδησης. 

 

3.4 Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Η βάση της ιστοσελίδας έχει το όνοµα database αποτελείται από 12 πίνακες  

(εικόνα 3.21): 

1. Ο πίνακας epikoinwnia που περιέχει τα στοιχεία και τα ερωτήµατα που 

έχουν καταθέσει οι επισκέπτες και οι εγγεγραµµένοι χρήστες  

• a/a: αύξων  αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών . 

• eponymo: αποθηκεύει το επώνυµο του επισκέπτη ή χρήστη που 

θέτει ερώτηση. 

• onoma: αποθηκεύει το όνοµα του επισκέπτη ή χρήστη που θέτει 

ερώτηση. 

• email: αποθηκεύει το e-mail του επισκέπτη ή χρήστη που θέτει 

ερώτηση. 

• thema: αποθηκεύει το θέµα της ερώτησης ή του ζητήµατος που 

τον απασχολεί. 

2. Ο πίνακας users όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία των εγγεγραµµένων 

χρηστών κατά την διαδικασία της εγγραφής και αποτελείται από τα 

πεδία: 

• Userid: περιέχει τον αύξων αριθµό του εγγεγραµµένου χρήστη. 



 51 

• Usr: αποθηκεύει το username του εγγεγραµµένου χρήστη. 

• Pwd: αποθηκεύει το κωδικό του εγγεγραµµένου χρήστη. 

• Mail: αποθηκεύει το e-mail του εγγεγραµµένου χρήστη. 

• Rights: αποθηκεύει τα δικαιώµατα δηλαδή αν είναι εγγεγραµµένος 

χρήστης θα έχει 0 αλλιώς άµα είναι διαχειριστής θα έχει 1 . 

3. Ο πίνακας meloi που αποθηκεύει τα στοιχεία των εγγεγραµµένων µελών 

κατά της διαδικασία της εγγραφής µέλους και αποτελείται: 

• melosid: αύξων αριθµός των µελών.  

• eponymo: περιέχει το επώνυµο του µέλους. 

• onoma: περιέχει το όνοµα του µέλους. 

• hlikia: περιέχει την ηλικία του µέλους. 

• epipedo: περιέχει το επίπεδο γνώσης πινγκ πονγκ που έχει το 

µέλος.  

• thlefono: περιέχει το τηλέφωνο του µέλους. 

• usr: περιέχει το username του χρήστη που έκανε την εγγραφή του 

µέλους. 

4. Ο πίνακας forum_question αποθηκεύει τα θέµατα συζητήσεων που 

έχουν δηµιουργηθεί και αποτελείται: 

• id: αύξων αριθµός του θέµατος συζήτησης. 

• topic: περιέχει τον τίτλο του θέµατος συζήτησης. 

• detail: περιέχει το περιεχόµενο του θέµατος συζήτησης. 

• usr: περιέχει το username του χρήστη που δηµιούργησε το θέµα 

συζήτησης. 

• email: περιέχει το email του χρήστη που δηµιούργησε το θέµα 

συζήτησης. 

• datetime: περιέχει την ηµεροµηνία και την ώρα που 

δηµιουργήθηκε το θέµα συζήτησης. 

• view: περιέχει των αριθµό των ατόµων που έχουν δει το θέµα 

συζήτησης. 

• reply: περιέχει τον αριθµών των απαντήσεων. 

5. Ο πίνακας forum_answer όπου αποθηκεύει τις απαντήσεις των θεµάτων 

συζητήσεων και αποτελείται: 
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• question_id: αύξων αριθµός του θέµατος συζήτησης που 

αντιστοιχεί η απάντηση. 

• a_id: αύξων αριθµός της απάντησης. 

• usr: περιέχει το username του χρήστη που απαντάει. 

• a_email: περιέχει το email του χρήστη που απαντάει. 

• a_answer: περιέχει την απάντηση. 

• a_datetime: περιέχει την ηµεροµηνία και την ώρα της απάντησης. 

