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ύνοψη 
 

Η αναφορϊ που ακολουθεύ, ϋχει γραφτεύ ςτα πλαύςια πτυχιακόσ εργαςύασ για τo τμόμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών του Πανεπιςτημύου 

Πελοποννόςου. την αναφορϊ αυτό θα αναλυθούν οι ςτόχοι, η μεθοδολογύα και τα 

εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν για την ολοκλόρωςη αυτόσ τησ εργαςύασ. 

Σο θεματικό αντικεύμενο τησ εργαςύασ εύναι η μελϋτη και η ςχεδύαςη ενόσ  διαδικτυακού 

ςυςτόματοσ κρατόςεων online ειςιτηρύων. Σελικόσ ςτόχοσ εύναι η ανϊλυςη, ο ςχεδιαςμόσ 

και η υλοπούηςη μιασ διαδραςτικόσ ιςτοςελύδασ μϋςω τησ οπούασ θα μπορεύ να γύνει 

κρϊτηςη ειςιτηρύων. Για την επύτευξη του παραπϊνω ςτόχου ακολουθόθηκαν επιμϋρουσ 

βόματα τα οπούα ςυνοψύζονται παρακϊτω και ςυνιςτούν τη μεθοδολογύα που 

χρηςιμοποιόθηκε για την παρούςα εργαςύα.  

το θεωρητικό μϋροσ τησ παρούςασ πτυχιακόσ εργαςύασ θα μελετόςουμε τισ ϋννοιεσ των 

δεομϋνων, τησ πληροφορύασ και τησ οργϊνωςόσ τουσ με την χρόςη ςύγχρονων 

ςυςτημϊτων Βϊςεων Δεδομϋνων (Data base management systems). Επύςησ μελετόθηκαν 

και οι ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων ςτισ οπούεσ βαςύζονται όλα τα ςύγχρονα διαδραςτικϊ 

περιβϊλλοντα. 

Όλα τα παραπϊνω εφαρμόςτηκαν για το ςχεδιαςμό μιασ ηλεκτρονικόσ ςελύδασ ενόσ 

εικονικού κινηματογρϊφου- Movie Arena. Για την ανϊπτυξη τησ ςελύδασ χρηςιμοποιόθηκε 

η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα διαχεύριςησ περιεχομϋνου Wordpress.  

το τελικό ςτϊδιο η ηλεκτρονικό ςελύδασ του εικονικού κινηματογρϊφου- Movie Arena 

αναπτύχθηκε πλόρωσ και θα παρουςιαςτεύ ςτην παρούςα εργαςύα. 
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1 Ειςαγωγό 
 

Η ςημερινό εποχό, χαρακτηρύζεται ωσ ψηφιακό εποχό. Ένασ τερϊςτιοσ όγκοσ δεδομϋνων 

και πληροφοριών, κινεύται ταχύτατα καθημερινϊ. Η ανϊγκη για τη διαχεύριςη όλων αυτών 

των πληροφοριών εύναι επιτακτικό. 

Σο διαδύκτυο ϋχει πϊψει να εύναι μόνο εργαλεύο ψυχαγωγύασ. Έχει εξελιχθεύ ςε ϋνα 

εργαλεύο που εξυπηρετεύ τον ϊνθρωπο ςε διϊφορουσ ςημαντικούσ τομεύσ τησ ζωόσ του. 

Έχει βγει από τα ςτενϊ όρια του ςπιτιού και τησ εργαςύασ και η πρόςβαςη ςε αυτό 

θεωρεύται δεδομϋνη 24ωρεσ το 24ωρο. Η αναγκαιότητα τησ χρόςησ του εύναι προφανόσ, 

ακόμα και για ανθρώπουσ που δεν ϋχουν ϊμεςη ό ϋμμεςη ςχϋςη με το αντικεύμενο των 

ηλεκτρονικών υπολογιςτών. 

 Σα ςύγχρονα περιβϊλλοντα καλούνται να αλληλοεπιδρϊςουν με το χρόςτη ςε όλα τα 

επύπεδα. Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη διαχεύριςη πληθώρασ δεδομϋνων. Σα δεδομϋνα αυτϊ 

επεξεργϊζονται και καλούνται από την πλευρϊ τουσ να παρϊγουν πληροφορύεσ προσ το 

χρόςτη. Για να επιτευχθεύ όμωσ όλη αυτό η διαδικαςύα εύναι πολύ ςημαντικό η οργϊνωςη 

όλου αυτού του όγκου των δεδομϋνων. 

