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Πεξίιεςε 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο δπλακηθήο 

εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ πνπ ζα απνηειεί κηα ηζηνζειίδα ζρεηηθά κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

φπνπ ζα κπνξνχλ λα ηελ επηζθέπηνληαη φινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Η ηζηνζειίδα 

απηή αθνξά ηφζν  ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα δηάθνξα θηλεκαηνγξαθηθά λέα φζν 

θαη ηε δπλαηφηεηα βαζκνινγίαο ηαηληψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα εξγαιεία πνπ 

δηδάρηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Η αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο απηήο ρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο. ηελ ηζηνζειίδα παξνπζηάδνληαη νη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηαηληψλ θαη κέζα ζε απηέο  νη ηαηλίεο κε ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία 

ηνπο. Αθφκε, ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία θηλεκαηνγξαθηθά λέα, λέα γηα ηηο δηάθνξεο 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, βξαβεία Oscar θαη νη ηαηλίεο πνπ πξφθεηηαη λα βγνπλ ζηνπο 

θηλεκαηνγξάθνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ηξία είδε ρξεζηψλ κε 

δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ν θαζέλαο. 

1. Ο δηαρεηξηζηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη θαηεγνξίεο ηαηληψλ, 

ηαηλίεο φπσο επίζεο θαη φηη λεφηεξν ππάξρεη απφ ηα ζέαηξα, ηα λέα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηα Oscar θαη ηηο ηαηλίεο πνπ πξφθεηηαη λα βγνπλ. Δθηφο απφ 

ηελ πξνζζήθε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη θαη λα δηαγξάθεη φια 

ηα παξαπάλσ θαζψο επίζεο θαη ηνπο ρξήζηεο θαη ηα κελχκαηα ησλ 

επηζθεπηψλ. 

2. Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα εθηφο ηνπ φηη ζα 

ελεκεξψλνληαη γηα φια φζα πεξηέρεη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζνπλ 

φπνηα ηαηλία ζέινπλ θαη έηζη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο.  

3. Οη ππφινηπνη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ινγαξηαζκφ κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα φια φζα πεξηέρεη θαζψο επίζεο θαη 

λα βιέπνπλ ηνλ βαζκφ ηεο θάζε ηαηλίεο ρσξίο φκσο λα έρνπλ ην δηθαίσκα 

ςεθίζνπλ.    
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ηα επφκελα θεθάιαηα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζρεδίαζε θαη ε δνκή ηεο . 

Γηα ην ζρεδηαζκφ, δεκηνχξγεζα κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζπλδένληαη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ Υampp θαη   Edit plus 

ελψ νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη html, php, javascript,  

css, θαη Mysql.  **** 

 

Λέμεηο θιεηδηά: PHP,MySQL, Γπλακηθή ηζηνζειίδα 
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ABSTRACT 

 The aim of this project is the creation of a dynamic website that is related to the 

cinema and can be visited by all web users. This website is created both to inform the 

public about   the various  cinema news and also gives them the right to grade films, 

using the appropriate tools, as presented during the master Program. 

 This website development is divided into three levels, depending on the way 

members are using it. In this website film categories are presented and inside them there 

are movies with their own grades each one. There are also presented the latest cinema 

and theater news, the Oscars , even the upcoming films. In particular, there are three 

kinds of users with different responsibilities each one.  

 

1. The administrator will have the ability to add category movies, movies and the 

latest news from theaters, cinema, Oscars, upcoming films, this week opening 

films and box office films. Furthermore, administrator will have the ability to edit 

or delete all the above information and even delete the simple users’ accounts and 

users’ messages. 

2. The users who have signed up, apart from the information they get, they also have 

the ability to vote any film they want, so they can contribute to the final score. 

3. The other users of the website who haven’t signed up can also be informed about 

anything the site contains or learn about films’ scores without the right to vote. 

 

In the following chapters a detailed presentation of the design of this site, is going 

to take place about the structure and its use. For the design, I created a database 

which connects all the components used, with the support of Xampp, Edit Plus 

programs and programing languages html, php, javascript, css and MySql. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Η κεηαπηπρηαθή απηή δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή 

(Καηεχζπλζε: Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή) ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Ι.  Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηελ Κνδάλε. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ. Γεψξγην Φξαγθνχιε γηα ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ θαζψο επίζεο θαη 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπο φζν θαη γηα ηελ ππνκνλή 

θαη ππνζηήξημή ηνπο. 

 

Η εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Κψζηα θαη ζηελ Διέλε. 
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 1 Δηζαγσγή 

 1.1   Κηλεκαηνγξάθνο θαη ελεκέξσζε 

Ο θηλεκαηνγξάθνο απνηεινχζε πάληνηε έλα κέζν δηαζθέδαζεο, ςπραγσγίαο  θαη 

δηαθπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εθεχξεζε 

θαη εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαηαθεχγνπλ εθεί γηα λα 

ελεκεξσζνχλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Η ςεθηαθή ελεκέξσζε 

ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο κηα θαη 

δηαλχνπκε ηελ ςεθηαθή επνρή. Δίλαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ επίζεκεο 

ηζηνζειίδεο πνπ λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πνιηηηζηηθά 

δξψκελα ηνπ θφζκνπ θαζφηη  απηή ηε ζηηγκή ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ  κέζα απφ ην 

δηαδίθηπν  γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν απνηειεί ηνλ πην εχθνιν θαη άκεζν ηξφπν. 

Απηή ε ηζηνζειίδα παξνπζηάδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ ηαηλίεο νη νπνίεο έρνπλ 

πξνβιεζεί παιαηφηεξα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο πνπ 

έρνπλ θηηάμεη ινγαξηαζκφ λα ηηο  βαζκνινγήζνπλ ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ ηαηληψλ ελψ παξάιιεια 

ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πινεγεζνχλ γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα θηλεκαηνγξαθηθά 

λέα . 

Με ηε δηακφξθσζε ηεο βαζκνινγίαο βνεζνχλ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα θάπνηα ηαηλία ψζηε λα επηιέμνπλ αλ ζέινπλ 

ηειηθά λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ ή φρη. 

 1.2  θνπόο ηεο ηζηνζειίδαο 

Παξαηεξψληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλφ λα ζηξέθεηαη ζε 

ηζηνζειίδεο θηλεκαηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε επηζπκία ηνπ λα παξαθνινπζεί 

ηαηλίεο φιν θαη πεξηζζφηεξν είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ  ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο ψζηε 

λα δηεπθνιχλεηαη ην θνηλφ κηα θαη νη απαηηήζεηο είλαη πνιιέο. Απηή ε εξγαζία έρεη ζαλ 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα ηνπ ζηλεκά αιιά θαη λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη ζηελ επηινγή θάπνηαο ηαηλίαο πνπ επηζπκνχλ. 

Έηζη ινηπφλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία απηήο ηεο ηζηνζειίδαο φπνπ 

παξέρεη κεηαμχ άιισλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα λέα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ,  

δηάθνξα θεζηηβάι, ηελ αλάδεημε ησλ ηαηληψλ αιιά θαη ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ πνπ 
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πξφθεηηαη λα πξνβιεζνχλ θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα  δηάθνξεο ηαηλίεο πνπ 

έρνπλ ήδε πξνβιεζεί ψζηε λα βνεζήζνπλ ην θνηλφ λα θάλεη ηελ επηινγή ηνπ.   

 1.3  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο 

ζειίδαο θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 ην 2
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο   

ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ηζηνζειίδα. Παξνπζηάδνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα φιεο δπλαηφηεηέο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη.  

ην θεθάιαην 4
ν
 παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ 

θψδηθα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζή ηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηε δνκή θαη ηελ 

εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο.   

ην θεθάιαην 5
ν
 παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο. 
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 2  Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

2.1.1  HTTP θαη HTML: Οη βάζεηο ηνπ Berner Lee 

 

 H HTTP είλαη κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο πνπ επηβιέπεη ηα αηηήκαηα θαη ηηο 

απαληήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλαλ θπιινκεηξεηή (browser) πνπ ηξέρνπλ 

αλάκεζα ζηνλ ππνινγηζηή – πειάηε (client ) θαη ηνλ web εμππεξεηεηή (server). Η 

δνπιεηά ηνπ server είλαη λα δέρεηαη ηα αηηήκαηα απφ ηνλ πειάηε θαη λα θαηαθέξλεη λα 

ηνπ απαληήζεη, ζπλήζσο επηζηξέθνληάο  ηνπ κηα απαηηνχκελε ηζηνζειίδα. Σν θπζηθφ 

«ηαίξη» ελφο εμππεξεηεηή είλαη ν πειάηεο γηα απηφ απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηνλ θπιινκεηξεηή ηζηνχ (web browser)  θαη γηα ηνλ ππνινγηζηή κέζα ζηνλ νπνίν ηξέρεη. 

 Αλάκεζα ζηνλ εμππεξεηεηή θαη ηνλ πειάηε κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο ζπζθεπέο φπσο router, proxy, πχιεο gateway θ.α. Απηέο εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ε θάζε κηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα αηηήκαηα θαη νη 

απαληήζεηο κεηαθέξνληαη ζσζηά αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ εμππεξεηεηή.  

 Έλαο web server κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηαπηφρξνλα πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπλδέζεηο  

θαη αθφκε θαη φηαλ δελ επηθνηλσλεί κε θάπνηνλ πειάηε απαζρνιείηαη κε ην λα αθνχεη 

επεξρφκελεο ζπλδέζεηο. Όηαλ θηάζεη θάπνηα ηφηε ζηέιλεη κηα απάληεζε γηα λα 

επηβεβαηψζεη φηη δέρηεθε ην αίηεκα. 

 

 

 

 

2.1.2 Η δηαδηθαζία Αηηήκαηνο / Απάληεζεο  

 

 Καηά βάζε ε δηαδηθαζία αηηήκαηνο / απάληεζεο απνηειείηαη απφ έλαλ 

θπιινκεηξεηή (web browser) θαη ξσηψληαο ηνλ web server αλ κπνξεί λα ηνπ ζηείιεη κηα 

ηζηνζειίδα θαη ηνπ εμππεξεηεηή ν νπνίνο ζηέιλεη πίζσ ηε ζειίδα. Ο  browser ζηε 

ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ηελ απεηθφληζε ηεο ζειίδαο. (Δηθφλα 1) 
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Δηθόλα 1 - Η βαζηθή αθνινπζία πειάηε/εμππεξεηεηή εμππεξεηεηή/πειάηε 

 

Σν θάζε βήκα απφ ηελ αθνινπζία αηηήκαηνο/απφθξηζεο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ  

1. Πιεθηξνινγνχκε ζηνλ browser ηελ ηζηνζειίδα http://server.com  

2. Ο browser ςάρλεη ηελ IP δηεχζπλζε γηα ηελ server.com 

3. Ο browser θάλεη αίηεκα γηα ηε home page ζηελ server.com  

4. Σν αίηεκα δηαπεξλάεη ην internet θαη θηάλεη ζηνλ web εμππεξεηεηή ηεο 

server.com   

5. Ο web εμππεξεηεηήο έρνληαο δερζεί ην αίηεκα ςάρλεη γηα ηελ ηζηνζειίδα ζηνλ 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ 

6. Ο browser ηνπ ππνινγηζηή καο απεηθνλίδεη ηελ ηζηνζειίδα. 

 

 

ην δεχηεξν βήκα φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ν browser ςάρλεη ηελ IP 

δηεχζπλζε ηνπ server.com. Κάζε κεράλεκα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην internet έρεη κηα 

IP δηεχζπλζε – ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνινγηζηή καο. Αιιά ζπλήζσο θάλνπκε 

πξφζβαζε ζε web server ρξεζηκνπνηψληαο ηα νλφκαηα ησλ ηζηνζειίδσλ φπσο 

google.com. Όπσο ίζσο γλσξίδεηαη ην internet ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη κηα επηπιένλ 
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ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη Domain Name Server (DNS) γηα λα βξεη ηελ αληίζηνηρε IP 

δηεχζπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππνινγηζηή. 

  

Γηα ηηο δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ε θαηάζηαζε είλαη ιίγν πην πεξίπινθε γηαηί κπνξεί λα 

θέξεη θαη ηελ PHP θαη ηε MYSQL ζην παηρλίδη. (Δηθφλα 2) 

 

 

Δηθόλα2 - Γπλακηθή αθνινπζία πειάηε/εμππεξεηεηή εμππεξεηεηή/πειάηε 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα βήκαηα γηα ηε δπλακηθή αθνινπζία πειάηε / εμππεξεηεηή, 

εμππεξεηεηή / πειάηε. 

1. Πιεθηξνινγνχκε ζηνλ browser ηελ ηζηνζειίδα http://server.com. 

2.  O browser ςάρλεη ηελ IP δηεχζπλζε γηα ηε server.com. 

3. Ο browser θάλεη αίηεκα γηα ηε home page ζηελ server.com  

4. Σν αίηεκα δηαπεξλάεη ην internet θαη θηάλεη ζηνλ web εμππεξεηεηή ηεο 

server.com   

5. Ο web εμππεξεηεηήο έρνληαο δερζεί ην αίηεκα ςάρλεη γηα ηελ ηζηνζειίδα ζηνλ 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ 
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6. Έρνληαο ηε home page ζηε κλήκα, ν web server παξαηεξεί φηη ππάξρεη 

ελζσκαησκέλν έλα αξρείν PHP θαη ζηέιλεη απηή ηε ζειίδα ζηνλ δηεξκελέα. 

7. Ο δηεξκελέαο ηεο PHP εθηειεί ηνλ PHP θψδηθα 

8. Μέζα ζηελ PHP ππάξρεη θαη MySQL ηελ νπνία ν PHP δηεξκελέαο ζηέιλεη ζηε 

MySQL βάζε.  

9. Η βάζε MySQL ζηέιλεη ηα  απνηειέζκαηα ηεο MySQL πίζσ ζηνλ δηεξκελέα ηεο 

PHP. 

10. Ο PHP δηεξκελέαο επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθηεινχκελνπ PHP θψδηθα, 

καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο MySQL βάζεο, ζηνλ web server. 

11. Ο web server επηζηξέθεη ηε ζειίδα ζηνλ πειάηε, ν νπνίνο ηελ απεηθνλίδεη. 

 

Μπνξεί λα θαίλεηαη βνεζεηηθφ λα γλσξίδνπκε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα μέξνπκε 

πσο απηά ηα ηξία ζηνηρεία δνπιεχνπλ καδί , ζηελ πξάμε φκσο δε ρξεηάδεηαη λα 

λνηαδφκαζηε γηα απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηαηί ζπκβαίλνπλ απηφκαηα. 

 

2.2 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

 

2.2.1 Η  γιώζζα HTML 

 

 Η HTML είλαη ε γιψζζα ηνπ δηαδηθηχνπ. Όηαλ κπαίλνπκε ζε κηα ηζηνζειίδα ζην 

δηαδίθηπν απφ έλαλ θπιινκεηξεηή καο (browser) φπσο ηνλ Internet Explorer, ηνλ Firefox 

ή ηνλ Safari ν browser καο θαηεβάδεη θαη απεηθνλίδεη html. 

 Η HTML είλαη απιά έλα έγγξαθν φπσο αθξηβψο έλα έγγξαθν πνπ θηηάρλνπκε ζε 

θάπνηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ.  Έλα πξφγξακκα φπσο ην Microsoft Word 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απεηθνλίζεη έγγξαθα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ επεηδή μέξεη 

αθξηβψο πψο λα ηα δηαβάζεη θαη λα ηα απεηθνλίζεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ εξρφκαζηε 

ζην δηαδίθηπν, ν web browser είλαη  ην πξφγξακκα ην νπνίν μέξεη λα δηαβάζεη θαη λα 

απεηθνλίζεη ηα έγγξαθα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε html. 

 Σν αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαβαζηεί απφ 

έλα πξφγξακκα. Απφ ηελ άιιε, ηα html  έγγξαθα ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάγλσζή ηνπο – δελ κπνξνχκε κε έλαλ browser λα 
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δεκηνπξγήζνπκε έγγξαθα html. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε html έγγξαθα 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη editor. Απηφο ν editor ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ηφζν απιφο φζν ην εκεησκαηάξην (Notepad) ή πην πεξίπινθν φζν ην Eclipse ή 

ην Microsoft Visual Studio. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ html ην ίδην 

πξφγξακκα κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ PHP.  

HTML είλαη ην αθξψλπκν απφ ην Hyper Text Markup Language πνπ ζεκαίλεη 

γιψζζα ραξαθηεξηζκνχ ππεξθεηκέλνπ. Η ρξήζε κηαο γιψζζαο ραξαθηεξηζκνχ ζεκαίλεη 

φηη γξάθεηαη πξψηα ην θείκελν θαη έπεηηα πξνζζέηνληαη εηδηθά ζχκβνια γχξσ απφ ηηο 

ιέμεηο ή απφ νιφθιεξεο πξνηάζεηο ψζηε λα θαζνξηζηεί ε εκθάληζε ηνπο ζηελ νζφλε. Σα 

εηδηθά ζχκβνια ζηελ HTML ιέγνληαη εηηθέηεο (tags). Η HTML δηαζέηεη έλα 

πεπεξαζκέλν αξηζκφ εηηθεηψλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Χζηφζν ν αξηζκφο 

απηφο δελ παξακέλεη ζηαζεξφο. Καηά δηαζηήκαηα ην W3 Consortium, ην νπνίν αλάπηπμε 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πξφηππα ηεο HTML, δεκνζηεχεη λέα πξφηππα ζηα νπνία πξνζζέηεη 

θαηλνχξγηεο εηηθέηεο πνπ θαιχπηνπλ ή δηνξζψλνπλ κηα ιεηηνπξγία ζην πξνεγνχκελν 

πξφηππν. Η ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ HTML πξνηχπνπ είλαη ε HTML5. 

Οη ετικέτες ειέγρνπλ ηελ δνκή θαη ηελ κνξθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Δπίζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ web browser γηα ηελ ζειίδα πνπ πξφθεηηαη λα 

εκθαλίζνπλ, φπσο ν ηίηινο ηεο ζειίδαο ή ν ζπγγξαθέαο ηεο θ.α. 