6. Ο πίνακας stories αποθηκεύει ότι βρίσκετε στο µενού στην επιλογή το 

άθληµα δηλαδή νέα - ειδήσεις, θέµατα ασκήσεων, οι κανονισµοί του 

αθλήµατος, τεχνικές - τακτικές και ιστορικά στοιχεία και αποτελείται: 

• id: αύξων αριθµός. 

• usr: περιέχει το username του διαχειριστεί. 

• page: περιέχει την κατηγορία δηλαδή νέα, ιστορικά κλπ. 

• headline: περιέχει τον τίτλο. 

• story_text: περιέχει το περιεχόµενο. 

• desc: περιέχει µια σύντοµη περιγραφή. 

• picture: περιέχει τις εικόνες εφόσον έχουν χρησιµοποιηθεί κατά το 

ανέβασµα της είδησης. 

• created: περιέχει την ηµεροµηνία που δηµιουργήθηκε. 

• published: περιέχει την ηµεροµηνία που δηµοσιεύθηκε. 

7. Ο πίνακας pages αποτελείται : 

• code: περιέχει τα είδη των stories δηλαδή news, istorika, texniki, 

kanonones, askiseis.  

• description: περιέχει την περιγραφή της αντίστοιχης κατηγορίας. 

8. Ο πίνακας ranking αποθηκεύει τους αριθµούς θέσης και τα ονόµατα των 

αθλητών: 

• id: περιέχει τον αριθµό θέσης που κατέχουν οι αθλητές. 

• onoma: περιέχει το ονόµατα των αθλητών. 

9. Ο πίνακας tournoua που αποθηκεύει τα τουρνουά που έχουν 

δηµιουργηθεί και αποτελείται: 

• idtr: ο αύξων αριθµός των τουρνουά. 

• onomatr: περιέχει τα ονόµατα των τουρνουά. 

• hmerominia: περιέχει την ηµεροµηνία διεξαγωγής των τουρνουά. 
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10.  Ο πίνακας dhlwseis που αποθηκεύει τα στοιχεία των ατόµων που έχουν 

δηλώσει συµµετοχή στα αντίστοιχα τουρνουά και αποτελείται: 

• id: ο αύξων αριθµός των συµµετοχών.  

• eponymo: περιέχει τα επώνυµα των ατόµων που έχουν δηλώσει 

συµµετοχή. 

• onoma: περιέχει τα ονόµατα των ατόµων που έχουν δηλώσει 

συµµετοχή. 

• thlefono: περιέχει τα τηλέφωνα των ατόµων που έχουν δηλώσει 

συµµετοχή. 

• hlikia: περιέχει την ηλικία των ατόµων που έχουν δηλώσει 

συµµετοχή. 

• epipedo: περιέχει το επίπεδο που γνωρίζουν πινγκ πονγκ έτσι 

ώστε όταν θα γίνουν τα τουρνουά να τοποθετηθούν σε 

αντίστοιχους οµίλους δυναµικότητας. 

• wra: περιέχει την επιθυµητή ώρα που θέλει να αγωνιστεί το άτοµο 

που έχει δηλώσει συµµετοχή. (οι ώρες που µπορεί να επιλέξει 

είναι 10-12π.µ, 12-15 µ.µ,15-18µ.µ)   

• epi: περιέχει την επιλογή του τουρνουά που θέλει να συµµετάσχει 

δηλαδή στο τουρνουά που θα διεξαχθεί το Πάσχα ή στο τουρνουά 

που θα διεξαχθεί τα Χριστούγεννα. 

• usr: περιέχει το username του χρήστη που έκανε την δήλωση.  

11. Ο πίνακας plhrwmh που αποτελείται από: 

• id: ο αύξων αριθµός. 

• mhnas: περιέχει τους µήνες τους έτους και τα τετράµηνα που 

αποτελείται το έτος. 