 Οη HTML ετικέτες γξάθνληαη αλάκεζα ζηα ζχκβνια < θαη >  

πρ.  <φλνκα-εηηθέηαο> .  Οη πεξηζζφηεξεο HTML εηηθέηεο απνηεινχληαη απφ κηα ετικέτα 

αρτής θαη κηα ετικέτα τέλοσς θαη αλάκεζα ζε απηέο ππάξρεη ην θείκελν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εηηθέηεο απηέο. Η εηηθέηα ηέινπο πεξηέρεη ηνλ ραξαθηήξα / πξηλ 

ην φλνκα ηεο εηηθέηαο. πτ. <φλνκα-εηηθέηαο> ... θείκελν ... </φλνκα-εηηθέηαο>  

πτ. <em> Κείκελν κε έκθαζε </em>. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο εηηθέηεο πνπ δελ έρνπλ 

εηηθέηεο ηέινπο. ηηο εηηθέηεο απηέο, πξηλ απφ ην ζχκβνιν > ηνπνζεηνχκε ηνλ ραξαθηήξα 

/ πτ <φλνκα-εηηθέηαο/> πτ <br/>. Σν αξρείν πνπ πεξηέρεη HTML εηηθέηεο ιέγεηαη HTML 

αξρείν θαη έρεη επέθηαζε .html ή .htm (εθηφο βέβαηα θη' αλ ε ηζηνζειίδα είλαη δπλακηθή 

νπφηε έρεη επεθηάζεηο φπσο .php. asp, jsp θηι.). Σα αξρεία απηά είλαη απιά αξρεία 

θεηκέλνπ ζε κνξθή ASCII θαη δελ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ή ηα 

πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Μπνξείηε λα αλνίμεηε θαη λα δείηε ηα 

αξρεία htm ή html κε νπνηνλδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, π.ρ. εκεησκαηάξην 

(Notepad) ησλ Windows. 
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο γιψζζαο HTML είλαη:  

1. ειίδεο πνπ θνξηώλνπλ πην γξήγνξα - Σα απηφκαηα πξνγξάκκαηα 

ηνπνζεηνχλ ζπρλά άρξεζην θψδηθα πνπ κπεξδεχεη ηνλ browser θαη θαζπζηεξεί ηελ 

εκθάληζε ηεο ζειίδαο . 

2. Μεγαιύηεξε αμηνπηζηία - Σα πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ζειίδσλ δελ είλαη 

100% WYSIWYG (What you see is what you get). Σν ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ καο 

παξνπζηάδνπλ ινηπφλ δελ είλαη πάληνηε αθξηβψο ην ίδην κε απηφ πνπ ζα δεη ν επηζθέπηεο 

ηεο ζειίδαο καο.  

3. Δμππλόηεξε ζρεδίαζε - Μαο είλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε ζειίδεο 

πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νζφλεο θάζε ρξήζηε (π.ρ. 

ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηά αληί γηα απφιπηεο ηηκέο ζην πιάηνο ησλ tables).  

4. Καιύηεξνο έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο - Κάζε απηφκαην πξφγξακκα 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ κεηαθξαζηή πνπ κεηαηξέπεη ηε ζρεδίαζε θαη ηηο επηζπκίεο καο 

ζε γιψζζα HTML. Κακία κεηάθξαζε φκσο δελ είλαη άςνγε (εηδηθά αλ γίλεηαη απφ έλαλ 

ππνινγηζηή) θαη πνιιά ζεκαληηθά ζηνηρεία θηλδπλεχνπλ λα απαιεηθζνχλ απφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα.  

5. Τςειόηεξε επειημία - Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχλνιν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο γιψζζαο HTML, ελψ θάζε απηφκαην πξφγξακκα ππνζηεξίδεη κφλν έλα 

ππνζχλνιν απηψλ. 

 6. Δπθνιόηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ (debugging) - Δπεηδή θαηαλννχκε 

απφιπηα ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειίδαο πνπ δεκηνπξγήζακε, 

κπνξνχκε λα βξνχκε πην εχθνια θαη λα δηνξζψζνπκε ηα δηάθνξα  πξνβιήκαηα πνπ ζα 

εκθαληζηνχλ ζε απηήλ. 

 

2.2.2 Javascript 

 

Η Javascript είλαη κηα γιψζζα ζελαξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη κηα 

ηζηνζειίδα δηαδξαζηηθή. Όπσο φιεο νη γιψζζεο ζελαξίσλ, είλαη κηα ζρεηηθά απιή 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ.  

            Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο. 

Έρνπλ δεκηνπξγεζεί παλίζρπξεο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο  δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ζε web, πιαηθφξκεο θαη θηλεηά.  
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Όια μεθίλεζαλ θνληά ζην 2000, φηαλ ν ηφηε πην δεκνθηιήο browser Netscape άξρηζε λα 

ππνζηεξίδεη ηελ JavaScript. Δάλ, δειαδή, ήζειε θάπνηνο λα γξάςεη θψδηθα ζην 

δηαδίθηπν, ε JavaScript ήηαλ ε κφλε επηινγή. ήκεξα, πιένλ, φινη νη browsers είλαη 

ζπκβαηνί κε ηελ JavaScript. Σν γεγνλφο φηη ε γιψζζα ππνζηεξίδεη ηφζν ηνλ functional 

πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή (object oriented) ηελ θάλεη αθφκα πην 

δεκνθηιή. 

 Η γιψζζα είλαη πνιχ γξήγνξε θαη ρξήζηκε θαη επηηξέπεη γξήγνξε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ browser θαη ηνλ server. 

 Υξεζηκνπνηείηαη κε εληαίν ηξφπν ζην δηαδίθηπν, αλεμαξηήησο απφ ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ server (PHP, Python θιπ). 

 Μπνξεί ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν λα κελ είλαη πάληα εθηθηή, φκσο ε JavaScript 

δνπιεχεη αθφκα θαη φηαλ ν browser είλαη offline. 

 Η γιψζζα είλαη ζπκβαηή κε φια ηα ζχγρξνλα PCs, tablets, phones. 

 Πιένλ, ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηνλ ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο νη Apple, Google θαη Microsoft. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε JavaScript έρεη εδξαησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν θαζψο 

πινπνηνχληαη πνιιά ελδηαθέξνληα ινγηζκηθά πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Η γιψζζα έρεη 

εδξαησζεί ζην δηαδίθηπν, ελψ παξάιιεια έρεη αξρίζεη λα επεθηείλεηαη θαη ζε πνιινχο 

άιινπο ηνκείο θαζψο νη βηβιηνζήθεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε απηήλ ηελ θάλνπλ πην 

επέιηθηε θαη πην αλαγλσξίζηκε. 

 

 

2.2.3 PHP 

Η PHP είλαη κηα γιψζζα script απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, ζρεδηαζκέλε 

εηδηθά γηα ην Web. Μέζα ζε κηα HTML ζειίδα κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε PHP θψδηθα, 

πνπ ζα εθηειείηαη θάζε θνξά πνπ ζα επηζθέπηεζηε ηε ζειίδα. Ο PHP θψδηθαο 

κεηαθξάδεηαη ζηνλ Web δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί HTML ή άιιε έμνδν πνπ ζα δεη ν 

επηζθέπηεο. 

Η PHP δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη ήηαλ αξρηθά ε δνπιεηά ελφο αηφκνπ, ηνπ 

Rasmus Lerdorf. Τηνζεηήζεθε θη απφ άιια ηαιαληνχρα άηνκα θαη έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο 

βαζηθέο εθδφζεηο, κέρξη ην πξνρσξεκέλν πξντφλ πνπ έρνπκε ζήκεξα. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 
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2001, ήηαλ ζε ρξήζε ζρεδφλ ζε πέληε εθαηνκκχξηα ηνκείο παγθφζκηα θαη απηφο ν 

αξηζκφο κεγαιψλεη γξήγνξα.  

Η PHP είλαη έλα πξντφλ αλνηρηνχ θψδηθα. Η PHP αξρηθά ζήκαηλε Personal 

Home Page (πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα), αιιά άιιαμε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε GNU 

θαη ηψξα ζεκαίλεη PHP Hypertext Preprocesor  (πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ PHP). Η 

ηξέρνπζα βαζηθή έθδνζε ηεο PHP είλαη ε 4. Απηή ε έθδνζε έρεη κεξηθέο κεγάιεο 

βειηηψζεηο ζηε γιψζζα.  

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο PHP: 

Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο PHP είλαη νη Perl, Microsoft Active Server 

Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) θαη Allaire Cold Fusion. 

ε ζχγθξηζε κε απηά ηα πξντφληα, ε PHP έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο: 

1. Τςειή απφδνζε 

2. Γηαζπλδέζεηο κε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

3. Δλζσκαησκέλεο βηβιηνζήθεο γηα πνιιέο ζπλεζηζκέλεο Web δηαδηθαζίεο 

4. Υακειφ θφζηνο 

5. Δπθνιία κάζεζεο θαη ρξήζεο 

6.  Μεηαθεξζηκφηεηα 

7. Γηαζεζηκφηεηα ηνπ θψδηθα πξνέιεπζεο 

 

 

2.2.4 Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο PHP 

 

Μεηαβιεηέο  

Μηα κεηαβιεηή (variable) είλαη κηα εηδηθή ζέζε ηελ νπνία κπνξείηε λα νξίδεηε 

εζείο γηα ηελ απνζήθεπζε κηαο ηηκήο. Οη κεηαβιεηέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.  Υσξίο ηηο κεηαβιεηέο, ζα ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα ελζσκαηψλνπκε 

ζηνλ θψδηθα ησλ script φιεο ηηο ηηκέο πνπ ρξεηαδφκαζηε.  

Οη κεηαβιεηέο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχκε «πξφηππα» γηα ηελ 

εθηέιεζε δηάθνξσλ ελεξγεηψλ (π.ρ. ηελ πξφζζεζε δπν αξηζκψλ) ρσξίο λα αλεζπρνχκε 

γηα ηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνπλ νη κεηαβιεηέο. Οη ηηκέο αλαηίζεληαη ζηηο κεηαβιεηέο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ script – πηζαλψο απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, ή κέζσ ελφο εξσηήκαηνο ην 

νπνίν εθηειείηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. 
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Μηα κεηαβιεηή απνηειείηαη απφ έλα φλνκα ηεο επηινγήο ζαο, ην νπνίν έρεη 

πξφζεκα έλα ζχκβνιν δνιαξίνπ ($). Σα νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ γξάκκαηα, αξηζκνχο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο (_). Σα 

νλφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θελά δηαζηήκαηα. Πξέπεη 

πάληα λα μεθηλνχλ κε έλα γξάκκα, ή κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο θάησ παχιαο. Σν ειιεληθφ 

εξσηεκαηηθφ (;) – γλσζηφ επίζεο ζαλ ραξαθηήξαο ηεξκαηηζκνχ εληνιψλ – 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο εληνιήο ηεο PHP. 

  

Σχπν Γεδνκέλσλ  

 

Γηαθνξεηηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ δεζκεχνπλ δηαθνξεηηθά πνζά κλήκεο θαη κπνξεί 

λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά κέζα ζ’ έλα script. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νξηζκέλεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ απαηηνχλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα δειψλεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεχεη κηα κεηαβιεηή. Δλ αληηζέζεη, ε 

PHP είλαη ζρεηηθά ραιαξή φζνλ αθνξά ην ζέκα ηχπνπ δεδνκέλσλ, πξάγκα ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη εμαθξηβψλεη ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ φηαλ αλαηίζεληαη δεδνκέλα ζε θάζε 

κεηαβιεηή. Απηφ είλαη πιενλέθηεκα θαη κεηνλέθηεκα. Απφ ηε κηα ζεκαίλεη φηη νη 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε επέιηθην ηξφπν, απνζεθεχνληαο έλα 

αιθαξηζκεηηθφ ηε κηα θνξά θαη έλα αθέξαην ηελ άιιε. Απφ ηελ άιιε, απηή ε 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε κεγαιχηεξα scripts, εάλ αλακέλεηε 

φηη  κηα κεηαβιεηή απνζεθεχεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεδνκέλσλ, φηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απνζεθεχεη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. 

  

Σειεζηέο θαη εθθξάζεηο  

 

Έλαο ηειεζηήο (operator) είλαη έλα ζχκβνιν ή κηα ζεηξά ζπκβφισλ, ηα νπνία 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ  κε ηηκέο εθηεινχλ κηα ελέξγεηα θαη ζπλήζσο 

παξάγνπλ κηα λέα ηηκή. 

Έλαο ηειεζηένο (operand) είλαη κηα ηηκή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε έλαλ 

ηειεζηή. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη δπν ηειεζηένη κε έλαλ ηειεζηή. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηειεζηέσλ κε έλαλ ηειεζηή γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

απνηειέζκαηνο νλνκάδεηαη έθθξαζε (expression). Αλ  θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη ηειεζηέο απνηεινχλ ηελ βάζε ησλ εθθξάζεσλ, κηα έθθξαζε δελ είλαη 
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απαξαίηεην λα πεξηέρεη έλαλ ηειεζηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε PHP νξίδεη ζαλ έθθξαζε 

νηηδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κηα ηηκή (ζηε ζέζε κηαο ηηκήο). ’ απηφλ ηνλ 

επξχ νξηζκφ  πεξηιακβάλνληαη νη ζηαζεξέο ηηκέο αθέξαησλ, φπσο ε 654, νη κεηαβιεηέο 

φπσο ε $user, θαη νη θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ, φπσο ε gettype().  

 

ηαζεξέο  

 

Οη κεηαβιεηέο ζαο παξέρνπλ έλαλ επέιηθην ηξφπν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 

Μπνξείηε είηε λα αιιάδεηε ηηο ηηκέο ηνπο θαη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνπλ αλά 

πάζα ζηηγκή. Χζηφζν, εάλ ζέιεηε λα δνπιέςεηε κε κηα ηηκή ε νπνία δελ ζέιεηε λα 

αιιάμεη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο script, κπνξείηε λα νξίζεηε κηα ζηαζεξά 

(constant). Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξάο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ εγγελή 

ζπλάξηεζε define() ηεο PHP. Αθνχ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ define(), ε ζηαζεξά πνπ 

νξίδεηε δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ define(), ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζεηε ην φλνκα ηεο ζηαζεξάο θαη ηελ ηηκή πνπ ζέιεηε λα ηεο αλαζέζεηε κέζα 

ζην δεχγνο παξελζέζεσλ ηεο ζπλάξηεζεο. Οη ηηκέο απηέο πξέπεη λα ρσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο κε έλα θφκκα: 

define (“CONSTANT_NAME”, 42); 

Η ηηκή ηεο ζηαζεξάο κπνξεί λα είλαη έλαο αξηζκφο, έλα αιθαξηζκεηηθφ, ή κηα 

ινγηθή (Boolean) ηηκή. Καηά ζχκβαζε, ην φλνκα ηεο ζηαζεξάο αλαγξάθεηαη κε φινπο 

ηνπο ραξαθηήξεο θεθαιαίνπο. Οη ζηαζεξέο πξνζπειάδνληαη κφλν βάζεη ηνπ νλφκαηφο 

ηνπο δελ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ $. 

Η ζπλάξηεζε define() κπνξεί λα δερζεί έλα ηξίην φξηζκα ηχπνπ Boolean, ην 

νπνίν θαζνξίδεη εάλ ην φλνκα ηεο ζηαζεξάο ζα είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ αλαγξαθή 

θεθαιαίσλ/πεδψλ ραξαθηήξσλ ή φρη. Δμ νξηζκνχ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ θεθαιαίσλ 

θαη πεδψλ ραξαθηήξσλ γηα ηα νλφκαηα ησλ ζηαζεξψλ. Χζηφζν, πεξλψληαο ηελ ηηκή true 

ζαλ ηξίην φξηζκα ζηε ζπλάξηεζε define(), κπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 

2.2.4.1 Οη Δληνιέο Διέγρνπ ηεο Ρνήο Δθηέιεζεο 
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Σα πεξηζζφηεξα scripts απνηηκνχλ ζπλζήθεο θαη αιιάδνπλ αλάινγα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο . Η δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θάλεη δπλακηθέο ηηο βαζηδφκελεο 

ζηελ PHP ζειίδεο ζαο, ηθαλέο λα αιιάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ζπλζήθεο. Όκνηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ε PHP ζαο 

επηηξέπεη λα ελζσκαηψλεηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ζην scripts ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εληνιή if. 

Η Δληνιή if 

Η εληνιή if καο παξέρεη έλαλ ηξφπν λα ειέγρνπκε ηελ εθηέιεζε κηαο άιιεο 

εληνιήο  (ή ελφο ηκήκαηνο θψδηθα ην νπνίν απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο εληνιέο θαη 

πεξηθιείεηαη κέζα ζε άγθηζηξα). Η εληνιή if απνηηκά κηα έθθξαζε ειέγρνπ ε νπνία 

πεξηθιείεηαη κέζα ζε παξελζέζεηο. Δάλ απηή ε έθθξαζε επηζηξέςεη ηελ ηηκή true, ε 

εληνιή εθηειείηαη. Αιιηψο ε εληνιή παξαθάκπηεηαη. Η εληνιή απηή επηηξέπεη ζηα scripts 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ παξαγφλησλ: 

if ( εληνιή ) 

{ 

// θψδηθαο πνπ ζα εθηειεζηεί εάλ ε έθθξαζε ειέγρνπ απνηηκάηαη ζε true 

} 

 

Υξήζε ηεο Πξφηαζεο else ζηελ Δληνιή if 

Όηαλ δνπιεχνπκε ηελ εληνιή if ζπρλά ζα ζέιεηε λα νξίζεηε έλα ελαιιαθηηθφ 

ηκήκα θψδηθα, ην νπνίν ζα εθηειείηαη φηαλ ε έθθξαζε ειέγρνπ απνηηκάηαη ζε false. 

Απηφ κπνξείηε λα ην θάλεηε πξνζζέηνληαο ηελ πξφηαζε else ζηελ εληνιή if, 

αθνινπζνχκελε απφ έλα δεχηεξν ηκήκα θψδηθα: 

if ( έθθξαζε) 

{ 

//ν θψδηθαο πνπ ζα εθηειεζηεί ε έθθξαζε εάλ ε έθθξαζε απνηηκάηαη ζε true 

} 

else  

{ 

// ν θψδηθαο πνπ ζα εθηειεζηεί ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 

} 

 

Η Δληνιή Switch 
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Η εληνιή switch ζαο παξέρεη έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν γηα λα αιιάδεηε ηελ ξνή 

εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ην απνηέιεζκα κηαο έθθξαζεο. Τπάξρνπλ 

κεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εληνιψλ switch θαη if. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εληνιή if ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ elseif, κπνξείηε λα εμεηάζεηε πνιιαπιέο ζπλζήθεο. Η 

εληνιή switch εμεηάδεη κφλν κηα ζπλζήθε θαη εθηειεί δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θψδηθα 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ειέγρνπ, εθφζνλ ε έθθξαζε ειέγρνπ απνηηκάηαη 

ζε έλαλ απιφ ηχπν δεδνκέλσλ (έλαλ αξηζκφ, έλα αιθαξηζκεηηθφ, ή κηα ηηκή ηχπνπ 

Boolean). ε κηα εληνιή if ε έθθξαζε ειέγρνπ απνηηκάηαη πάληα ζαλ true ή false. ε κηα 

εληνιή switch ε έθθξαζε ειέγρνπ παξάγεη έλα απνηέιεζκα ην νπνίν κπνξεί λα ειεγρζεί 

έλαληη νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ ηηκψλ: 

Switch (έθθξαζε ειέγρνπ) 

{ 

case απνηέιεζκα1: 

// ν θψδηθαο απηφο εθηειείηαη εάλ ε έθθξαζε ειέγρνπ επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα1 

break; 

case απνηέιεζκα2: 

// ν θψδηθαο απηφο εθηειείηαη εάλ ε έθθξαζε ειέγρνπ επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα2 

break; 

default: 

// ν θψδηθαο εθηειείηαη εάλ δελ εθηειέζηεθε κέρξη ηψξα κηα εληνιή break 

} 

 

2.2.4.2 Βξόγρνη 

 

Σα scripts κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ πφζεο θνξέο ζα εθηειέζνπλ έλα ηκήκα 

θψδηθα. Γηα ηελ εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελσλ ελεξγεηψλ κέζα απφ έλα script, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εληνιέο δεκηνπξγίαο βξφγρσλ. ρεδφλ ρσξίο εμαίξεζε, έλαο 

βξφγρνο ζπλερίδεη λα επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί κηα ζπλζήθε, ή κέρξη λα 

επηιέμεηε εζείο ξεηά έμνδν απφ ηνλ βξφγρν. 

Η εληνιή while 

Η δνκή ηεο εληνιήο while δείρλεη παξφκνηα κε ηελ δνκή κηαο απιήο εληνιήο if: 

While (έθθξαζε)  
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{ 

//ηκήκα θψδηθα 

} 

 

Γηα φζν ρξφλν ε έθθξαζε ηεο while απνηηκάηαη ζε true, εθηειείηαη ην ηκήκα 

θψδηθα θαη’ επαλάιεςε. Κάζε εθηέιεζε ηνπ  ηκήκαηνο θψδηθα ελφο βξφγρνπ 

απνθαιείηαη επαλάιεςε (iteration). Μέζα ζην ηκήκα θψδηθα ζπλήζσο ζα αιιάδεηε θάηη 

ην νπνίν επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ηεο εληνιήο while αιιηψο ν βξφγρνο ζα επαλαιακβάλεη 

ηελ εθηέιεζή ηνπ επ’ άπεηξνλ.  

 

 

Η εληνιή do… while 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε εληνιή do…while είλαη παξφκνηα κε κηα 

αληίζηξνθε εληνιή while. Η ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν είλαη φηη  ην ηκήκα 

θψδηθα εθηειείηαη πξηλ απφ ηνλ έιεγρν θαη φρη κεηά:  

 

do  

{ 

// ν θψδηθαο πνπ εθηειείηαη… 

} 

while  

(έθθξαζε); 

 

Η do…while είλαη ρξήζηκε φηαλ ζέινπκε ην ηκήκα θψδηθα λα εθηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αθφκε θη αλ ε έθθξαζε ειέγρνπ ηεο while απνηηκάηαη ζε false. 

 

Η εληνιή for 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή for δελ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ απηά πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε κε κηα εληνιή while. Χζηφζν, ε 

εληνιή for είλαη ζπρλά έλαο θαιχηεξνο θαη αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηχρνπκε ην 

ίδην απνηέιεζκα. Η εληνιή for καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γξάθνπκε πην ζπκπαγή 

θψδηθα θαη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα μεράζνπκε λα απμήζνπκε ηε κεηαβιεηή πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ κεηξεηή, πξάγκα ην νπνίν ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ελφο αηειείσηνπ βξφγρνπ: 

 

for  

( έθθξαζε αξρηθνπνίεζεο; έθθξαζε ειέγρνπ; έθθξαζε ηξνπνπνίεζεο) 

{ 

// θψδηθαο πνπ ζα εθηειεζηεί 

} 

 

Οη εθθξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο ηεο εληνιήο for ρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ εξσηεκαηηθνχ. πλήζσο ε πξψηε 

έθθξαζε  αξρηθνπνηεί κηα κεηαβιεηή, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ κεηξεηήο ε δεχηεξε 

έθθξαζε αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλζήθε ειέγρνπ γηα ηνλ βξφγρν, ελψ ε ηξίηε έθθξαζε 

απμάλεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο κεηξεηή. 

 

2.2.5 Η CSS 

 

CSS ζεκαίλεη Cascading Style Sheets θαη είλαη ζηπι πνπ κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

γηα ηηο HTML ζειίδεο. 

Η CSS απνηειεί έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα λα κπνξνχκε λα αιιάδνπκε ηελ 

εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε (layout) ησλ ηζηνζειίδσλ καο. Μπνξνχλ λα καο γιπηψζνπλ απφ 

πνιχ ρξφλν θαη θφπν θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπκε ηηο ηζηνζειίδεο καο 

κε κηα εληειψο θαηλνχξγηα θηινζνθία. Η θαηαλφεζε ησλ CSS απαηηεί λα ππάξρεη θάπνηα 

βαζηθή εκπεηξία κε ηελ HTML. 

Γηα λα δνπιέςνπκε κε ηα CSS δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην 

πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, φπσο είλαη ηα γλσζηά FrontPage, DreamWeaver ή 

θαη ην Word, θαζψο ζα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ησλ CSS. Απηφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηε είλαη έλαο απιφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, φπσο είλαη ην εκεησκαηάξην 

(Notepad) ησλ Windows. 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φπνηνλ θπιινκεηξεηή (browser) επηζπκνχκε 

γηα λα βιέπνπκε πψο ζα εκθαλίδνληαη νη ηζηνζειίδεο πνπ ζα δεκηνπξγνχκε. πλεπψο 
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απηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη έλαο θπιινκεηξεηήο (browser) θαη έλαο απιφο 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (text editor). 

Γξάθνληαο ηηο ζειίδεο καο κφλν κε HTML θψδηθα, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην 

ρξψκα θαη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο (φπσο 

πίλαθεο, links, ιίζηεο θηι). Γηα λα αιιάμνπκε ην ρξψκα θάπνηνπ θεηκέλνπ ή ην ρξψκα 

ελφο πίλαθα, ζα πξέπεη λα βξνχκε ην ρξψκα απηφ κέζα ζηνλ θψδηθα θαη λα ην 

αιιάμνπκε. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα θαληάδεη εχθνιε φηαλ έρνπκε λα 

δηαρεηξηζηνχκε κηα κφλν ζειίδα, αιιά έλα site απνηειείηαη απφ δεθάδεο ζειίδεο ηηο 

νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηδφκαζηε εχθνια θαη γξήγνξα.  

          Φαληαζηείηε, γηα παξάδεηγκα, πφζν ρξνλνβφξν ζα είλαη αλ ζειήζνπκε θάπνηα 

ζηηγκή λα αιιάμνπκε ηα ρξψκαηα ζην θχξην κελνχ ηνπ site καο, ην νπνίν 

επαλαιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ρξεηαδφηαλ λα 

αλνίγνπκε θάζε ζειίδα ηνπ site θαη λα αιιάδνπκε ηα ρξψκαηα ηνπ θφληνπ θαη ησλ links 

ηνπ κελνχ, δηαδηθαζία πνπ εθηφο απφ ρξνλνβφξα είλαη θαη θνπξαζηηθή. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 

Με ηελ ρξήζε CSS κπνξνχκε λα νξίδνπκε ρξψκαηα θαη κεγέζε νξγαλσκέλα ζε 

ζηπι θαη έπεηηα λα εθαξκφδνπκε ηα ζηπι απηά ζηα ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηνπ site καο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε ην ρξψκα ελφο ζηπι, αιιάδεη ην ρξψκα 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαθνξά ζην ζηπι απηφ. Έηζη αλ έρνπκε νξίζεη έλα ζηπι 

γηα ην θχξην κελνχ ηνπ site, ηφηε ζα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ην ρξψκα ηνπ ζηπι απηνχ 

θαη απηφκαηα ζα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ζειίδεο. 

Δθηφο απφ ηελ επθνιία ζηελ δηαρείξηζε ελφο site, έλα άιιν ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο CSS ζηηο ζειίδεο είλαη ν "θαζαξφηεξνο" θψδηθαο,  ρσξίο 

πνιιέο ηδηφηεηεο ζηηο εηηθέηεο νη νπνίεο ηνλ θάλνπλ δπζαλάγλσζην. Δπηπιένλ θάλεη 

γξεγνξφηεξε ηελ πινήγεζε θαζψο ην αξρείν, κέζα ζην νπνίν νξίδνληαη ηα ζηπι, 

"δηαβάδεηαη" απφ ηνλ browser κφλν κηα θνξά θαη έπεηηα απνζεθεχεηαη ζηελ cache 

memory, κεηψλνληαο έηζη ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ γίλεηαη download απφ ηνπο 

browsers. 

Πνιχ κεγαιχηεξε επειημία. Σν CSS θαηέζηεζε εθηθηέο κνξθνπνηήζεηο νη νπνίεο  

ήηαλ αδχλαηεο ή πνιχ δχζθνιεο κε ηελ θιαζζηθή HTML. 
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Μηθξφηεξν κέγεζνο αξρείνπ,δεδνκέλνπ φηη ν θάζε θαλφλαο κνξθνπνίεζεο γξάθε

ηαη κφλν κηα θνξά θαη φρη ζε θάζε ζεκείν πνπ εθαξκφδεηαη. 

Καιχηεξν SEO (Search engine optimization). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο δελ 

«κπεξδεχνληαη» αλάκεζα ζε πεξηερφκελν θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ, αιιά έρνπλ 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ζθέην, νπφηε είλαη πνιχ επθνιφηεξν λα ην θαηαγξάςνπλ θαη 

λα ην αξρεηνζεηήζνπλ (indexing). 

Η CSS ιεηηνπξγεί καδί κε ηνλ HTML θψδηθα. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα αξρίζεηε ηα 

καζήκαηα CSS ρσξίο λα γλσξίδεηε HTML 

  

 

2.2.6  Η My SQL 

 

Η MySQL είλαη έλα πνιχ γξήγνξν, δπλαηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζαο επηηξέπεη λα απνζεθεχεηε, λα αλαδεηάηε, λα 

ηαμηλνκείηε θαη λα αλαθαιείηαη ηα δεδνκέλα απνηειεζκαηηθά. Ο MySQL δηαθνκηζηήο 

ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζαο, γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ πνιινί ρξήζηεο 

ηαπηφρξνλα, γηα λα παξέρεη γξήγνξε πξφζβαζε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη κφλν 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε. πλεπψο, ε MySQL είλαη έλαο 

πνιπλεκαηηθφο δηαθνκηζηήο πνιιαπιψλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηεί ηελ SQL (Structures 

Query Language), ηελ ηππηθή γιψζζα εξσηεκάησλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, παγθφζκηα. Η 

MySQL είλαη δηαζέζηκε απφ ην 1996, αιιά ε ηζηνξία ηεο μεθηλά απφ ην 1979. Κέξδηζε 

ην βξαβείν Choice Award ηνπ Linux Journal Readers, γηα ηξία ρξφληα ζπλέρεηα. 

Η MySQL είλαη ηψξα δηαζέζηκε κε άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα, αιιά είλαη επίζεο 

δηαζέζηκεο θαη εκπνξηθέο άδεηεο αλ ρξεηάδεηαη. 

 

 

 

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα ηεο MySQL 
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 Απφδνζε 

Η MySQL είλαη ρσξίο ακθηβνιία γξήγνξε. Μπνξείηε λα δείηε ηε ζειίδα δνθηκψλ 

ζην http://web.mysql.com/benchmark.html. Πνιιέο απφ απηέο ηηο δνθηκέο δείρλνπλ φηη ε 

MySQL είλαη αξθεηά πην γξήγνξε απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Υακειφ θφζηνο 

Η MySQL είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ, κε άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα (Open Source), ή 

κε ρακειφ θφζηνο, αλ πάξεηε εκπνξηθή άδεηα, αλ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ζαο. 

 Δπθνιία Υξήζεο 

Οη πεξηζζφηεξεο κνληέξλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ SQL. Αλ έρεηε 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα άιιν ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, δελ ζα πξέπεη λα 

έρεηε πξφβιεκα λα πξνζαξκνζηείηε ζε απηφ. Η MySQL είλαη επίζεο επθνιφηεξε απφ 

παξφκνηα πξντφληα 

 Μεηαθεξζηκφηεηα 

Η MySQL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα Unix, 

φπσο επίζεο θαη ζηα Microsoft Windows. 

 Κψδηθαο Πξνέιεπζεο 

Όπσο θαη κε ηελ PHP, κπνξείηε λα πάξεηε θαη λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ θψδηθα 

πξνέιεπζεο ηεο MySQL. 

 

 

 

2.3 Πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

2.3.1 Σν Edit Plus 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο κνπ ρξεζηκνπνίεζα ηελ εθαξκνγή Edit Plus.  

Σν Edit Plus είλαη έλαο editor (εθαξκνγή) πνπ ππνζηεξίδεη πνιιέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ φπσο HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, RUBY, PERL, ASP θ.α. 

Έθηνο ηνπ φηη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην Notepad, κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχ 

δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο θαηαζθεπαζηέο Web εθαξκνγψλ. 
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 Δηδηθνχο ρξσκαηηζκνχο γηα ηε ζχληαμε ζηελ HTML, PHP, JAVA, C/C++, 

CSS, ASP, PERL, JAVASCRIPT, VBSCRIPT, PYTHON θαη RUBY. 

Δπίζεο, κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

βαζίδνληαη ζε πξνζαξκνζκέλα αξρεία ζχληαμεο. 

 Web Browser γηα ηελ πξνβνιή ησλ HTML ζειίδσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά 

FTP γηα αλέβαζκα ηνπηθψλ αξρείσλ ζηνλ FTP server. 

 Άιια ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγαιεηνζήθε HTML, 

εξγαιεία ρξεζηψλ, εηδηθνχο ρξσκαηηζκνχο ζηε URL  αξίζκεζε γξακκψλ, 

ράξαθα, επηινγή ζηήιεο, δπλακηθή αλαδήηεζε θαη αληηθαηάζηαζε, 

πνιιαπιά undo/redo, νξζνγξαθηθφ έιεγρν, πξνζαξκνζκέλα πιήθηξα 

ζπληφκεπζεο θ.α.  

 

 2.3.2 Σν Adobe Photoshop 

 

Σν ADOBE PHOTOSHOP είλαη έλα ηζρπξφηαην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνλ απαηηεηηθφηεξν ρξήζηε. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα έλα ζθνηεηλφ ζάιακν ζηνλ ππνινγηζηή. Με ην Photoshop κπνξνχκε: 

 Να ζπλζέζνπκε εηθφλεο (πξνζζήθε θεηκέλνπ, πξνζζήθε άιισλ εηθφλσλ, 

αιιαγή θφληνπ ή πιαηζίνπ). 

 Να αιιάμνπκε ηελ αλάιπζε, ηηο δηαζηάζεηο ή ην πιήζνο ησλ ρξσκάησλ κηαο 

εηθφλαο. 

 Να ηξνπνπνηήζνπκε ηελ θσηεηλφηεηα θαη ην θνληξάζη ηνπο. 

 Να δεκηνπξγήζνπκε θσηνζθηάζεηο θαη πθέο κε δηάθνξα θίιηξα. 

 Να δεκηνπξγήζνπκε δηάθαλα  γξαθηθά γηα ην δίθηπν. 

  
      ηελ πξάμε νη δπλαηφηεηεο ηνπ PhotoShop είλαη αηειείσηεο, φπσο αηειείσηνη  είλαη  

θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα γίλεη κηα εξγαζία. 

 

 

       Η εξγαιεηνζήθε ηνπ Photoshop 

       Σα εξγαιεία ζηε βαζηθή εξγαιεηνζήθε καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε ηηο βαζηθφηεξεο 

εξγαζίεο ζην Photoshop φπσο λα δηαιέμνπκε ηκήκαηα θαη αληηθείκελα, λα βάςνπκε, λα 
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πξνζζέζνπκε θείκελν. Όια ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα επηιερζνχλ θαη απφ ην 

πιεθηξνιφγην παηψληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν (shortcut key). 

 

     Οη παιέηεο ηνπ Photoshop 

      Δμ' νξηζκνχ βιέπνπκε ηέζζεξηο παιέηεο (εθηφο απηήο ησλ εξγαιείσλ). Κάζε παιέηα 

πεξηέρεη θαξηέιεο (11 ζπλνιηθά) πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ. 

Δκθαλίδνληαη (ή απνθξχπηνληαη) απφ ην κελνχ Window. Μπνξνχκε νπνηαδήπνηε 

θαξηέια ζέινπκε, ζχξνληαο ηελ ζε θάπνην θελφ ζεκείν, λα ηελ θάλνπκε μερσξηζηή 

παιέηα ή αλάινγα ζχξνληαο ηελ πάλσ ζε κηα παιέηα λα ηελ ελζσκαηψζνπκε εθεί. 