• poso: περιέχει το ποσό της συνδροµής του αντίστοιχου µήνα ή 

τετράµηνου. 

12.  Ο πίνακας diax_plhrwmwn περιέχει τα στοιχεία των µελών που έχουν 

πληρώσει τις συνδροµές τους και αποτελείται: 

• eponymo: περιέχει το επώνυµο του µέλους που έχει πληρώσει την 

συνδροµή. 

• onoma: περιέχει το όνοµα του µέλους που έχει πληρώσει την 

συνδροµή. 
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• thlefono: περιέχει το τηλέφωνο του µέλους που έχει πληρώσει την 

συνδροµή. 

• mhnes: περιέχει ποιον µήνα έχει πληρώσει. 

• tropos_plhrvmhs: περιέχει τον τρόπο πληρωµής, υπάρχουν δυο 

διαθέσιµες επιλογές πληρωµή µέσω κατάθεσης και πληρωµή 

απευθείας στον ταµία του συλλόγου. 

 

 

Εικόνα 3.21: Η βάση της ιστοσελίδας. 
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ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

• ∆ιαπιστώθηκε ότι η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι ένα από τα 

µεγαλύτερα σε συµµετοχές αθλήµατα παγκοσµίως καθώς ασχολούνται 

περισσότερα από 300 εκατοµµύρια άνθρωποι.  

• Το 2012 στην Ελλάδα υπήρξε αύξηση των εγγεγραµµένων σωµατείων 

στην Ελληνική οµοσπονδία περίπου κατά 8%. Ενώ οι εγγεγραµµένοι 

αθλητές αυξήθηκαν περίπου κατά 10% σε σχέση µε το 2011. Αυτό είναι 

καλό για το άθληµα διότι µπορεί να αυξηθούν οι χορηγοί που στοχεύουν 

στην Ελληνική αγορά. Στην Κίνα στο ίδιο έτος η επιτραπέζια 

αντισφαίριση ήταν το δηµοφιλέστερο άθληµα.  

• Στην µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχουν έξι πολύ καλά οργανωµένες δυναµικές ιστοσελίδες, και 

σαράντα ηλεκτρονικά καταστήµατα που εµπορεύονται αποκλειστικά και 

µόνο είδη επιτραπέζιας αντισφαίρισης παγκοσµίως. 

• Η ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε παρέχει ένα δίαυλο ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης στους επισκέπτες - χρήστες σχετικά µε την επιτραπέζια 

αντισφαίριση, επιπλέον οι εγγεγραµµένοι χρήστες έχουν τις ακόλουθες 

δυνατότητες:  

1) οδηγίες για το άθληµα (κανονισµοί, τεχνικές, κλπ), 

2) παρέχει δυνατότητα δηλώσεων συµµετοχής σε τουρνουά, 

3) εγγραφή µέλους έτσι ώστε να µπορεί να πηγαίνει και να παίζει 

πινγκ - πονγκ αλλά και δυνατότητα πληρωµής των συνδροµών 

του,  

4) live streaming αγώνων, 

5)  forum,  

6) φωτογραφικό υλικό. 

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιµοποιήθηκαν όλες οι νέες 

υπάρχουσες τεχνολογίες. 

• Στην ιστοσελίδα που δηµιουργήθηκε µελλοντικά µπορεί να  δηµιουργηθεί 

µια ενότητα ηλεκτρονικού καταστήµατος που να εµπορεύεται µόνο είδη 

επιτραπέζιας αντισφαίρισης όπου οι εγγεγραµµένοι χρήστες θα µπορούν 

να τα αγοράζουν. 
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• Μελλοντικά µπορεί να γίνει µελέτη των στοιχείων των µελών δηλαδή 

πόσοι από τα µέλη είναι άνδρες, πόσες γυναίκες, τι ηλικίες είναι κλπ, έτσι 

ώστε να σχηµατιστούν προφίλ µελών ώστε να διαπιστωθεί σε ποιες 

ηλικίες και άτοµα αναφέρεται κυρίως το άθληµα και έχει πέραση οπότε 

µελλοντικά να διαµορφωθούν κατάλληλα επιχειρηµατικά σχέδια για την 

ιστοσελίδα. 