 

2.3.3 Σν xampp 

 

Σν XAMPP είλαη αθξσλχκην θαη αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ αξρηθά: 

X (αλαθέξεηαη ζην «cross-platform» πνπ ζεκαίλεη ινγηζκηθφ αλεμάξηεην πιαηθφξκαο) 

 Apache HTTP εμππεξεηεηήο 

 MySQL 

 PHP 

 Perl 

Σν XAMPP είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ ην νπνίν πεξηέρεη έλα εμππεξεηεηή 

ηζηνζειίδσλ ην νπνίν κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ηερλνινγίαο 

PHP/MySQL. Δίλαη αλεμάξηεην πιαηθφξκαο θαη ηξέρεη ζε Microsoft Windows, Linux, 

Solaris, and Mac OS X θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πιαηθφξκα γηα ηελ ζρεδίαζε θαη 

αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε ηελ ηερλνινγίεο φπσο PHP, JSP θαη Servlets. 

Σν XAMPP πξνυπνζέηεη κφλν ηα ινγηζκηθά ζπκπίεζεο αξρείσλ zip, tar, 7z ή exe θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν XAMPP έρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζε λέεο 

εθδφζεηο ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ http Apache, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MySQL, ηεο 

γιψζζαο PHP θαη Perl. Σν XAMPP ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηα παθέηα OpenSSL θαη ην 

phpMyAdmin. 

 

 

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_%28%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%29
http://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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Κεθάιαην 3 Πεξηγξαθή ηεο Ιζηνζειίδαο 

3.1 Γνκή ηεο Ιζηνζειίδαο  

 

Η δνκή ηεο ηζηνζειίδαο απηήο ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε. ην θνκκάηη πνπ είλαη ηνπ θψδηθα 

ν νπνίνο είλαη γξακκέλνο ζε PHP  θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ MySql φπνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλα φια ηα δεδνκέλα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

3.1.1 Γνκή βάζεο δεδνκέλσλ 

 

Η βάζε δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε 11 πίλαθεο φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 3: 

 

Δηθόλα 3- Πίλαθεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

ηνλ πίλαθα opening (Δηθφλα 4) απνζεθεχνληαη ν θσδηθφο (id) θαη ην φλνκα (name) ηεο 

ηαηλίαο πνπ  πξφθεηηαη λα βγεη απηή ηελ εβδνκάδα ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο. Ο θσδηθφο 

(id) πνπ είλαη κνλαδηθφο είλαη θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα.  
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Δηθόλα 4 - Πίλαθαο ηαηληώλ απηήο ηεο εβδνκάδαο 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα (Δηθφλα 5) πνπ είλαη ν πίλαθαο box office απνζεθεχνληαη νη ηαηλίεο 

πνπ βξίζθνληαη ζην box – office απηήο ηεο εβδνκάδαο. Σα πεδία απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη 

ν θσδηθφο ησλ ηαηληψλ (id) πνπ είλαη θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα θαζψο είλαη 

κνλαδηθφο αξηζκφο, ην φλνκα (name) ηεο ηαηλίαο θαη ηέινο ην πνζφ (million) ηεο θάζε 

ηαηλίαο. 

 

 

Δηθόλα 5 – Πίλαθαο Box-office 

 

ηνλ πίλαθα κε ην φλνκα coming_soon (Δηθφλα 6) απνζεθεχνληαη νη ηαηλίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα βγνπλ ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο. Σα πεδία ηνπ πίλαθα είλαη ν θσδηθφο (id) 
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πνπ είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε ηαηλία ,ε εηθφλα ηεο θάζε ηαηλίαο (image), ν ηίηινο ηεο 

(title) θαη ηέινο ε πεξηγξαθή ηεο (description). 

 

 

Δηθόλα 6 – Πίλαθαο ύληνκα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο movie_categories (Δηθφλα 7) είλαη ν πίλαθαο κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ηαηληψλ θαη ζε απηφλ απνζεθεχνληαη ν θσδηθφο ηνπο (id) πνπ είλαη θαη κνλαδηθφο  θαη ην 

φλνκα ηεο θάζε θαηεγνξίαο (cat_title). 

 

 

Δηθόλα 7 - Καηεγνξίεο Σαηληώλ 

 

 

 ηνλ επφκελν πίλαθα (Δηθφλα 8) κε ην φλνκα movies απνζεθεχνληαη ν θσδηθφο ηεο 

θάζε ηαηλίαο πνπ είλαη θαη κνλαδηθφο (idM), ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε θάζε 
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ηαηλία (cat_id), ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο (movie_title), ε εηθφλα ηεο (movie_image), ε 

πεξηγξαθή ηεο (movie_desc), νη εζνπνηνί (actors) θαη ηέινο ν ζθελνζέηεο ηνπο 

(director). 

 

 

Δηθόλα 8 - Σαηλίεο 

  

Ο επφκελνο πίλαθαο είλαη ν πίλαθαο κε ην φλνκα movie_news (Δηθφλα 9) θαη 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα πεδία. Σνλ θσδηθφ (id) πνπ είλαη θαη κνλαδηθφο, ηελ εηθφλα 

(image), ην ηίηιν(title) θαη ηέινο ηελ πεξηγξαθή (description). 

 

 

Δηθόλα 9 - Σα λέα ηνπ ηλεκά 
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 ηνλ πίλαθα κε ην φλνκα theaters (Δηθφλα 10) απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηεγνξία ζέαηξν. Σα πεδία πνπ απνηειείηαη είλαη ν θσδηθφο ηνπ (id) πνπ είλαη 

κνλαδηθφο θαη είλαη πξσηεχνλ θιεηδί, ε εηθφλα (image), ν ηίηινο (title) θαη ηέινο, ε 

πεξηγξαθή (description) ηνπο. 

 

 

 

Δηθόλα 10 – Θέαηξν 

 

 

 

Ο επφκελνο πίλαθαο (Δηθφλα 11) είλαη ν πίλαθαο users θαη απνηειείηαη απφ ελλέα πεδία. 

Σν πεδίν θσδηθφο (id) πνπ  είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε εγγξαθή θαη άξα ην πξσηεχνλ θιεηδί. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα πεδία φλνκα (f_name), επψλπκν (l_name), ε δηεχζπλζε 

(address), ε πφιε (city), ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email), ην φλνκα ρξήζηε (username), 

ν θσδηθφο ηνπ (passwrd) θαη ηέινο ε επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ (passwrdcon). 
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Δηθόλα 11 – Υξήζηεο 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πίλαθαο vathmologies (Δηθφλα 12) πνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα πεδία. Σνλ θσδηθφ ηεο βαζκνινγίαο (id_vathmologias) πνπ είλαη κνλαδηθφο θαη 

πξσηεχνλ θιεηδί, ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε (id_user), ν θσδηθφο ηεο ηαηλίαο ε νπνία έρεη 

βαζκνινγεζεί (id_movie) θαη ηέινο ν βαζκφο έβαιε ν ρξήζηεο. 

 

 

Δηθόλα 12 – Βαζκνινγίεο 

 

Καη ηέινο είλαη ν πίλαθαο years (Δηθφλα 13) πνπ δείρλεη ηα Oscar ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

θαη απνηειείηαη απφ ηξία πεδία. Σν πξψην πεδίo πνπ είλαη ν θσδηθφο (id) θαη είλαη 

κνλαδηθφο γηα θάζε εγγξαθή, ζηε ζπλέρεηα ην φλνκα ηνπ έηνπο (year) θαη ηέινο, ε 

πεξηγξαθή (description).  
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Δηθόλα 13 - Oscar 

 

 

 

3.1.2 Γνκή Κώδηθα 

 

Σα αξρεία θαη νη ππνθάθεινη βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν master ηνπ xampp/htdocs. Η 

εξγαζία απνηειείηαη απφ 20 αξρεία γηα ηνλ απιφ ρξήζηε θαη ηέζζεξηο  ππνθαθέινπο, 

κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ηα ππφινηπα αξρεία, αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. 
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Δηθόλα 14- Αξρεία θαη ππνθάθεινη 

 

 

 

 

ηνλ ππνθάθειν administrator βξίζθνληαη φια ηα αξρεία ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη κέζα ζε απηφλ βξίζθνληαη δπν ππνθάθεινη ν έλαο γηα ηηο εηθφλεο θαη ν 

άιινο γηα ηα αξρείν css πνπ ρξεζηκνπνίεζα (Δηθφλα 15). 
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Δηθόλα 15 - Πεξηερόκελα θαθέινπ δηαρεηξηζηή 

 

   Ο θάθεινο css πεξηέρεη ην αξρείν css γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο (Δηθφλα 16), 

 

 

Δηθόλα 16 - Αξρείν css 

  

ν θάθεινο images ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Δηθφλα 17) 
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Δηθόλα 17 - Δηθόλεο 

  

θαη ηέινο, ν θάθεινο inc πνπ πεξηέρεη έλα αξρείν κε έλα θνκκάηη θψδηθα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα αξρεία πξνο απνθπγή πνιιψλ επαλαιήςεσλ (Δηθφλα 18) 

 

 

Δηθόλα 18 - Αξρείν config 

 

 

 

3.2 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ηζηνζειίδαο 

 

3.2.1 Λεηηνπξγίεο απινύ ρξήζηε 

 

           Η αξρηθή ζειίδα είλαη ην αξρείν arxikh_selida.php πνπ είλαη έλα απιφ αξρείν php 

θαη απεηθνλίδεη απηφ πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα (Δηθφλα 

19α, Δηθφλα 19β). 
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Δηθόλα 19α - Αξρηθή ειίδα 

 

 

Δηθόλα 19β - Αξρηθή ειίδα 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 19α εκθαλίδεηαη επάλσ ην κελνχ κέζα ζην νπνίν κπνξεί 

λα πεξηεγεζεί έλαο απιφο ρξήζηεο θαζψο επίζεο θαη ε αλαδήηεζε αιιά θαη νη θαξηέιεο 

γηα είζνδν θαη γηα εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα. ηελ εηθφλα 19β απεηθνλίδνληαη θάπνηεο 

άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί ν ρξήζηεο φπσο πνηεο ηαηλίεο βγαίλνπλ 

απηή ηελ εβδνκάδα , ην box office απηήο ηεο εβδνκάδαο θαη ηη ζα βγεη ζχληνκα ζηνπο 

θηλεκαηνγξάθνπο.  

 

 

         Κάλνληαο θιηθ ζηελ θαξηέια «Καηεγνξίεο Σαηληψλ» εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα 20) πνπ πεξηέρεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηαηληψλ πνπ ππάξρνπλ. 



 

33 

Δηθόλα 20 - Καηεγνξίεο Σαηληώλ 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζε κηα θαηεγνξία ηνπ εκθαλίδνληαη νη ηαηλίεο πνπ 

πεξηέρνληαη κέζα ζε απηή ηελ θαηεγνξία φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 

21) 

 

Δηθόλα 21 – Σαηλίεο 

 

 

 

Αλ ηψξα παηήζεη ν ρξήζηεο κηα ηαηλία ηνπ εκθαλίδεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γη απηήλ 

φπσο ηελ πεξηγξαθή ηεο, ηνπο εζνπνηνχο, ηνλ ζθελνζέηε θαη ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο (Δηθφλα 22). 
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Δηθόλα 22 - Σαηλία 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο είλαη απιφο επηζθέπηεο θαη δελ έρεη θάλεη 

είζνδν ζηε ζειίδα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα βαζκνινγήζεη θακία ηαηλία. Δάλ 

πξνζπαζήζεη λα βαζκνινγήζεη θαη παηήζεη ην θνπκπί «Τπνβνιή» ζα ηνπ εκθαλίδεη ην 

παξαθάησ κήλπκα ζθάικαηνο (Δηθφλα 23) 

 

Δηθόλα 23 - Μήλπκα ζθάικαηνο 

  

ηελ επφκελε θαξηέια θαίλνληαη ηα Σειεπηαία «Νέα ηνπ ηλεκά» (Δηθφλα 24) 
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Δηθόλα 24 - Σειεπηαία Νέα ηνπ ηλεκά 

 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαξηέια «Θέαηξν» φπνπ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

παξαζηάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα αλεβνχλ αιιά θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέαηξν 

(Δηθφλα 25). 

 

 

Δηθόλα 25 – Θέαηξν 
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Έπεηηα, αθνινπζεί ε θαξηέια «χληνκα ζηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο» φπνπ βιέπνπκε 

ηαηλίεο πνπ είλαη λα βγνπλ θαη λα πξνβιεζνχλ ζχληνκα (Δηθφλα 26). 

 

 

 

Δηθόλα 26 - ύληνκα ζηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο 

 

 

 

 

 

Ύζηεξα, αθνινπζεί ε θαξηέια κε ηα  Όζθαξ φπνπ απεηθνλίδνληαη αξρηθά νη ρξνλνινγίεο 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 27) 
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Δηθόλα 27 - Υξνλνινγίεο Όζθαξ 

 

ελψ αλ επηιέμεη ν ρξήζηεο θάπνηα απφ απηέο ηηο ρξνλνινγίεο εκθαλίδνληαη ηα βξαβεία 

ιεπηνκεξψο (Δηθφλα 28) 

 

 

Δηθόλα 28 – Όζθαξ 

 

Η ηειεπηαία επηινγή απφ ηελ θαξηέια κελνχ είλαη ε θαξηέια «Δπηθνηλσλία» φπνπ 

κπνξεί έλαο απιφο επηζθέπηεο λα γξάςεη θάπνην ζρφιην ή νηηδήπνηε ζειήζεη (Δηθφλα 

29). 
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Δηθόλα 29 – Δπηθνηλσλία 

 

Σα πεδία email θαη Πεξηγξαθή είλαη ππνρξεσηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ην 

ρξήζηε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα δπν ή θαη ηα δπν κείλνπλ αζπκπιήξσηα 

βγαίλεη κήλπκα ζθάικαηνο φπσο θαίλεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 30). 

 

 

Δηθόλα 30 - Μήλπκα ζθάικαηνο 

 

 

ην επάλσ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο θαίλεηαη ην εηθνλίδην κε ηελ αλαδήηεζε θαη απφ 

εθεί θάπνηνο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε κηα ηαηλία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη (Δηθφλα 

31). 
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Δηθόλα 31 - Αλαδήηεζε 

  

3.2.2 Λεηηνπξγίεο κέινπο  

 

Γηα λα γίλεη έλαο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κέινο ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα θάλεη εγγξαθή 

απφ ηελ αληίζηνηρε επηινγή ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Όηαλ παηήζεη ζε απηή ηελ 

επηινγή ηνπ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ (Δηθφλα 30). 

 

 

Δηθόλα 32 - Δγγξαθή Υξήζηε 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Σα πεδία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεσηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ζπκπιεξσζεί έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά πεδία εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο 

(Δηθφλα 33) 

 

 

 

Δηθόλα 33 - Μήλπκα ζθάικαηνο 

 

 

Αληίζηνηρα κελχκαηα ζθάικαηνο ζα εκθαλίζεη ζην ρξήζηε φηαλ απηφο βάιεη θάπνην 

φλνκα ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε θαζψο επίζεο, θαη αλ 

ε επηβεβαίσζε θσδηθνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ θσδηθφ. 

Αθνχ ν ρξήζηεο ζπκπιεξψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία ζσζηά  έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη πιένλ κπνξεί λα εηζέιζεη ζαλ ρξήζηεο ζηελ ηζηνζειίδα. (Δηθφλα 34)  
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Δηθόλα 34 - Δίζνδνο ρξήζηε 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα έρεη δηθαίσκα λα ςεθίζεη θάπνηα ηαηλία 

κε βαζκφ απφ ην 1 έσο ην 10. Όηαλ ηε βαζκνινγήζεη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα 

(Δηθφλα 35) 

 

 

 

Δηθόλα 35 - Βαζκνινγία Σαηλίαο 
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ε πεξίπησζε φκσο πνπ επηρεηξήζεη λα βαζκνινγήζεη κηα ηαηλία πεξηζζφηεξν απφ κηα 

θνξά ηνπ εκθαλίδεηαη ην θαηάιιειν κήλπκα ζθάικαηνο γηαηί δελ έρεη δηθαίσκα λα 

ςεθίζεη δπν θνξέο ηελ ίδηα ηαηλία (Δηθφλα 36). 

 Απηφο ν πεξηνξηζκφο κπαίλεη ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη πην αληηθεηκεληθή βαζκνιφγεζε 

ησλ ηαηληψλ.  

 

 

Δηθόλα 36 - Μήλπκα θάικαηνο 

 

 

3.2.3 Λεηηνπξγίεο Γηαρεηξηζηή 

 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη εμ νινθιήξνπ φια ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζηελ ηζηνζειίδα θαη κπνξεί 

λα δηαγξάθεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα πξνζζέηεη ζρεδφλ φια ηα δεδνκέλα ηεο 

ηζηνζειίδαο. Ο δηαρεηξηζηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη λέν ινγαξηαζκφ 

δηαρεηξηζηή φπσο επίζεο, νχηε λα δηαγξάςεη ηνλ ήδε ππάξρνλ. Σν πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο είλαη πεξίπνπ φπσο απηφ ηεο αξρηθήο ζειίδαο κφλν πνπ ζε απηφ 

πξνζηίζεληαη επηπιένλ ηα θνπκπηά ηεο πξνζζήθεο, ηεο δηαγξαθήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο. 

 

Η παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή (Δηθφλα 35) φπνπ 

θαίλνληαη νη επηπιένλ δπλαηφηεηεο πνπ έρεη δειαδή ε πξνζζήθε, ε επεμεξγαζία θαη ε 

δηαγξαθή 
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Δηθόλα 37 - Αξρηθή ειίδα Γηαρεηξηζηή 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο ζηελ θαξηέια «θαηεγνξίεο 

Σαηληψλ» (Δηθφλα 38) δειαδή δηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη πξνζζήθε. 

 

 

Δηθόλα 38 -  Καηεγνξίεο Γηαρεηξηζηή 
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ηε ζπλέρεηα νη επηινγέο πνπ δίλνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή φηαλ επηιέμεη θάπνηα απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ηαηληψλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 39 ν δηαρεηξηζηήο έρεη δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο, επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο κηαο ηαηλίαο. 

 

 

Δηθόλα 39 - Σαηλίεο Γηαρεηξηζηή 

 

ηελ θαξηέια «Υξήζηεο» ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα κφλν λα δηαγξάςεη θάπνηνλ 

ρξήζηε (Δηθφλα 40 ).  



 

45 

 

Δηθόλα 40 - Υξήζηεο Γηαρεηξηζηή 

 

   Αθνινπζνχλ ηα «Σειεπηαία Νέα ηνπ ηλεκά»  (Δηθφλα 41) , 

 

 

 

Δηθόλα 41 - Νέα ηνπ ηλεκά Γηαρεηξηζηή 

 

ην «Θέαηξν» (Δηθφλα 42) 
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Δηθόλα 42 - Θέαηξν Γηαρεηξηζηή 

 

Οη ηαηλίεο πνπ ζα βγνπλ ζχληνκα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Δηθφλα 43) 

 

 

 

Δηθόλα 43 - ύληνκα ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν Γηαρεηξηζηήο 

 

θαη ηέινο νη ρξνλνινγίεο ησλ  Όζθαξ (Δηθφλα 44). 
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Δηθόλα 44 - Όζθαξ Γηαρεηξηζηή 

 

 

Δάλ ν δηαρεηξηζηήο επηρεηξήζεη λα δηαγξάςεη κηα απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο επηινγέο 

ηφηε ηνπ εκθαλίδεηαη έλα error message (Δηθφλα 46). 

 

 

Δηθόλα 46 - Μήλπκα ζθάικαηνο 
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ελψ αλ ζειήζεη λα θάλεη επεμεξγαζία παηψληαο ην αληίζηνηρν πιήθηξν ζα ηνπ 

εκθαληζηεί ε θφξκα επεμεξγαζίαο αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη (Δηθφλα 47).. 

 

 

Δηθόλα 47 – Δπεμεξγαζία 

 

 

 

 

Σέινο, εάλ παηήζεη ην αληίζηνηρν θνπκπί ηεο πξνζζήθεο ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ 

εηθφλα (Δηθφλα 48)  
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Δηθόλα 48 - Πξνζζήθε 
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Κεθάιαην 4 Αλάιπζε Κώδηθα 

4.1 Σα αξρεία ηνπ απινύ ρξήζηε 

 

 Η εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ….  ζπλνιηθά αξρεία, κέζα ζηα νπνία βξίζθεηαη 

γξακκέλνο ν νιφθιεξνο ν θψδηθαο ηεο ηζηνζειίδαο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε επεμήγεζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηνπ ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί ε βάζε κε ηνπο απαξαίηεηνπο πίλαθεο πνπ 

αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ηηο εγγξαθέο ζηνλ MySql.  Γηα λα γίλεη ε 

ζχλδεζε κε ηε βάζε ν θψδηθαο είλαη ν παξαθάησ: 

<?php 

   $host= 'localhost'; 

    $user = 'root'; 

    $passwd = ''; 

    $database = 'mycinema'; 

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

    mysql_select_db($database); 

?> 

 

Η αξρηθή ζειίδα ησλ ρξεζηψλ (arxikh_selida.php)  πεξηέρεη ηνλ εμήο θψδηθα:   

Αξρηθά γηα ηελ επηινγή ηεο αλαδήηεζεο ην αξρείν πνπ ηξέρεη είλαη ην search_engine.php 

θαη ν θψδηθαο πνπ πεξηέρεη είλαη ν εμήο:  

 

$table_name = 'movies'; 

$table_name3 = 'vathmologies'; 

 

$query = "SELECT * FROM $table_name WHERE 

          (movie_title = '$_POST[Search]')"; 

 

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

     while($row1 = mysql_fetch_array($results_id)) 

    { 
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    $idM = $row1['idM']; 

    } 

 $res = mysql_query("SELECT AVG(vathmos) FROM `vathmologies` where 

id_movie=$idM", $connect); 

while($row2 = mysql_fetch_array($res)) 

       { 

    $vathmologia = round($row2['AVG(vathmos)'],1) . "/10 "; 

        } 

$results_id1 = mysql_query($query, $connect); 

 

if ($results_id)  

{ 

print '<br><table>';            

while ($row = mysql_fetch_array($results_id1)) 

{ 

print '<tr>'; 

echo "<td >"; ?> <img style='margin-left:75px';  src="images/<?php echo 

$row['movie_image'];?> " width="200" height="300" border="0" alt=""> <?php echo 

"</td>"; 

echo "<td><strong><p style='font-family:Comic Sans MS; margin-left:45px; font-

size:18px; color:#854C10'>" . $row['movie_title'] ."</p></strong><br><br>"; 

echo "<p style='margin-left:40px; margin-right:90px';>". $row['movie_desc']. "</p> 

echo "<p style='margin-left:40px'><strong> Ηζνπνηνί:&nbsp</strong>" . $row['actors'] . 

"</p>"; 

echo "<p style='margin-left:40px;'><strong> θελνζεζία:&nbsp</strong>" . 

$row['director']. "</p>"; 

echo "<p style='margin-left:40px;'><strong> 

Βαζκνινγία:&nbsp</strong>$vathmologia</td>"; 

             print '</tr>'; 

 

      } 

      } 
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else  

{  

die ("query=$Query Failed"); 

} 

print'</table>'; 

 mysql_close($connect); 

 

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ εηθφλσλ (Δηθφλα 46)  επηιέγεηαη ηπραία θάζε θνξά κηα θαηεγνξία 

θαη απεηθνλίδνληαη νη εηθφλεο ησλ ηαηληψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε. 

 

Δηθόλα 46 - Σπραίεο εηθόλεο αξρηθήο ζειίδαο 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνίεζα ηε ζπλάξηεζε rand() θαη 

ζηε ζπλέρεηα έθηηαμα ηνλ εξψηεκα. 

 

$rundom_num=rand(0, 15); 

<?php 

  $query = "SELECT  idM, movie_title, movie_image FROM movies left 

join movie_categories on movies.cat_id=movie_categories.id where id=$rundom_num"; 

  $res = mysql_query($query); 

  while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

  { 

  $images = $row['movie_image']; 

  echo "<li><span></span><a href='#'><img src='images/$images' 

height='146' width='150'></a></li>"; 

  }   

  ?>      

 

Γηα ηελ εκθάληζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνίεζα ηνλ παξαθάησ θψδηθα 
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Δηθόλα 47 - ύλδεζε ρξήζηε 

<div id="login_user"> 

<form method='post'> 

 <p> <strong style="margin:0 52px" > Login: </strong> 

 <p style="font-size:15px; margin:0 18px"> Όλνκα ρξήζηε:</p> 

 <input class="login_form" type='text' name='username' size=15 maxlength=20 

required><br> 

 <p style="font-size:15px; margin:0 52px"> Κσδηθφο: </p> 

 <input class="login_form" type='password' name='passwrd' size=15 

maxlength=20 required><br><br> 

 <input type='submit' name='submit' value='χλδεζε' style="margin:0 20px"> 

</form> 

</div>  

 

ην πην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο γηα ηελ εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ “Απηή ηελ 

εβδνκάδα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο” , ην box office απηήο ηεο εβδνκάδαο , θαη ζχληνκα 

ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο  
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Δηθόλα 48 - Πιεξνθνξίεο αξρηθήο ζειίδαο 

 

ν θψδηθαο είλαη ν εμήο: 

 

 

<li><strong>Απηή ηελ εβδνκάδα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο:</strong></li> 

   

<?php     

 $table_name = 'opening'; 

 $query = "SELECT * FROM $table_name limit 8"; 

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

  if ($res)  

  {  

  while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

   {     

    echo "<li>".$row['onoma']."</li>"; 

   } 

  } 

?>  

 

 

<li><strong>Σν box office απηήο ηεο εβδνκάδαο:</strong></li> 

  <?php   

 $table_name1 = 'box_office'; 

 $query = "SELECT * FROM $table_name1 limit 4"; 

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

  if ($res)  

  {     
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  while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

  {      

  echo "<li>".$row['name']."</li>"; 

  echo "<li>".$row['million']."</li>"; 

  }    

  } 

?> 

 

 

<li><strong>χληνκα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο:</strong></li> 

<?php 

 $table_name1 = 'coming_soon'; 

 $query = "SELECT * FROM $table_name1 LIMIT 7"; 

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

  if ($res)  

  {    

  while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

   {      

    echo "<li>".$row['title']."</li>"; 

    }    

  } 

?>   

 

 

 

Γηα ηελ εγγξαθή θάπνηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα ην αξρείν ην νπνίν ηξέρεη είλαη ην  

create_account.php. 
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Δηθόλα 49 - Δγγξαθή Υξήζηε 

 

 

<div style='width:100%; float:left;'> 

<div id='commun'> 

 <h1><strong> Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ (Γσξεάλ)</strong></h1><br> 

<form action='create_account.php' method='post' > 

<table id='pinakas' >  

<tr><td> Όλνκα: </td> 

<td><input type='text' name='f_name' size='30' maxlength='60'> * </td></tr> 

<tr><td> Δπψλπκν:</td> 

<td><input type='text' name='l_name' size='30' maxlength='60'> * </td></tr></table> 

<hr> 

 

<table id='pinakas' > 

<tr><td> Γηεχζπλζε:  </td> 

<td><input type='text' name='address' size='30'></td></tr> 

<tr><td> Πφιε </td> 

<td><input type='text' name='city' size='30' maxlength='50'></td></tr> 

</table> 

<hr> 

 

<table id='pinakas' > 
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<tr><td> E-mail </td> 

<td><input type='text' name='email' size='30' maxlength='100'> * </td></tr> 

<tr><td> Όλνκα ρξήζηε </td> 

<td><input type='text' name='username' size='30' maxlength='50'> * </td></tr> 

<tr><td> Κσδηθφο </td> 

<td><input type='password' name='passwrd' size='30' maxlength='50'> * </td></tr> 

<tr><td>Δπηβεβαίσζε θσδηθνχ </td> 

<td><input type='password' name='passwrdcon' size='30' maxlength='50'> * 

</td></tr></table> 

<table id='pinakas' > 

<tr><td><input type='submit' name='submit' value='Δγγξαθή'></td><br>  

</tr> 

</table> 

<br><br> 

</form>  

</div> 

</div> 

 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ θάλνπκε εδψ είλαη νη εμήο: 

1. Αλ δελ είλαη ζπκπιεξσκέλα έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά πεδία λα βγάδεη κήλπκα 

ζθάικαηνο. Σα ππνρξεσηηθά πεδία είλαη ην φλνκα, ην επψλπκν, ην email, ην 

φλνκα ρξήζηε, ν θσδηθφο θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ. 

2. Δάλ ην φλνκα ρξήζηε ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε ηφηε 

εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν κήλπκα ζθάικαηνο. 

3. Δάλ ε επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ θσδηθφ ηφηε 

εκθαλίδεη πάιη κήλπκα ζθάικαηνο. 

 

<?php           

$usercheck = $_POST['username']; 

 $check = mysql_query("SELECT username FROM users WHERE username = 

'$usercheck'")  or die(mysql_error()); 

 $check2 = mysql_num_rows($check); 
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//if the name exists it gives an error 

 if ($check2 != 0)  

{   

 <script language="javascript"> 

 window.alert("Σν username ρξεζηκνπνηείηαη ήδε. Παξαθαινχκε επηιέμηε θαηλνχξην!") 

 window.location="http://localhost/master/create_account.php" 

</script> 

     

<?php   

} 

 else if( ($_POST["passwrd"]) != ($_POST["passwrdcon"])) 

 { ?> 

<script language="javascript"> 

window.alert("Γε ζπκπιεξψζαηε ζσζηά ηνλ θσδηθφ! Παξαθαινχκε 

μαλαπξνζπαζήζηε!") 

window.location="http://localhost/master/create_account.php" 

</script> 

 

<?php    

 exit; 

 } 

else if (mysql_query($query, $connect)) 

 {   

print '<br><font size="4" color="blue">'; 

print "Η δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζαο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία!</font>"; 

sleep(2); 

header("Location:http://localhost/master/arxikh_selida.php"); 

           }    

}  

 mysql_close ($connect); 

 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ θαη πάεη λα θάλεη είζνδν, ε θφξκα πνπ 

εκθαλίδεηαη έρεη ηνλ παξαθάησ θψδηθα  
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<div id="login_user"> 

<form method='post'> 

       <p> <strong style="margin:0 52px" > Login: </strong> 

       <p style="font-size:15px; margin:0 18px"> Όλνκα ρξήζηε:</p> 

       <input class="login_form" type='text' name='username' size=15 maxlength=20 

required><br> 

      <p style="font-size:15px; margin:0 52px"> Κσδηθφο: </p> 

      <input class="login_form" type='password' name='passwrd' size=15 maxlength=20 

required><br><br> 

<input type='submit' name='submit' value='χλδεζε' style="margin:0 20px"> 

 </form> 

</div>   

 

θαη ν θψδηθαο πνπ ηξέρεη βξίζθεηαη ζην αξρείν check.php θαη είλαη ν εμήο: 

 

session_start(); 

if (isset($_POST['username']) && ($_POST['passwrd'])) 

  { 

    $username = mysql_real_escape_string($_POST['username']); 

    $passwrd = mysql_real_escape_string($_POST['passwrd']); 

  } 

 

if (isset($_POST['username']) && ($_POST['passwrd'])) 

{ 

     $sql="select * from users where username='$username' AND passwrd='$passwrd'"; 

     $result=mysql_query($sql,$connect) or die(mysql_error()); 

     $num=mysql_num_rows($result); 

 

  if($num>=1) 

          { 

     $row=mysql_fetch_array($result); 

     $_SESSION['USERNAME']=$username; 
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     $_SESSION['PASSWORD']=$passwrd; 

 

if ($username==$row["username"] && $passwrd==$row["passwrd"]) 

             { 

     $_SESSION['USER']='xristis';            

   } 

        } 

 else if ($username=='admin' && $passwrd=='123456789') 

{ 

      $_SESSION['USER']='admin';            

     header('Location: /master/administrator/index_admin.php');  

     echo "Γεηά ζνπ administrator "; 

     echo "<a href='logout.php'> &nbsp Απνζχλδεζε </a>"; 

     exit; 

} 

else  

{  

?> 

 <SCRIPT type="text/javascript"> 

window.alert("Λάζνο φλνκα ρξήζηε ή θσδηθφο!") 

window.location="http://localhost/master/arxikh_selida.php"; 

</SCRIPT> 

 <?php   } 

} 

   ?> 

 

Δδψ μεθηλάκε κηα ζχλνδν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηε session_start() γηα λα είλαη 

εθηθηή ε εκθάληζε ηνπ username ζε θάζε επφκελε ζειίδα. ηελ αξρή θάλνπκε έλαλ 

έιεγρν γηα λα δνχκε άκα ππάξρνπλ νη εγγξαθέο username θαη password ζηνλ πίλαθά καο 

θαη αλ ππάξρεη ε εγγξαθή ηφηε εθρσξνχκε ηηο ηηκέο ζηελ γεληθή superglobal κεηαβιεηή 

$_SESSION πξάγκα ην νπνίν καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο πξνζπειάδνπκε απφ 

νπνηαδήπνηε ζειίδα. 
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Γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε επηινγή ηνπ κελνχ παίξλσ 

ελδεηθηηθά ηνλ θψδηθα πνπ ππάξρεη ζην αξρείν categories_admin.php θαη παξφκνηα κε 

απηφ ιεηηνπξγνχλ θαη νη ππφινηπεο επηινγέο ηνπ κελνχ 

 

<?php 

   $table_name = 'movie_categories'; 

    $query = "SELECT * FROM $table_name";  

    print "<i>". isset($_GET['query']) ."</i><br>"; 

     mysql_select_db($database); 

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

 

 

if ($results_id)  

 { 

   print '<table border=0; style=margin-left:180px;>'; 

   print '<th style=background-color:#FFCD99 >Όλνκα Καηεγνξίαο'; 

  while ($row = mysql_fetch_array($results_id)) 

  { 

      print '<tr>'; 

  echo "<td> <a href= \"movies.php?id={$row['id']} \"> ".$row['cat_title']." </a> 

</td>"; 

    print '</tr>';  

          } 

         print '</table><br><br>';  

         } 

    else  

       {  

 die ("Query=$query failed!"); 

            } 

  mysql_close($connect); 
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Δδψ ηξέρνπκε ην εξψηεκα γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα δνχκε ζε έλαλ 

πίλαθα. ηελ πεξίπησζε απηή ηα απνηειέζκαηα πνπ βιέπνπκε είλαη ν ηίηινο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα βαζκνινγήζεη θάπνηα ηαηλία ν  θψδηθαο πνπ ηξέρεη 

βξίζθεηαη ζην αξρείν one_movie.php θαη είλαη ν εμήο. 

 

<?php 

  $table_name = 'movies'; 

  $table_name2 = 'movie_categories'; 

  $table_name3 = 'vathmologies'; 

  $movid =  $_GET['idM']; 

 $query = "SELECT movie_title, movie_desc, movie_image, actors, director FROM 

$table_name  where idM='$movid'";  

$average="SELECT id_movie, AVG(vathmos) FROM  $table_name3 where 

id_movie='$_GET[idM]'"; 

  

if(isset($_SESSION['USERNAME'])) 

   { 

      $username = $_SESSION['USERNAME']; 

       $sql="select * from users where username='$username' "; 

       $result=mysql_query($sql,$connect) or die(mysql_error()); 

       $num=mysql_num_rows($result); 

       $row=mysql_fetch_array($result); 

       $user_id=$row['id'];  

      } 

 

print "<i>". isset($_GET['query']) ."</i><br>";  

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

 if ($results_id)  

 { 

 print '<table >'; 

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

 print '<tr>';  

echo "<td >"; ?> <img style='margin-left:75px';  src="images/<?php echo 

$row['movie_image'];?> " width="200" height="300" border="0" alt=""> <?php echo 

"</td>"; 

echo "<td><strong><p style='font-family:Comic Sans MS; margin-left:45px; font-

size:18px; color:#854C10'>" . $row['movie_title'] ."</p></strong><br><br>"; 

echo "<p style='margin-left:40px; margin-right:90px';>". $row['movie_desc']. "</p>"; 

echo "<p style='margin-left:40px'><strong> Ηζνπνηνί:&nbsp</strong>" . $row['actors'] . 