• Μελλοντικά µπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας 

που υπάρχει στην ιστοσελίδα για να µελετηθούν οι συνήθεις των ατόµων 

που ασχολούνται µε την επιτραπέζια αντισφαίριση. 

• Επίσης µπορεί να προστεθεί µελλοντικά στην ιστοσελίδα επιλογή όπου 

θα επιτρέπει τους εγγεγραµµένους χρήστες να παίζουν επιτραπέζια 

αντισφαίριση µε κάποιο εικονικό παιχνίδι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Σηµαντικό κοµµάτι κώδικα 

Κώδικας αρχείου process.php 

Γίνεται ο έλεγχος στο log in εάν το άτοµο που εισέρχεται είναι διαχειριστής, ή 

εγγεγραµµένος χρήστης, είτε η περίπτωση της συµπλήρωσης λανθασµένων 

στοιχειών, έτσι ώστε να γίνει η εµφάνιση του κατάλληλου µενού και των 

αντίστοιχων επιλογών στην ιστοσελίδα ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση. 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<?php 

$pictures = array('dd.jpg', 'dd2.jpg', '48.jpg', 'z.jpg', 'Boll.jpg', 'gr-w.jpg','papa.jpg', 

'kalini.jpg', 

'n.jpg','bollserve.jpg','krean.jpg','serve.jpg','ES.jpg','long.jpg','gkiwn.jpg','Para.jpg'

,'tt.jpg'); 

shuffle($pictures); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta charset="ISO-8859-7"> 

<title>Καστορία Table tennis </title> 

<link href="index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script> 

function check_it() 

{ 

 var user = document.f1.usr.value; 

 var pass = document.f1.pwd.value; 

 var ok = true 

 if((user=="") || (user==null)){alert("∆ώσε username!!!");ok=false;return 

ok;} 

        if((pass=="") || (pass==null)){alert("∆ώσε Password!!!"); ok=false;return 

ok;} 
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    return ok; 

} 

</script> 

<script src="menu.js"> 

</script> 

<script src="hmer.js"> 

</script> 

</head> 

<body bgcolor="#999933"> 

<?php 

$pwd = $_REQUEST['pwd']; 

$usr = $_REQUEST['usr']; 

$con = mysql_pconnect("localhost","root",""); 

$db = mysql_select_db("database",$con); 

 

$query="SELECT * from users where usr='".$usr."' and pwd='".$pwd."'"; 

$query2="SELECT * FROM users WHERE rights=1 and pwd='".$pwd."' and 

usr='".$usr."'"; 

$result = mysql_query($query,$con); 

$result2 = mysql_query($query2,$con); 

$rows2 = mysql_num_rows($result2); 

$rows = mysql_num_rows($result); 

 

if($rows > 0) 

{ 

@session_start(); 

     $_SESSION['usr'] = $usr; 

  if ($rows2 >0)   

  { 

print '<table id="header" border="0" align="left" bgcolor="black">'; 

print "<tr>"; 

print '<td><img src="image/stag.jpg" width="390" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print '<td><img src="image/Table tennis.jpg" width="394" height="150" />'; 
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print "</td>"; 

print '<td><img src="image/pingpong.jpg" width="370" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "</table>"; 

print '<div id="wrap">'; 

print '<ul id="navbar">'; 

 print '<li><font size=3 color=blue>admin</font>'; 

         print "</li>"; 

         print "<li><a href='#'> Ειδήσεις</a>"; 

           print  "<ul>"; 

 print  "<li>"; 

              print  "<a href='story_prov.php' > προβολή </a>"; 

 print "<a href='diagrafi_eidiseis.php' >∆ιαγραφή</a>"; 

      print "<a href='story.html'  >Προσθήκη</a>";  

 print "<a href='anaz_eidiseis.html'  >Αναζήτηση</a>";  

 print "</ul>"; 

         print "</li>"; 

         print '<li><a href="#">χρήστες</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

 print "<a href='users.php' >Προβολή χρηστών</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_users.php' >∆ιαγραφή χρήστη</a>";  

 print "<a href='eggrafi_userad.html' >προσθήκη χρήστη</a>"; 

 print "<a href='anaz_user.html' >Αναζήτηση χρήστη</a>";   