"</p>"; 

echo "<p style='margin-left:40px;'><strong> θελνζεζία:&nbsp</strong>" . 

$row['director']. "</td>";      

             print '</tr>'; 

            }  

        }  

    else  

       {  

        die ("Query=$query failed!"); 

         } 

  print '</table>'; 

 

  $results_id1 = mysql_query($average, $connect) or die(mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_array($results_id1)) 

 { 

 echo "<p style='margin-left:70px'>Ο κέζνο φξνο ηεο ηαηλίαο είλαη: 

".round($row['AVG(vathmos)'],1)."/10</p>"; 

} 

          

     print "<table><p style='margin-left:70px'> <br> Βαζκνινγία Σαηλίαο:</p>"; 

  

 

       print "<form method='post' >  

    <select style='margin-left:70px' name='bathmoi'>"; 
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 for($i=1; $i<=10; $i++){ 

             echo "<option value='$i'>  $i  </option>"; 

   }     

           print "</select>";   

 

if (isset($_SESSION['USERNAME'])) 

   { 

  $username=$_SESSION['USERNAME']; 

   } 

  

 if(isset($_POST['submit']) || isset($_POST['reset'])) 

              { 

  if (isset($_SESSION['USERNAME'])) // ********* 

  { 

   $query5="select id_vathmologias from vathmologies where    

id_user='$user_id' and id_movie=$_GET[idM]"; 

   $results_id5 = mysql_query($query5, $connect) or die(mysql_error()); 

         

  if (mysql_num_rows($results_id5) == 0) 

 { 

               $query4 = "INSERT INTO $table_name3 VALUES ('', '$user_id' 

,'$_GET[idM]', '$_POST[bathmoi]')"; 

$results_id4 = mysql_query($query4, $connect); 

  

  if ($results_id4) 

 print "<br><p style='margin-left:75px'>Η βαζκνινγία θαηαρσξήζεθε κε 

επηηπρία!</p>"; 

 } 

else  

{ 

echo '<script language="javascript">'; 

echo 'alert("Γελ κπνξείηε λα βαζκνινγήζεηε 2 θνξέο ηελ ίδηα ηαηλία")'; 

echo '</script>'; 
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  } 

        

} 

 else  

 { 

echo '<script language="javascript">'; 

 echo 'alert("Γελ κπνξείηε λα βαζκνινγήζεηε ηελ παξαθάησ ηαηλία. Γηα λα κπνξέζεηε λα 

βαζκνινγήζεηε δεκηνπξγήζηε ινγαξηαζκφ!")'; 

echo '</script>'; 

 } 

 } 

 print " <tr><td><p style='margin-left:70px'><input type = 'submit' name='submit' 

value= 'Τπνβνιή'></p></td> 

 </table> ";    

"</form>" ;  

     

Αξρηθά εθηεινχκε ηα εξσηήκαηα γηα ηελ εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο θάζε ηαηλίαο 

θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο. ηε ζπλέρεηα θξαηάκε ην id ηνπ username 

πνπ έθαλε είζνδν γηαηί ζα καο ρξεηαζηεί αξγφηεξα θαη κεηά εκθαλίδνπκε ηα  

απνηειέζκαηα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θάζε ηαηλίαο φπσο θαη ην απνηέιεζκα ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο. Αλ ςεθίζεη θάπνηνο ν νπνίνο έρεη username ηφηε παίξλνπκε ην βαζκφ πνπ 

εηζάγεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία θαη ηνλ θαηαρσξνχκε ζηνλ πίλαθα κε ηηο 

βαζκνινγίεο. ε πεξίπησζε πνπ πάεη λα βαζκνινγήζεη μαλά κηα ηαηλία πνπ ήδε 

βαζκνιφγεζε ηνπ εκθαλίδεη κήλπκα ζθάικαηνο φηη δελ κπνξεί λα βαζκνινγήζεη πάιη 

ηελ ίδηα ηαηλία. Καη ν ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο πνπ παίξλνπκε είλαη εάλ δελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ή αλ δελ έθαλε είζνδν κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ, ηνπ  

απαγνξεχεη λα βαζκνινγήζεη ηαηλία. 

 

Σέινο, αθνινπζεί ν θψδηθαο γηα ηελ επηινγή «Δπηθνηλσλία» 
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Δηθόλα 50 – Δπηθνηλσλία 

 

<div id='commun'> 

<h1> Φφξκα Δπηθνηλσλίαο</h1> 

<h4> Σα πεδία κε * είλαη ππνρξεσηηθά θαη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ!</h4> 

<form  method='post' > 

<table id='pinakas' > 

<tr><td> Όλνκα:</td></tr>  

<tr><td><input type='text' name='f_name' size='30' maxlength='60'> <br><br> 

</td></tr> 

<tr><td> Δπψλπκν:</td></tr> 

<tr><td><input type='text' name='l_name' size='30' maxlength='60'> <br><br> 

</td></tr> 

<tr><td> e-mail *</td></tr>  

<tr><td><input type='text' name='email' size='30' maxlength='60'><br><br>  </td></tr> 

<tr><td> Σίηινο: </td></tr> 

<tr><td><input type='text' name='topic' size='30'><br><br></td></tr> 

<tr><td> Πεξηγξαθή: *</td></tr> 

<tr><td><textarea  name='note' cols=30 rows=5 wrap='virtual'></textarea></td> 

<tr><td><p><input type='submit' name='submit' value='Τπνβνιή' ></p></td></tr> 

</table> 
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</form> 

</div> 

 

$table_name = 'epikoinwnia'; 

if(isset($_POST["submit"])) 

{ 

$query="INSERT INTO $table_name VALUES 

('0','$_POST[f_name]','$_POST[l_name]', '$_POST[email]','$_POST[topic]' 

,'$_POST[note]')"; 

 

 print '<br><font size="4" color="blue">'; 

 if((!$_POST["email"]) || (!$_POST["note"])) 

  { 

 echo '<script language="javascript">'; 

            echo 'alert("Γε ζπκπιεξψζαηε ην email θαη ηελ παξαηήξεζή ζαο")'; 

            echo '</script>'; 

    

   } 

else  if (mysql_query($query, $connect)) 

               { 

        print "Η απνζηνιή νινθιεξψζεθε κε επηηπρία!</font>"; 

         }  

 else  

            { 

  print "Η απνζηνιή απέηπρε !</font>"; 

  } 

        mysql_close ($connect);   

} 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε νη πεξηνξηζκνί πνπ παίξλνπκε είλαη λα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξσκέλα ην e-mail θαη ε παξαηήξεζε ηνπ ρξήζηε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηνπ 

εκθαλίδεη κήλπκα ζθάικαηνο παξαπέκπνληάο ηνλ αλ ηα ζπκπιεξψζεη.  
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ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη γηα λα ζηείιεη έλαο ρξήζηεο ηελ παξαηήξεζε ηνπ δε 

ρξεηάδεηαη λα έρεη θάλεη εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα αιιά αξθεί λα είλαη απιφο 

επηζθέπηεο. 

 

 

4.2 Σα αξρεία ηνπ Γηαρεηξηζηή 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα αξρεία ηνπ administrator. Σα αξρεία ηνπ είλαη ζαλ ηα 

αξρεία ηεο αξρηθήο ζειίδαο ησλ ρξεζηψλ κφλν πνπ πξνζζέηνπκε ηελ πξνζζήθε, ηε 

δηαγξαθή θαη ηελ επεμεξγαζία. 

 

Δλδεηθηηθά, ζα πάξνπκε ην παξάδεηγκα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηαηληψλ 

(categories_admin.php) θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν είλαη γξακκέλνο ν θψδηθαο θαη γηα ηα 

ππφινηπα αξρεία. 

Σν αξρείν add_category.php ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θάπνηαο θαηεγνξίαο ζηε 

Βάζε δεδνκέλσλ. 

 

$table_name = 'movie_categories'; 

if(isset($_POST['submit'])) 

  { 

  $query = "INSERT INTO $table_name VALUES ('$_POST[id]','$_POST[cat_title]')"; 

 

 mysql_select_db($database); 

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

header ("Location: categories_admin.php");    

  } 

else if(isset($_POST['reset'])) 

    { 

     header ("Location: categories_admin.php"); 

    } 

 

<form action="add_category.php" method="post" > 
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<table style=margin-left:120px; > 

<tr><td><p> Όλνκα Καηεγνξίαο:</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="cat_title" size="30" maxlength="60">  

</p></td></tr> 

<tr><td><p><input type="submit" name="submit" value="Πξνζζήθε"></p></td> 

<td><INPUT style=margin-left:-80px; TYPE = "submit" name="reset" VALUE = 

"Αθχξσζε" > </td></tr> 

</table> 

</form>  

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηε δηαγξαθή ελφο αξρείνπ ην αξρείν πνπ ηξέρεη είλαη ην 

delete_category.php θαη είλαη ην εμήο: 

<?php 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'mycinema'; 

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

$table_name = 'movie_categories'; 

$cat_id=$_GET['id']; 

 

$query = "DELETE FROM $table_name where id=$cat_id"; 

mysql_select_db($database); 

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

header ("Location: categories_admin.php"); 

?> 

Αξρηθά, γίλεηαη ε ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηεινχκε ην 

εξψηεκα γηα ηε δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο απφ ηνλ πίλαθα. Με ηελ εληνιή DELETE 

γίλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ id πνπ έρεη επηιερζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθηειείηαη ην εξψηεκα. 
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Σέινο, ππάξρεη ην αξρείν γηα ηελ επεμεξγαζία (edit_category.php) ν θψδηθαο ηνπ νπνίνπ 

αλαθέξεηαη παξαθάησ 

 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'mycinema'; 

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

$table_name = 'movie_categories'; 

mysql_select_db($database); 

 

$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : ''; 

$sql=mysql_query("SELECT * FROM $table_name where id='$id'")  or 

die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_array($sql); 

 

if(isset($_POST['submit'])) 

{ 

$id = $_POST['id']; 

 $cat_title = $_POST['cat_title']; 

 $update=mysql_query("UPDATE $table_name SET cat_title='$cat_title' WHERE 

id=$id") or die(mysql_error()); 

   

 if($update)  

 { ?> 

 

<script type="text/javascript"> 

window.alert("Η απνζήθεπζε έγηλε κε επηηπρία!") 

window.location="http://localhost/master/administrator/categories_admin.php"</script> 

  

<?php 

    } 

else 
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{ ?> 

 

<script type="text/javascript"> 

window.alert("Απνηπρία απνζήθεπζεο!") 

window.location="http://localhost/master/administrator/categories_admin.php"</script> 

   

<?php   

 } 

}  

 

?> 

 

Δθφζνλ γίλεη ε ζχλδεζε κε ηε βάζε καο δεκηνπξγνχκε αξρηθά έλα εξψηεκα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε λα αλαθηήζνπκε θαηά ηελ επεμεξγαζία. Αθνχ γίλεη απηφ 

θηηάρλνπκε ην εξψηεκα ζηελ sql ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή UPDATE. Αλ εθηειεζηεί 

ζσζηά ε εληνιή ηφηε κε έλα κήλπκα ζηε javascript θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή 

window.alert ελεκεξψλνπκε ην ρξήζηε φηη ε απνζήθεπζε έγηλε κε επηηπρία ελψ ζε 

πεξίπησζε θάπνηνπ ζθάικαηνο ηνπ εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν κήλπκα ζθάικαηνο  

 

<form action="edit_category.php" method="post" > 

<table style=margin-left:120px; > 

<tr><td><p > Κσδηθφο Καηεγνξίαο:</td></tr>  

<tr><td><input type="text" name="id" size="30"  value="<?php echo $row["id"]?>" 

maxlength="60">  </p></td></tr> 

<tr><td><p> Όλνκα Καηεγνξίαο:</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="cat_title" value="<?php echo $row["cat_title"]?>" 

size="30" maxlength="60">  </p></td></tr> 

<tr><td><p><input type="submit" name="submit" value="Δπεμξγαζία"></p></td> 

</tr> 

</table> 

</form> 
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5 Δπίινγνο 

 

5.1 ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη κειεηψληαο δηεμνδηθά ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξαγκαηεχηεθε ζα κπνξνχζακε λα βγάινπκε κεξηθά ζπκπεξάζκαηα.  

 Η εξγαζία πεξηιακβάλεη κηα εθηελή αλαθνξά πιεξνθνξηψλ πνπ έλαο ρξήζηεο 

πνπ αγαπά ηνλ Κηλεκαηνγξάθν θαη ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα γεληθφηεξα ζα ήζειε λα 

ςάμεη. Ο ρξήζηεο κπνξεί ηειηθά λα έρεη άκεζε θαη γξήγνξε ελεκέξσζε γηα φζα 

ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αληιήζεη 

θαλείο κέζα απφ απηή ηελ ηζηνζειίδα είλαη πνιιέο θαη κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ θνηλνχ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ.  

Αθφκε, ε δνκή ηεο είλαη απιή θαη αξθεηά πξνζηηή θαη θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε 

ψζηε λα κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη θαη  θάπνηνο ν νπνίνο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε 

ηε ρξήζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη γεληθά ηνπ δηαδηθηχνπ. Κάηη αληίζηνηρν ζε ηζηνζειίδα 

ειιεληθή πνπ λα κπνξεί λα ελεκεξσζεί αιιά παξάιιεια λα είλαη θαη δηαδξαζηηθή δελ 

ππάξρεη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο έρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ησλ ηαηληψλ. Μπνξεί λα ληψζεη 

φηη ζπκβάιιεη θαη απηφο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ε νπνία 

απνηειεί ηειηθά έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηνπο ππφινηπνπο επηζθέπηεο πνπ ζέινπλ 

λα επηιέμνπλ κηα ηαηλία γηα λα δνπλ.   

Σέινο, ε ηζηνζειίδα είλαη αξθεηά γξήγνξε θαηά ηε θφξησζή ηεο, δελ θαζπζηεξεί 

πνιχ θαη ν θψδηθαο ηεο PHP είλαη ζρεηηθά απιά δνκεκέλνο  απνθεχγνληαο πεξηηηέο θαη 

αλνχζηεο γξακκέο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξηήγεζε ζε απηφλ. Σα αξρεία είλαη 

ρσξηζκέλα ζε ππνθαθέινπο αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

αξρεία ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη κέζα ζην θάθειν administrator, ην αξρείν css πνπ αθνξά ην 

ζρεδηαζηηθφ θνκκάηη είλαη ζην θάθειν css ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε αλάκεζα ζηα 

αξρεία. 
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5.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

        Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία απηή θαη έρνληαο θαιχςεη έλα επξχ θάζκα 

δπλαηνηήησλ ηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε 

ηεο. 

        Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο αλαδήηεζεο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ψζηε ν ρξήζηεο φηαλ θάλεη αλαδήηεζε θάπνηαο ηαηλίαο λα κπνξεί θαη λα ηε 

βαζκνινγήζεη απφ εθεί απεπζείαο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα αλαδεηήζεη θάπνην φλνκα 

ζθελνζέηε ή εζνπνηνχ θαη λα ηνπ εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο ηαηλίεο πνπ 

έρεη ζθελνζεηήζεη ή πξσηαγσληζηήζεη αληίζηνηρα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην εχξνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα αληιήζεη ν ρξήζηεο δηεπξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. 

        Αθφκε, ζα κπνξνχζε εθηφο απφ ην κέζν φξν ηεο ηαηλίαο λα εκθαλίδεη δίπια θαη ην 

πιήζνο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ ςεθίζεη απηή ηελ ηαηλία. Έηζη αλάινγα κε ην πιήζνο 

κπνξεί πην εχθνια λα έρεη ν επηζθέπηεο κηα πην αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηε βαζκνινγία 

ηεο ηαηλίαο.  