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">Μέλοι</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

 print "<a href='meloi.php' >Προβολή µελών</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_melous.php' >∆ιαγραφή µελών</a>";  

 print "<a href='eggrafi_melousad.html' >προσθήκη µέλους</a>"; 

 print "<a href='anaz_melous.html' >Αναζήτηση µέλους</a>";   
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 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">tournoua</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

 print "<a href='dimiourgeia_tourn.html' >∆ηµιουργία tournoua</a>"; 

 print "<a href='prov_tourn.php' >Προβολή tournoua</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_tourn.php' >∆ιαγραφή tournoua</a>"; 

 print "<a href='prov_shm_tour.php' >Προβολή συµµετοχών</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_shm.php' >∆ιαγραφή συµµετοχής</a>"; 

 print "<a href='dhlwsh_shmad.php'>προσθήκη συµµετοχής</a>"; 

 print "<a href='anaz_shm.html'>Αναζήτηση συµµετοχής</a>";    

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">forum</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>"; 

 print "<a href='prov_forum.php' >Προβολή θεµάτων</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_forum.php' >∆ιαγραφή θέµατος</a>";   

 print "<a href='mainn_forum.php' >Προσθήκη θέµατος</a>";   

 print "<a href='anaz_forum.html' >Αναζήτηση θέµατος</a>";   

 print "<a href='prov_forum_ap.php' >Προβολή απαντησεων</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_ap.php' >∆ιαγραφή απαντησης</a>";   

 print "<a href='anaz_ap.html' >Αναζήτηση απάντησης</a>";  

 print "<a href='m_forum.php' >Απάντηση</a>";  

 print '</ul>'; 

 print '</li>'; 

 print '<li><a href="#">επικοινωνία</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

 print "<a href='epikoin.php' >Προβολή</a>"; 

 print "<a href='diagrafi_erwt.php' >∆ιαγραφή</a>";    

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 
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 print '<li><a href="#">ranking list</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>"; 

 print "<a href='prov_rank.php' >Προβολή</a>"; 

 print "<a href='rank_up.php' >Update</a>"; 

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">∆ιαχείριση συνδροµών</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>"; 

 print "<a href='prov_sund.php' >Προβολή συνδροµών</a>"; 

 print "<a href='plhrwmhad.php' >Προσθήκη συνδροµής</a>";   

 print "<a href='anaz_sund.html' >Αναζήτηση συνδροµής</a>";   

 print "<a href='ana_sund.html' >Αναζήτηση συνδροµής µέλους</a>";  

 print "<a href='allagh.php' >Αλλαγή τίµων συνδροµής</a>"; 

 print '</ul>'; 

 print '</li>'; 

         print "<li><a href='exit.php' > Log Out </a>";    

         print "</li>"; 

  print  "</div>"; 

  } 

  else { 

print '<table id="header" border="0" align="left" bgcolor="black">'; 

print "<tr>"; 

print '<td><img src="image/stag.jpg" width="390" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print '<td><img src="image/Table tennis.jpg" width="394" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print '<td><img src="image/pingpong.jpg" width="370" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "</table>"; 

print '<div id="wrap">'; 

print '<ul id="navbar">'; 
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print "<li>"; 

echo "<font size=3 color=blue>". $_SESSION['usr']."</font>"; 

         print "</li>"; 

         print '<li><a href="#">Το Αθληµα</a>'; 

            print "<ul>"; 

  print "<li>"; 

               print '<a href="news.php">Νεα</a>'; 

  print '<a href="askiseis.php">Ασκήσεις</a>'; 

  print '<a href="texniki.php">Τεχνική</a>'; 

  print '<a href="kanones.php">Κανόνες</a>'; 

  print '<a href="istorik.php">Ιστορία</a>'; 

 print "</ul>"; 

         print "</li>"; 

         print '<li><a href="#">Μέλος</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

  print '<a href="eggrafi_melous.php">Εγγραφή µέλους</a>'; 

  print '<a href="plhrwmh.php">Πληρωµή συνδροµής µέλους</a>'; 

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">Τουρνουά</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>"; 

  print '<a href="dhlwseis_shm.php">∆ήλωση συµµετοχής</a>'; 

 print "</ul>";  

 print "</li>"; 

         print '<li><a href="#">Live Streaming</a>';  

 print "<ul>"; 

  print "<li>"; 

               print '<a href="livest1.php">ittf</a>'; 

  print '<a href="livest2.php">Bundesliga</a>'; 

  print '<a href="livest3.php">Laola1.tv</a>'; 
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 print "</ul>";    

         print "</li>"; 

 print '<li><a href="main_forum.php">Forum</a>';     

         print "</li>"; 

 print '<li><a href="kkostos.php">Κοστος</a>';     

        print '</li>'; 

 print '<li><a href="photoo.php">photo</a>'; 

        print '</li>'; 

 print '<li><a href="epikoinwnia.php">Επικοινωνία</a>';  

 print "</li>"; 

  print "<li><a href='exit.php' > Log Out </a>";    

         print "</li>"; 

       print "</ul>";    

  print  "</div>"; 

print '<table border="0" id="container" width="300">'; 

print "<tr>"; 

print '<td colspan="3">'; 

print "<h2>Καλώς ήρθες $usr στο καλύτερο Site table tennis</h2>"; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "<tr>"; 

print "<td>"; 

for ($i=0; $i<1; $i++) 

{ 

echo '<td align="center"><div id="mainFoto"><img src="image/'; 

echo $pictures[$i]; 

echo '" width="250" height="326"></div></td>'; 

} 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "</table>"; 

 

$host= "localhost"; 
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   $user = "root"; 

   $passwd =''; 

   $database = "database"; 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

   $table_name = 'ranking'; 

$query = "SELECT * FROM $table_name "; 

 

    mysql_select_db($database); 

      $results_id = mysql_query($query, $connect); 

      if ($results_id) { 

           print '<br><table border=0 id="rank" bgcolor="#D8D8D8">'; 

    print '<tr><td colspan="2" align= "center"><b>Ranking 

list</b></td></tr>'; 

           print '<th>Θέση<th>Αθλητής'; 

       while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { 

              print '<tr>'; 

              foreach ($row as $field) { 

                      print "<td>$field</td> "; 

               } 

              print '</tr>'; 

         } 

     } else { die ("query=$query Failed");} 

        mysql_close($connect); 

 

$host= "localhost"; 

   $user = "root"; 

   $passwd =''; 

   $database = "database"; 

 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 
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mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

mysql_select_db($database); 

 

$sql = "select * from stories 

where page = 'news' 

and published is not null 

order by published desc"; 

print '<table border="0" id= container2 width="350" bgcolor="#D8D8D8">'; 

print '<tr>'; 

print '<td align= "center">'; 

print '<b><i><u>Τελευταία νεα</u></i></b>'; 

print '</tr>'; 

print '</td>'; 

$result = mysql_query($sql, $connect) or die("Query to get blah failed with 

error: ".mysql_error()); 

while ($story = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

print '<tr><td align="left">'; 

print '<a href="nnewws.php?headline='.$story['headline'].'">'; 

print '<font size="2"> '.$story['headline'].'</font>'; 

print '</a>'; 

print '<font size="1" >'; 

print date('M d, H:i', $story['created']); 

print '</tr>'; 