       Σέινο, ζα κπνξνχζε λα εκθαλίδεη επηινγή θάησ απφ θάζε ηαηλία γηα λα θάλνπλ 

δηάθνξα ζρφιηα νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ θηηάμεη ινγαξηαζκφ. Απηφ βνεζάεη ψζηε λα γίλεη ε 

ηζηνζειίδα αθφκα πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθή θαη βνεζάεη ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα έρνπλ 

θάπνην θνηλφ ρψξν ζπδεηήζεσλ, λα κπνξνχλ λα ιέλε ηε γλψκε ηνπο δεκφζηα, λα 

αληαιιάζνπλε απφςεηο, λα κνηξαζηνχλ πξάγκαηα θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα δηάθνξεο 

άιιεο ηαηλίεο. 
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http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf   

 

Γεληθά γηα ηε CSS. Αλαθηήζεθε Απξίιηνο 2, 2015 απφ 

http://www.wlearn.gr/index.php/home-css-83  

 

Edit-plus Text Editor for Windows. Αλαθηήζεθε Απξίιηνο 4, 2015 απφ  

https://www.editplus.com/index.html  

 

Adobe Photoshop. Αλαθηήζεθε Απξίιηνο 4, 2015 απφ 

http://leandros.physics.uoi.gr/ph652/readings/Photoshop/Photoshop.htm  

 

Learn html, css, php, javascript. Αλαθηήζεθε Οθηψβξηνο 19, 2014 απφ 

http://www.w3schools.com  

 

XAMPP . Αλαθηήζεθε Ννέκβξηνο 10, 2014 απφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

 

Sessions . Αλαθηήζεθε Αχγνπζηνο  1, 2014 απφ 

http://www.formget.com/login-form-in-php/  

 

Movies. Αλαθηήζεθε Αχγνπζηνο 20, 2014 

http://www.imdb.com/  

http://www.clickmedia.gr/behindtheclicks/2014/02/javascript-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-web-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF/
http://www.clickmedia.gr/behindtheclicks/2014/02/javascript-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-web-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF/
http://www.clickmedia.gr/behindtheclicks/2014/02/javascript-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-web-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF/
http://www.php.net/
http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials-CSS-Bible/Tutorials-CSS-Bible-1.html
http://pages.cs.aueb.gr/courses/epl131/files/CSS_notes.pdf
http://www.wlearn.gr/index.php/home-css-83
https://www.editplus.com/index.html
http://leandros.physics.uoi.gr/ph652/readings/Photoshop/Photoshop.htm
http://www.w3schools.com/
http://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP
http://www.formget.com/login-form-in-php/
http://www.imdb.com/
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Φπραγσγία . Αλαθηήζεθε Αχγνπζηνο 22, 2014 

http://www.in.gr/  

Θέαηξν , ηλεκά . Αλαθηήζεθε Αχγνπζηνο 22, 2014 

http://www.athinorama.gr/ 

 

Νέα. Αλαθηήζεθε Αχγνπζηνο 22, 2014 

http://flix.gr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.in.gr/
http://www.athinorama.gr/
http://flix.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ – ΑΡΥΔΙΑ 4
ΟΤ

 Κεθαιαίνπ 

Κεθάιαην 4.1 – master/header.html 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html><head><title>Αξρέην ηαηληψλ</title> 

<meta name="Generator" content="EditPlus"> 

<meta name="Author" content=""> 

<meta name="Keywords" content=""> 

<meta name="Description" content=""> 

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script> 

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

<script text="text/javascript"> 

$(document).ready(function(){ 

$("#koumpi").click(function(){ 

$("#login_user").slideToggle("slow"); 

return false; 

}); 

$("#login_user").hide(); 

}); 

</script> 

<body> 

<div id="container"> 

<div id="header"> 

<div id="logo"> 

<div id="spiderman"> 

</div> 

<div id="searchbox"> 

<div style="width:166px; height:100%; float:left;"> 

<FORM ACTION="search_engine.php" METHOD="POST"> 

<input type="text" size="" name="Search" class="search" /> 

</div> 

<div style="width:34px; height:100%; float:left;"> 

<input  type="submit" value="" class="button" /> 

</div> 

</FORM> 

</div> 

</div> 

</div> 

<?php 

if(!isset($_SESSION['USERNAME'])){?> 

<div style='width:100%; float:left; height:50px; margin-top:-45px;'> 

<div id="user_form"> 

<?php 

if(($_SERVER['PHP_SELF'])!=("/master/create_account.php") || ($_SERVER['PHP_SELF'])!=("localhost/master/epikoinwnia.php ") 

) 

{ 

?> 
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<div class="login">    

<a href="#" id="koumpi">Δίζνδνο</a>    

</div> 

<?php 

} 

?> 

<div class="register"> 

<a href="create_account.php">Δγγξαθή</a> 

</div></div></div> 

<?php 

}else if(isset($_SESSION['USERNAME'])) 

{?> 

<div style='width:100%; float:left; height:50px; margin-top:-45px;'> 

<div id="user_form">    

<div class="register"> 

<a href="logout.php">Απνζχλδεζε</a> 

</div></div></div> 

<?php } 

?> 

<div style='width:100%; float:left; height:50px; margin-top:-5px; background: url("images/menu_back.png") repeat-x;'> 

<div id="menu">   

<ul> <li><a href='arxikh_selida.php'>Αξρηθή ειίδα</a></li> 

 <li><a href='categories_movies.php'>Καηεγνξίεο Σαηληψλ</a></li> 

<li> <a href='cinema_news.php'>Σειεπηαία Νέα ηνπ ηλεκά</a></li> 

<li> <a href='theaters_1.php'>Θέαηξν</a></li> 

 <li> <a href='coming_soon.php'>χληνκα ζηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο</a></li> 

<li> <a href='oscars.php'>Όζθαξ</a></li> 

 <li> <a href='epikoinwnia.php'>Δπηθνηλσλία</a></li>   

</ul> 

</div> 

</div> 

<div style="width:90%; margin-left:20px; height:20px; float:left; font-family:Comic Sans MS; color:#5D4436; "> 

<?php  

if (!isset($_SESSION['USER'])) 

{ 

echo " "; 

} 

else if ($_SESSION['USER']=='xristis'){ 

echo "Καιψο φξηζεο <strong>". $_SESSION['USERNAME'] ."</strong>";}?> 

</div> 

Κεθάιαην 4.1 - master/categories_movies.php 

<title> Καηεγνξίεο ηαηληψλ </title> 

<?php 

include("check.php"); 

include("header.html"); 

 $table_name = 'movie_categories'; 

?><div style="width:100%; float:left;"> 

    

 </div>  
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<div style="width:970px; margin:0 auto; border:1px solid black; "> 

<div style="width:100%; margin:0 auto; background: url('images/iron_man.JPG') no-repeat fixed center 0; background-size:970px 

100%;"> 

<div id="categ_table"> 

 <?php 

 $query = "SELECT * FROM $table_name";  

print "<i>". isset($_GET['query']) ."</i><br>"; 

 mysql_select_db($database); 

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

 if ($results_id)  

 { 

print '<table border=0; style=margin-left:180px;>'; 

print '<th style=background-color:#FFCD99 >Όλνκα Καηεγνξίαο'; 

while ($row = mysql_fetch_array($results_id)) 

{ 

 print '<tr>'; 

echo "<td> <a href= \"movies.php?id={$row['id']} \"> ".$row['cat_title']." </a> </td>"; 

print '</tr>';  

} 

 print '</table><br><br>';  

} 

else  

{  

 die ("Query=$query failed!"); 

 } 

 mysql_close($connect);?> 

</div></div></div></div> 

 <?php 

 include("footbox.html"); 

 include("footer.html"); 

 ?>  

Κεθάιαην 4.1 - master/movies.php 

<style> 

#movies1 li{ 

list-style-type:none; 

width:21%; 

height:135px; 

float:left; 

text-align:center; 

} 

#img{ 

width:100%; 

text-align:center; 

} 

</style> 

<?php 

include("check.php"); 

include("header.html"); 

 ?> 
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 <div style="width:100%; float:left;"> 

<div style="width:970px; margin:0 auto;  "> 

<div style="width:100%; margin:0 auto; "> 

<?php 

 $table_name = 'movies'; 

 $table_name2 = 'movie_categories'; 

$cat_id = $_GET['id']; 

 $query = "SELECT  idM, movie_title, movie_image FROM movies left join movie_categories on 

movies.cat_id=movie_categories.id where id='$cat_id' "; 

 print "<i>". isset($_GET['query']) ."</i>"; 

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

 if ($results_id)  

{ 

echo"<ul id='movies1'>"; 

while ($row = mysql_fetch_array($results_id)) 

 { 

echo "<li style='margin:10px; font-family:Comic Sans MS; '>"; 

echo "<td>" .isset($_POST['movie_desc']) . "</td>"; 

echo "<div id='img'> <a href= \"onemovie.php?idM={$row['idM']} \"> "; ?> <img src="images/<?php echo $row['movie_image'];?> 

" width="70" height="70" border="0" alt=""> <?php echo "</a></div><br>" ;  

echo " <a style=color:#5D4436; href= \"onemovie.php?idM={$row['idM']} \"> ".$row['movie_title']." </a> "; 

echo "<td>" .isset($_POST['actors']) . "</td>"; 

echo "<td>" .isset($_POST['director']) . "</td>"; 

echo "</li>"; 

} echo "</ul>"; 

} 

else  

{  

 die ("Query=$query failed!"); 

}  

mysql_close($connect); 

?> 

</div></div> </div> 

<?php 

include("footbox.html"); 

include("footer.html"); 

 ?>  

 

Κεθάιαην 4.1 - master/onemovie.php 

<?php 

include("check.php"); 

include("header.html"); 

?> 

<div style="width:100%; float:left;"> 

<div style="width:970px; margin:0 auto; border:1px solid #838383; border-radius:4px; background: #FFE0A9; "> 

<div style="width:100%; margin:0 auto; "> 

<?php 

$table_name = 'movies'; 
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$table_name2 = 'movie_categories'; 

$table_name3 = 'vathmologies'; 

$movid =  $_GET['idM']; 

 $query = "SELECT movie_title, movie_desc, movie_image, actors, director FROM $table_name  where idM='$movid'";  

 $average="SELECT id_movie, AVG(vathmos) FROM  $table_name3 where id_movie='$_GET[idM]'"; 

if(isset($_SESSION['USERNAME'])){ 

 $username = $_SESSION['USERNAME']; 

$sql="select * from users where username='$username' "; 

 $result=mysql_query($sql,$connect) or die(mysql_error()); 

$num=mysql_num_rows($result); 

$row=mysql_fetch_array($result); 

$user_id=$row['id']; 

 } 

print "<i>". isset($_GET['query']) ."</i><br>"; 

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

 if ($results_id)  

{ 

 print '<table >'; 

while ($row = mysql_fetch_array($results_id)) 

{  

print '<tr>';  

echo "<td >"; ?> <img style='margin-left:75px';  src="images/<?php echo $row['movie_image'];?> " width="200" height="300" 

border="0" alt=""> <?php echo "</td>"; 

echo "<td><strong><p style='font-family:Comic Sans MS; margin-left:45px; font-size:18px; color:#854C10'>" . $row['movie_title'] 

."</p></strong><br><br>"; 

echo "<p style='margin-left:40px; margin-right:90px';>". $row['movie_desc']. "</p>";     

echo "<p style='margin-left:40px'><strong> Ηζνπνηνί:&nbsp</strong>" . $row['actors'] . "</p>"; 

echo "<p style='margin-left:40px;'><strong> θελνζεζία:&nbsp</strong>" . $row['director']. "</td>";    

 print '</tr>'}  

} else  

{  

 die ("Query=$query failed!"); 

}print '</table>'; 

$results_id1 = mysql_query($average, $connect) or die(mysql_error()); 

while ($row=mysql_fetch_array($results_id1)) 

{ 

echo "<p style='margin-left:70px'>Ο κέζνο φξνο ηεο ηαηλίαο είλαη: ".round($row['AVG(vathmos)'],1)."/10</p>"; 

} 

 print "<table><p style='margin-left:70px'> <br> Βαζκνινγία Σαηλίαο:</p>";     

print "<form method='post' > 

<select style='margin-left:70px' name='bathmoi'>"; 

for($i=1; $i<=10; $i++){ 

echo "<option value='$i'>  $i  </option>"; 

}print "</select>";   

if (isset($_SESSION['USERNAME'])) 

{ 

$username=$_SESSION['USERNAME']; 

 } 
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 if(isset($_POST['submit']) || isset($_POST['reset'])) 

{ 

if (isset($_SESSION['USERNAME'])) // ********* 

{ 

$query5="select id_vathmologias from vathmologies where id_user='$user_id' and id_movie=$_GET[idM]"; 

 $results_id5 = mysql_query($query5, $connect) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($results_id5) == 0) 

{ 

$query4 = "INSERT INTO $table_name3 VALUES ('', '$user_id' ,'$_GET[idM]', '$_POST[bathmoi]')"; 

$results_id4 = mysql_query($query4, $connect); 

if ($results_id4) 

 print "<br><p style='margin-left:75px'>Η βαζκνινγία θαηαρσξήζεθε κε επηηπρία!</p>"; } 

else { 

echo '<script language="javascript">'; 

echo 'alert("Γελ κπνξείηε λα βαζκνινγήζεηε 2 θνξέο ηελ ίδηα ηαηλία")'; 

echo '</script>'; 

  }} 

 else  

 { 

echo '<script language="javascript">'; 

echo 'alert("Γελ κπνξείηε λα βαζκνινγήζεηε ηελ παξαθάησ ηαηλία. Γηα λα κπνξέζεηε λα βαζκνινγήζεηε δεκηνπξγήζηε 

ινγαξηαζκφ!")'; 

 echo '</script>'; 

 }} 

 print " <tr><td><p style='margin-left:70px'><input type = 'submit' name='submit' value= 'Τπνβνιή'></p></td> 

 </table> ";    

 "</form>" ;  ? 

</div> </div> </div> 

<?php 

mysql_close($connect); 

include("footbox.html"); 

include("footer.html"); 

 ?>  

    

 

Κεθάιαην 4.1 - master/check.php 

<?php 

require_once("inc/config.php"); 

session_start(); 

if (isset($_POST['username']) && ($_POST['passwrd'])) 

 { 

$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']); 

$passwrd = mysql_real_escape_string($_POST['passwrd']); } 

if (isset($_POST['username']) && ($_POST['passwrd'])) 

{ 

 $sql="select * from users where username='$username' AND passwrd='$passwrd'"; 

$result=mysql_query($sql,$connect) or die(mysql_error()); 

$num=mysql_num_rows($result); 

 if($num>=1){ 
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 $row=mysql_fetch_array($result); 

$_SESSION['USERNAME']=$username; 

$_SESSION['PASSWORD']=$passwrd; 

if ($username==$row["username"] && $passwrd==$row["passwrd"]) 

{ 

$_SESSION['USER']='xristis'; }} 

else if ($username=='admin' && $passwrd=='123456789') 

{ 

$_SESSION['USER']='admin';            

header('Location: /master/administrator/index_admin.php');  

echo "<a href='logout.php'> &nbsp Απνζχλδεζε </a>"; 

exit; 

 } 

 else  

{  

?> 

<SCRIPT type="text/javascript"> 

window.alert("Λάζνο φλνκα ρξήζηε ή θσδηθφο!") 

 window.location="http://localhost/master/arxikh_selida.php"; 

</SCRIPT> 

<?php   //echo "Λάζνο φλνκα ρξήζηε ή θσδηθφο <br>"; 

}} ?> 

 

Κεθάιαην 4.1 - master/footbox.php 

 

<div id="footbox">  

<div id="footbox_up"> 

<div id="footbox_left"> 

<h4><u> Υξήζηκνη χλδεζκνη (Links)</u></h4> 

 <ul> <li style="margin-left:-10px;"><a href="http://www.imdb.com">imdb.com</a></li> 

<li style="margin-left:-10px;"><a href="http://www.tainieslive.com">tainiesLive.com</a></li> 

<li style="margin-left:-10px;"><a href="http://www.athinorama.gr">athinorama.gr</a></li> 

<li style="margin-left:-10px;"><a href="flix.gr">flix.gr</a></li> 

<li style="margin-left:-10px;"><a href="http://www.tainieslive.com">tainiesLive.com</a></li> 

<li style="margin-left:-10px;"><a href="http://www.athinorama.gr">athinorama.gr</a></li> 

</ul> </div> 

<div id="footbox_center"> 

<h4><u> Βξείηε καο (Social Media)</u></h4>  

<ul><li style="display:inline;"><a href="http://www.facebook.com"><img src="images/fb_icon.png" border="0" alt=""></a></li> 

 <li style="display:inline; margin-left:15px"><a href="http://www.twitter.com"><img src="images/twitter.png"  border="0" 

alt=""></a></li> 

 <li style="display:inline; margin-left:16px"><a href="http://www.youtube.com"><img src="images/youtube_icon.png"  border="0" 

alt=""></a></li></ul></div> 

<div id="footbox_right"> 

<h4><u> ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο </u></h4> 

<ul> 

<li style="float:left; width:400px; margin-left:-40px;"> Θενδνζηάδνπ Υ. Παλαγηψηα <br> Αδχζζεο 6 <br> 502 00   Πηνιεκαΐδα <br> 

Σειέθσλν: 2463020961 <br> Fax:2463055555 <br>E-mail:<a href="mailto:giota_theodos@yahoo.gr">giota_theodos@yahoo.gr</a> 

</li> 
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</ul></div></div></div> 

 

Κεθάιαην 4.1 - master/footer.php 

<div id="footer">     

<p align="center">Coryright  &copy 2015 - All rights reserved <?php echo date('Y'); ?> www.videoclub.gr </p></div> 

 

Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/header.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html><head><title> New Document </title> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> <head><title> New Document </title> 

<meta name="Generator" content="EditPlus"> 

<meta name="Author" content=""> 

<meta name="Keywords" content=""> 

<meta name="Description" content=""> 

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

<body> 

<div id="container"> 

<div id="header"> 

<div id="logo"> 

<div id="spiderman"></div> 

</div></div> 

 

Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/menu.php 

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

<div style='width:100%; float:left; height:50px; margin-top:-5px; background: url("images/menu_back.png") repeat-x;'> 

<div style='width:100%; float:left; height:50px; margin-top:-45px;'> 

<a href="logout.php">Απνζχλδεζε</a></div> 

<div id="menu">   

<ul> 

<li><a href='index_admin.php'>Αξρηθή ειίδα</a></li>      

<li><a href='categories_admin.php'>Καηεγνξίεο Σαηληψλ</a></li> 

<li><a href='users_admin.php'>Υξήζηεο</a></li> 

<li> <a href='cinema_news_admin.php'>Σειεπηαία Νέα ηνπ ηλεκά</a></li> 

<li> <a href='theaters_admin.php'>Θέαηξν</a></li> 

<li> <a href='coming_soon_admin.php'>χληνκα ζηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο</a></li> 

<li> <a href='oscars_admin.php'>Όζθαξ</a></li> 

 <li> <a href='epikoinonia_admin.php'>Eπηθνηλσλία</a></li></ul></div></div> 

<?php 

echo "<p style=margin-left:20px; height:20px; float:left; font-family:Comic Sans MS; color:#5D4436;> Καιψο φξηζεο <strong> 

administrator </strong></p> <br>"; 

?> 

 

Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/index.php 

<?php 

include("header_admin.html"); 

include("menu_admin.php"); 

?><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css" />  
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<form method='post'> 

<div style="width:970px; height:800px; margin:0 auto; border:1px solid black; "> 

<div style="width:100%; margin:0 auto; height:800px; background: url('images/iron_man.JPG') no-repeat fixed center 0; 

background-size:970px 100%;"></div> </div> 

<div style="width:100%; float:left; "> 

<div id="opening_week"> 

<div style="width:100%; height:30px; float:left; border:1px solid #DADADA; box-shadow:2px 2px 2px #f9f9f9; border-radius:3px; 

margin:5px; height:260px;  background-color:#EBFFFF ; "> 

<div style="width:400px; float:left;  "> 

<ul><li><strong>Απηή ηελ εβδνκάδα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο:</strong> 

<a href= "add_this_week.php ">  <img src="../images/add-1-icon.png" width="20" height="20" border="0" title="Πξνζζήθε" 

alt="Πξνζζήθε"></a></li> 

 <?php 

 $host= 'localhost'; 