} 

print '<div style="text-align:center; margin:0px; padding:0px; width:220px;" 

id="glob">'; 

print '<embed src="http://rk.revolvermaps.com/f/g.swf" type="application/x-

shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

quality="high" wmode="window" allowScriptAccess="always" 

allowNetworking="all" width="220" height="220" flashvars="m=0&amp;I 
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=a6fn0zkl9e6&amp;r=false&amp;v=false&amp;b=000000&amp;n=false&amp;s

=220&amp;c=ff0000">'; 

print '</embed><br /><img src="http://jk.revolvermaps.com/c/a6fn0zkl9e6.gif" 

width="1" height="1" alt="" />'; 

print '<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&amp;i=a6fn0zkl 

9e6&amp;color=ff0000&amp;m=0">Large Visitor Globe</a>'; 

print '</div>';  

} 

} 

else 

{ 

print '<table id="header" border="0" align="left" bgcolor="black">'; 

print "<tr>"; 

print '<td><img src="image/stag.jpg" width="390" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print '<td><img src="image/Table tennis.jpg" width="394" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print '<td><img src="image/pingpong.jpg" width="370" height="150" />'; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "</table>"; 

print '<div id="wrap">'; 

print '<ul id="navbar">'; 

print "<li>"; 

echo "<font size=1 color=blue>∆εν είσαι χρήστης</font>"; 

         print "</li>"; 

        print '<li><a href="index.php">Αρχική</a>'; 

         print '</li>'; 

  print '<li><a href="#">Το Αθληµα</a>'; 

            print "<ul>"; 

  print "<li>"; 

               print '<a href="nea.php">Νεα</a>'; 

  print '<a href="aaskiseis.php">Ασκήσεις</a>'; 

  print '<a href="ttexniki.php">Τεχνική</a>'; 
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  print '<a href="kkanones.php">Κανόνες</a>'; 

  print '<a href="istorika.php">Ιστορία</a>'; 

  print "</ul>"; 

         print "</li>"; 

         print '<li><a href="#">Εγγραφή</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>";  

  print '<a href="eggrafi_userr.php">Εγγραφή χρήστη</a>'; 

  print '<a href="eggr_mel.php">Εγγραφή µέλους</a>'; 

 print "</ul>"; 

 print "</li>"; 

 print '<li><a href="#">Τουρνουά</a>'; 

 print "<ul>"; 

 print "<li>"; 

  print '<a href="dhl_shm.php">∆ήλωση συµµετοχής</a>'; 

 print "</ul>";  

 print "</li>"; 

         print '<li><a href="live.php">Live Streaming</a>';     

         print "</li>"; 

 print '<li><a href="forum.php">Forum</a>';     

         print "</li>"; 

 print '<li><a href="photo.php">photo</a>'; 

        print '</li>'; 

 print '<li><a href="#">∆ιάφορα</a>'; 

 print '<ul>'; 

 print '<li>';  

  print '<a href="poll.php">ψηφοφορία</a>'; 

  print '<a href="kostos.php">Κόστος</a>'; 

 print '</ul>'; 

 print '</li>'; 

 print '<li><a href="epikoinwniaa.php">Επικοινωνία</a>'; 

         print '</li>'; 

       print "</ul>";   

 print '</div>'; 
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print '<table border="0" id="container" width="300">'; 

print "<tr>"; 

print '<td colspan="3">'; 

print "<h2>Καλώς ήρθατε στο καλύτερο Site table tennis</h2>"; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "<tr>"; 

print '<td colspan="3">'; 

print "<h2><b><i>Κάντε εγγραφή  και δηλώστε συµµετοχή σε τουρνουά, δείτε 

live αγώνες εξωτερικού!!</i></b></h2>"; 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "<tr>"; 

print "<td>"; 

for ($i=0; $i<1; $i++) 

{ 

echo '<td align="center"><div id="mainFoto"><img src="image/'; 

echo $pictures[$i]; 

echo '" width="250" height="326"></div></td>'; 

} 

print "</td>"; 

print "</tr>"; 

print "</table>"; 

 

 

print  '<table id= "login"  align="center" bgcolor="">'; 

print '<form  method="post" name="f1" action="process.php" onSubmit="return 

check_it()">'; 

 print '<tr>'; 

  print '<td align="left">User name :</td>'; 

  print '<td><input type="text" size=30  maxlength=30 name="usr">'; 

 print '</tr>'; 

 print '<tr>'; 

  print '<td>Password : </td>'; 
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  print '<td><input type="password" size=30 maxlength=30 

name="pwd">'; 

           print '</td>'; 

 print '</tr>'; 

 print '<tr>'; 

  print '<td align="center" colspan="2">'; 

  print '<input type="image" src="image/log_in_button.jpg" 

alt="Submit" width="90" height="20" >'; 

  print '</td>'; 

 print '</tr>'; 

print '</form>'; 

print '</table>'; 

 

$host= "localhost"; 

   $user = "root"; 

   $passwd =''; 

   $database = "database"; 

 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

 

mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

mysql_select_db($database); 

 

$sql = "select * from stories 

where page = 'news' 

and published is not null 

order by published desc"; 

print '<table border="0" id= container2 width="350" bgcolor="#D8D8D8">'; 

print '<tr>'; 

print '<td align= "center">'; 

print '<b><i><u>Τελευταία νεα</u></i></b>'; 

print '</tr>'; 
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print '</td>'; 

$result = mysql_query($sql, $connect) or die("Query to get blah failed with 

error: ".mysql_error()); 

while ($story = mysql_fetch_array($result)) 

{ 

print '<tr><td align="left">'; 

print '<a href="newws.php?headline='.$story['headline'].'">'; 

print '<font size="2"> '.$story['headline'].'</font>'; 

print '</a>'; 

print '<font size="1" >'; 

print date('M d, H:i', $story['created']); 

print '</tr>'; 

} 

 

   $host= "localhost"; 

   $user = "root"; 

   $passwd =''; 

   $database = "database"; 

$connect = mysql_connect($host, $user, $passwd); 

mysql_query('set character set greek',$connect); 

   mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connect); 

 

   $table_name = 'ranking'; 

 

$query = "SELECT * FROM $table_name "; 

 

       mysql_select_db($database); 

      $results_id = mysql_query($query, $connect); 

      if ($results_id) { 

           print '<br><table border=0 id="rank" bgcolor="#D8D8D8">'; 

    print '<tr><td colspan="2" align= "center"><b>Ranking 

list</b></td></tr>'; 

           print '<th>Θέση<th>Αθλητής'; 

       while ($row = mysql_fetch_row($results_id)) { 
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              print '<tr>'; 

              foreach ($row as $field) { 

                      print "<td>$field</td> "; 

               } 

              print '</tr>'; 

         } 

     } else { die ("query=$query Failed");} 

        mysql_close($connect); 

   

print '<div style="text-align:center; margin:0px; padding:0px; width:220px;" 

id="glob">'; 

print '<embed src="http://rk.revolvermaps.com/f/g.swf" type="application/x-

shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

quality="high" wmode="window" allowScriptAccess="always" 

allowNetworking="all" width="220" height="220" flashvars="m=0&amp;i= 

a6fn0zkl9e6&amp;r=false&amp;v=false&amp;b=000000&amp;n=false&amp;s=

220&amp;c=ff0000">'; 

print '</embed><br /><img src="http://jk.revolvermaps.com/c/a6fn0zkl9e6.gif" 

width="1" height="1" alt="" />'; 

print '<a href="http://www.revolvermaps.com/?target=enlarge&amp;i=a6fn0 

zkl9e6&amp; color=ff0000& amp;m=0">Large Visitor Globe</a>'; 

print '</div>'; 

}  

?> 

</body> 

</html> 