 $user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'mycinema'; 

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

$table_name = 'opening'; 

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

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

$query = "SELECT * FROM $table_name limit 8"; 

mysql_select_db($database); 

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

if ($res)  

{  

while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

{ 

echo"<table ><tr>"; ?> 

<td> <?php echo $row["onoma"]?> <a href= "delete_this_week.php?id=<?php echo $row["id"] ?>" Onclick="return confirm('Δίζηε 

ζίγνπξνο φηη ζέιεηε λα δηαγξάςεηε απηή ηελ εγγξαθή;')">  <img src="../images/delete.png" width="15" height="15" border="0" 

title="Γηαγξαθή" alt="Γηαγξαθή" > </a></td> 

<td> <a href= "edit_this_week.php?id=<?php echo $row["id"] ?>" >  <img src="../images/edit-icon.png" width="15" height="15" 

border="0" title="Δπεμεξγαζία" alt="Δπεμεξγαζία" > </a></td> 

<?php    echo"</tr></table>";   }} 

?> 

</ul> </div> 

<div style="width:400px;  float:left;  "> 

 <ul> 

<li><strong>Σν box office απηήο ηεο εβδνκάδαο:</strong> 

<a href= "add_box_office.php ">  <img src="../images/add-1-icon.png" width="20" height="20" border="0" title="Πξνζζήθε" 

alt="Πξνζζήθε"></a></li> 

 <?php 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

$database = 'mycinema'; 

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

$table_name1 = 'box_office';    

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

$query = "SELECT * FROM $table_name1 limit 4"; 

mysql_select_db($database); 

$res = mysql_query($query, $connect)or die; 

if ($res)  

{  

while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

{ 

 echo"<table ><tr>"; ?> 

<td> <?php echo $row["name"]?> <a href= "delete_box_office.php?id=<?php echo $row["id"] ?>" Onclick="return confirm('Δίζηε 

ζίγνπξνο φηη ζέιεηε λα δηαγξάςεηε απηή ηελ εγγξαθή;')">  <img src="../images/delete.png" width="15" height="15" border="0" 

title="Γηαγξαθή" alt="Γηαγξαθή" > </a></td> 

<td> <a href= "edit_box_office.php?id=<?php echo $row["id"] ?>" >  <img src="../images/edit-icon.png" width="15" height="15" 

border="0" title="Δπεμεξγαζία" alt="Δπεμεξγαζία" > </a></td></tr> 

<?php   echo "<tr><td style='color:#5D4436'>".$row['million']. "</td>";  

echo"</tr></table>"; 

 }}?> 

</ul></div><div style="width:400px; float:left;  ">   

<ul><li><strong>χληνκα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο:</strong></li> 

 <?php 

$host= 'localhost'; 

 $user = 'root'; 

$passwd = ''; 

 $database = 'mycinema'; 

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

 $table_name1 = 'coming_soon'; 

    

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

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

 

$query = "SELECT * FROM $table_name1"; 

mysql_select_db($database); 

$res = mysql_query($query, $connect)or die; 

if ($res)  

 {  

while ($row = mysql_fetch_array($res)) 

{ 

echo"<ul>"; 

 echo "<li>".$row['title']."</li>"; 

echo"</ul>"; 

  } }?> 

</ul> 

</div> 

</form> </div>  </div> </div> 

</body></html> 

<?php 

include("footbox_admin.html"); 

include("footer_admin.html"); ?> 
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Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/add_box_office.php 

<?php 

include("header_admin.html"); 

include("menu_admin.php"); 

 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

 $passwd = ''; 

 $database = 'mycinema'; 

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

$table_name = 'box_office'; 

 if(isset($_POST['submit'])){ 

 $query = "INSERT INTO $table_name VALUES ('0','$_POST[name]', '$_POST[million]')"; 

 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

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

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

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

    

mysql_select_db($database)or die(mysql_error()); 

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

header ("Location: index_admin.php"); 

 } 

else if(isset($_POST['reset'])) 

{ 

 header ("Location: index_admin.php"); } 

echo  

'<form action="add_box_office.php" method="post" > 

<table style=margin-left:120px; > 

<tr><td><p> Σίηινο:</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="name" size="30" maxlength="60">  </p></td></tr> 

<tr><td><p> Πνζφ</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="million" size="30" maxlength="60">  </p></td></tr> 

<tr><td><p><input type="submit" name="submit" value="Πξνζζήθε"></p></td> 

<td><INPUT style=margin-left:-80px; TYPE = "submit" name="reset" VALUE = "Αθχξσζε" > </td></tr> 

</table></form> '; 

include("footbox_admin.html"); 

include("footer_admin.html"); 

?> 

Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/edit_box_office.php 

<?php 

include("header_admin.html"); 

include("menu_admin.php"); 

$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

 $database = 'mycinema'; 

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

$table_name = 'box_office'; 
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mysql_select_db($database); 

 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

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

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

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

 

$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : ''; 

 $sql=mysql_query("SELECT * FROM $table_name where id='$id'")  or die(mysql_error()); 

$row = mysql_fetch_array($sql);  

if(isset($_POST['submit'])) 

{ 

$id = $_POST['id']; 

$name = $_POST['name']; 

$million = $_POST['million']; 

$update=mysql_query("UPDATE $table_name SET name='$name', million='$million'  WHERE id=$id") or die(mysql_error()); 

if($update)  

{ ?> 

<script type="text/javascript"> 

alert("Η απνζήθεπζε έγηλε κε επηηπρία!") 

window.location="http://localhost/master/administrator/index_admin.php" 

</script> 

<?php 

} 

else 

{ ?> 

<script type="text/javascript"> 

alert("Απνηπρία απνζήθεπζεο!") 

window.location="http://localhost/master/administrator/index_admin.php"</script> 

<?php }} 

?> 

<form action="edit_box_office.php" method="post" > 

<table style=margin-left:120px;> 

<tr><td><p> Κσδηθφο:</td></tr>  

<tr><td><input type="text" name="id" size="30"  value="<?php echo $row['id']?>" maxlength="60">  </p></td></tr> 

<tr><td><p> Tίηινο:</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="name" value="<?php echo $row['name']?>" size="40" maxlength="100">  </p></td></tr> 

<tr><td><p> Πνζφ:</td></tr> 

<tr><td><input type="text" name="million" value="<?php echo $row['million']?>" size="40" maxlength="100">  </p></td></tr> 

<tr><td><p><input type="submit" name="submit"  value="Δπεμεξγαζία"></p></td> 

</tr> 

</table></form> 

 

<?php  

 include("footbox_admin.html"); 

 include("footer_admin.html"); ?> 

 

Κεθάιαην 4.2 - master/administrator/delete_box_office.php 

<?php 
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$host= 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$passwd = ''; 

 $database = 'mycinema'; 

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

 $table_name = 'box_office'; 

$bo_id=$_GET['id']; 

 

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

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

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

// SOS  SOS   SOS    - for greek characters !!!!!   

    

$query = "DELETE FROM $table_name where id=$bo_id"; 

mysql_select_db($database); 

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

header ("Location: index_admin.php"); 

?> 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΑΡΥΔΙΑ CSS 

body{ 

background: url("../images/mainbg.JPG") no-repeat fixed center 0; 

background-size:100% 100%; 

padding:0; 

margin:0; 

} 

#container{ 

width:100%; 

min-width:1200px; 

float:left; 

} 

#header{ 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

width:100%; 

float:left; 

height:250px; 

} 

#logo{ 

background: url("../images/logo.png") repeat-x; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:5px; 

width:1000px; 

height:200px; 

margin:25px auto; 

} 

#spiderman{ 

background: url("../images/latest1.png") no-repeat; 

width:150px; 

height:113px; 

margin-top:-10px; 

margin-left:-100px; 

float:left; 

} 

#searchbox{ 

width:210px; 

border-radius:5px; 

border:1px solid #999999; 

height:30px; 

float:right; 

margin-top:170px; 

overflow:hidden; 

} 

.search{ 

position:absolute; 

width:160px; 

height:25px;; 

} 
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.button{ 

 position:absolute; 

 width: 30px; 

    height: 30px; 

    background-image: url("../images/search.png"); 

    background-repeat: no-repeat; 

 border-radius:5px; 

} 

#menu{ 

text-align:center; 

width:1200px; 

margin:0 auto; 

height:45px; 

} 

#menu ul{ 

padding:0; 

margin:15px; 

list-style-type: none; 

} 

#menu ul li{ 

display:inline; 

} 

#menu ul li a{ 

background: url("../images/link_back.png") repeat-x; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:4px; 

margin-left:15px; 

text-decoration:none; 

padding:10px; 

color:#eeeeee; 

box-shadow:2px 2px 2px #777777; 

} 

#menu ul li a:hover{ 

text-shadow:1px 1px 3px #555555; 

background: url("../images/link_back_hover.png") repeat-x; 

color:#111111; 

} 

#main{ 

width:100%; 

float:left; 

} 

#main_cont 

{ 

width:100%; 

float:left; 

} 

#login_user 

{ 

text-align:center; 

border-radius:4px; 
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background:#FFE3B0; 

color:#5D4436;  

border:1px solid #707070;  

font-family:Comic Sans MS;  

font-size:20px; 

float:right; 

overflow:hidden; 

width:200px; 

height:500px; 

} 

#login_user .login_form{ 

width:100px; 

 padding: 15px 25px;  

 font-weight: 400; 

 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(256,256,256,1.0); 

  

 background: #fff; 

 border: 1px solid #fff; 

 border-radius: 5px; 

  

 box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50); 

 -moz-box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50); 

 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50); 

} 

#login_user .login_form:hover { 

 background: #dfe9ec; 

 color: #414848; 

} 

#login_user .login_form:focus { 

 position: relative; 

 bottom: -1px; 

  

 background: #FFCC75; 

  

 box-shadow: inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75); 

 -moz-box-shadow: inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75); 

 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75); 

} 

#user_form{ 

float:right; 

width:187px; 

height:100%; 

} 

#user_form a{ 

background: url("../images/menu_back.png") repeat-x; 

text-decoration:none; 

padding:10px; 

color:#444; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:5px 5px 0px 0; 
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position:absolute; 

box-shadow:2px -1px 4px #555; 

} 

#user_form a:hover{ 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

color:#000000; 

text-shadow:2px 2px 2px 3px #eee; 

box-shadow:2px -1px 4px #888; 

} 

.login 

{ 

float:left; 

width:90px; 

height:45px; 

overflow:hidden; 

} 

.register 

{ 

float:left; 

width:90px; 

margin-left:5px; 

height:100%; 

overflow:hidden; 

} 

#opening_week{ 

margin:0 auto; 

width:1200px; 

font-family:Comic Sans Ms; 

color:#5D4436; 

} 

#opening_week ul{ 

margin:0px; 

} 

#opening_week ul li{ 

height:100%; 

margin-left:-10px; 

list-style-type: none; 

padding:0px; 

} 

#footbox{ 

 background: url("../images/footbox_back.jpg") repeat-x; 

 float:left; 

 width:100%; 

 margin:0 auto; 

} 

#footbox ul { 

float:left; 

height:20%; 

width:300px; 

padding:0px; 
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list-style-type: none; 

margin-left:130px; 

text-align:left; 

} 

#footbox_up{ 

margin:0 auto; 

width:1206px; 

height:250px; 

} 

#footbox_left{ 

float:left; 

border-right:1px solid gray; 

box-shadow:1px 0px white; 

width:400px; 

height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

} 

#footbox_center{ 

float:left; 

border-right:1px solid gray; 

box-shadow:1px 0px white; 

width:400px; 

height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

} 

#footbox_right{ 

float:left; 

width:400px; 

height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

} 

#footer{ 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

width:100%; 

border:1px solid pink; 

float:left; 

height:50px; 

} 

.tickercontainer { /* the outer div with the black border */ 

background: url("../images/ticker_back.png") repeat-x;  

width: 970px;  

height: 150px;  

margin: 0 auto;  

padding: 0; 

overflow: hidden;  

} 

.tickercontainer .mask { /* that serves as a mask. so you get a sort of padding both left and right */ 
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position: relative; 

left: 5px; 

top: 0px; 

width: 100%; 

overflow: hidden; 

} 

ul.newsticker { /* that's your list */ 

position: relative; 

left: 500px; 

font: bold 10px Verdana; 

list-style-type: none; 

margin: 2px; 

padding: 0; 

} 

ul.newsticker li { 

float: left; /* important: display inline gives incorrect results when you check for elem's width */ 

margin: 0; 

padding: 0; 

background: transparent; 

margin-left:15px; 

} 

ul.newsticker a { 

white-space: nowrap; 

padding: 0; 

color: #ff0000; 

font: bold 10px Verdana; 

margin-left:0px; 

}  

ul.newsticker span { 

margin:0; 

}  

#commun{ 

} 

#commun h1{ 

margin-left:120px; 

font-size:large; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

margin-top:0; 

} 

#commun h4{ 

margin-left:120px; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

} 

#pinakas { 

margin-left:120px; 

} 

#pinakas tr td{ 

padding:0; 
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text-align:left; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

} 

#categ_table table tr td{ 

background-color:#FCB66B; 

font-family:Comic Sans MS; 

} 

#categ_table th{ 

font-family:Comic Sans MS; 

height:40px; 

color:#5D4436; 

font-size:20px; 

} 

#categ_table a{ 

color:#854C10; 

} 

 

 

Administrator css 

body{ 

background: url("../images/mainbg.JPG") no-repeat fixed center 0; 

background-size:100% 100%; 

padding:0; 

margin:0; 

} 

#container{ 

width:100%; 

float:left; 

} 

#header{ 

 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

width:100%; 

float:left; 

height:250px; 

} 

#logo{ 

background: url("../images/logo.png") repeat-x; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:5px; 

width:1000px; 

height:200px; 

margin:25px auto; 

} 

#spiderman{ 

background: url("../images/latest1.png") no-repeat; 

width:150px; 

height:113px; 
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margin-top:-10px; 

margin-left:-100px; 

float:left; 

} 

 

 

 

#menu{ 

text-align:center; 

width:100%; 

margin:0 auto; 

height:45px; 

} 

#menu ul{ 

padding:0; 

margin:15px; 

min-width:1350px; 

list-style-type: none; 

} 

#menu ul li{ 

display:inline; 

; 

} 

#menu ul li a{ 

background: url("../images/link_back.png") repeat-x; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:4px; 

margin-left:15px; 

text-decoration:none; 

padding:10px; 

color:#eeeeee; 

box-shadow:2px 2px 2px #777777; 

} 

#menu ul li a:hover{ 

text-shadow:1px 1px 3px #555555; 

background: url("../images/link_back_hover.png") repeat-x; 

color:#111111; 

} 

#opening_week{ 

margin:0 auto; 

width:1200px; 

font-family:Comic Sans Ms; 

color:#5D4436; 

} 

#opening_week ul{ 

margin:0px; 

} 

#opening_week ul li{ 

height:100%; 

margin-left:-10px; 
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list-style-type: none; 

padding:0px; 

} 

#footbox{ 

 background: url("../images/footbox_back.jpg") repeat-x; 

 float:left; 

 width:100%; 

 margin:0 auto; 

} 

#footbox ul { 

float:left; 

height:20%; 

width:300px; 

padding:0px; 

list-style-type: none; 

margin-left:130px; 

text-align:left; 

} 

#footbox_up{ 

margin:0 auto; 

width:1206px; 

height:250px; 

 

} 

 

#footbox_left{ 

float:left; 

border-right:1px solid gray; 

box-shadow:1px 0px white; 

width:400px; 

height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

 

} 

 

#footbox_center{ 

float:left; 

border-right:1px solid gray; 

box-shadow:1px 0px white; 

width:400px; 

height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

 

 

} 

#footbox_right{ 

float:left; 

width:400px; 
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height:230px; 

text-align:center; 

margin-top:10px; 

 

} 

 

 

#footer{ 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

width:100%; 

border:1px solid pink; 

float:left; 

height:50px; 

} 

.tickercontainer { /* the outer div with the black border */ 

background: #ddd;  

width: 100%;  

height: 150px;  

margin: 0 auto;  

padding: 0; 

overflow: hidden;  

} 

.tickercontainer .mask { /* that serves as a mask. so you get a sort of padding both left and right */ 

position: relative; 

left: 5px; 

top: 0px; 

width: 100%; 

overflow: hidden; 

} 

ul.newsticker { /* that's your list */ 

position: relative; 

left: 1500px; 

font: bold 10px Verdana; 

list-style-type: none; 

margin: 0; 

padding: 0; 

} 

ul.newsticker li { 

float: left; /* important: display inline gives incorrect results when you check for elem's width */ 

margin: 0; 

padding: 0; 

background: transparent; 

margin-left:15px; 

} 

ul.newsticker a { 

white-space: nowrap; 

padding: 0; 

color: #ff0000; 

font: bold 10px Verdana; 

margin-left:0px; 
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}  

ul.newsticker span { 

margin:0; 

}  

 

#commun h1{ 

margin-left:120px; 

font-size:large; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

} 

#commun h4{ 

margin-left:120px; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

} 

#pinakas { 

margin-left:120px; 

 

 

} 

#pinakas tr td{ 

padding:0; 

text-align:left; 

font-family:Comic Sans MS; 

color:#5D4436; 

} 

#categ_table table tr td{ 

background-color:#FCB66B; 

font-family:Comic Sans MS; 

} 

#categ_table th{ 

font-family:Comic Sans MS; 

height:40px; 

color:#5D4436; 

font-size:20px; 

} 

#categ_table a{ 

color:#854C10; 

} 

#user_form a{ 

background: url("../images/menu_back.png") repeat-x; 

text-decoration:none; 

padding:10px; 

color:#444; 

border:1px solid #888888; 

border-radius:5px 5px 0px 0; 

position:absolute; 

box-shadow:2px -1px 4px #555; 

} 
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#user_form a:hover{ 

background: url("../images/header_back.png") repeat-x; 

color:#000000; 

text-shadow:2px 2px 2px 3px #eee; 

box-shadow:2px -1px 4px #888; 

} 

.register 

{ 

float:left; 

width:90px; 

margin-left:5px; 

height:100%; 

overflow:hidden; 

} 
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