Εδώ ακριβώσ βρύςκουν πεδύο εφαρμογόσ οι βϊςεισ δεδομϋνων. Σύ εύναι όμωσ τα δεδομϋνα; 

Σι εύναι η πληροφορύα; Πώσ ςυνδϋονται αυτϊ με τισ βϊςεισ δεδομϋνων. Αυτό εύναι κϊτι που 

μελετόςαμε ςτα πλαύςια αυτόσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ και θα παρουςιαςτεύ ςτη ςυνϋχεια 

τησ. 
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2 Δεδομϋνα και πληροφορύεσ 
 

2.1 Δεδομϋνα 
 

Με τον όρο δεδομϋνο δηλώνεται οποιοδόποτε ςτοιχεύο μπορεύ να γύνει αντιληπτό από ϋναν 

τουλϊχιςτον παρατηρητό με μύα από τισ πϋντε αιςθόςεισ του. Σα δεδομϋνα μπορούν να 

θεωρηθούν ωσ τρόποι αναπαρϊςταςησ εννοιών και γεγονότων που μπορούν να υποςτούν 

διαχεύριςη και επεξεργαςύα. Η ςυλλογό και αποθόκευςη ενόσ τερϊςτιου όγκου δεδομϋνων 

όπωσ απαιτούν οι ςυνθόκεσ ςόμερα, δεν λύνει τελεύωσ το πρόβλημα τησ ςωςτόσ 

οργϊνωςησ και ταξινόμηςησ των δεδομϋνων. Σα δεδομϋνα θα πρϋπει να οργανωθούν με 

τϋτοιο τρόπο ϋτςι ώςτε να εντοπύζονται και να αξιοποιούνται εύκολα και γρόγορα και τη 

ςτιγμό που τα χρειαζόμαςτε.  

Σα δεδομϋνα τα οπούα χρηςιμοποιεύ ο υπολογιςτόσ ςτισ διϊφορεσ επεξεργαςύεσ εύναι 

ςυνόθωσ αποθηκευμϋνα ςτισ μονϊδεσ βοηθητικόσ μνόμησ. Σα δεδομϋνα εύναι οργανωμϋνα 

με διϊφορεσ μεθόδουσ για τισ οπούεσ υπϊρχουν και ανϊλογεσ μϋθοδοι προςπϋλαςησ και 

επεξεργαςύασ. Οι προγραμματιςτϋσ και οι αναλυτϋσ εύναι αυτού που ςχεδιϊζουν τον τρόπο 

ςυλλογόσ, οργϊνωςησ και αποθόκευςησ των δεδομϋνων και τον τρόπο τησ επεξεργαςύασ 

τουσ ςτον υπολογιςτό. 

 

2.2 Πληροφορύεσ 
 

Με τον όρο πληροφορύα αναφϋρεται οποιοδόποτε γνωςιακό ςτοιχεύο προϋρχεται από 

επεξεργαςύα δεδομϋνων.  

Ο όροσ επεξεργαςύα δεδομϋνων δηλώνει εκεύνη τη διαδικαςύα κατϊ την οπούα ϋνασ 

μηχανιςμόσ" δϋχεται δεδομϋνα, τα επεξεργϊζεται ςύμφωνα με ϋναν προκαθοριςμϋνο 

τρόπο και αποδύδει πληροφορύεσ.  
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Επύ χιλιετύεσ ο "μηχανιςμόσ" επεξεργαςύασ των δεδομϋνων όταν και εξακολουθεύ να εύναι ο 

ανθρώπινοσ εγκϋφαλοσ. τισ μϋρεσ μασ, ϋνασ ϊλλοσ "μηχανιςμόσ" επεξεργαςύασ δεδομϋνων 

εύναι ο υπολογιςτόσ. 

 

 

Εικόνα 1: Επεξεργαςία δεδομζνων 

 

Για να μετατρϋψουμε δεδομϋνα ςε πληροφορύα, πρϋπει να ακολουθόςουμε τα εξόσ τρύα 

ςτϊδια:  

 ΕΙΟΔΟ:  

o υλλογό, επαλόθευςη δεδομϋνων καθώσ και οδηγύεσ για τον τρόπο 

επεξεργαςύασ τουσ.  

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ:  

o Σαξινόμηςη, υπολογιςμού, αποθόκευςη δεδομϋνων και πληροφοριών  

 ΕΞΟΔΟ:  

o Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων επεξεργαςύασ. 
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Σα δεδομϋνα (data) εύναι η αφαιρετικό αναπαρϊςταςη τησ πραγματικότητασ και ςυνεπώσ 

μύα απλοποιημϋνη όψη τησ. Για παρϊδειγμα, ϋςτω ϋνα αρχεύο μαθητών ενόσ ςχολεύου. Σα 

χρόςιμα δεδομϋνα που αποθηκεύονται εύναι το ονοματεπώνυμο, η ηλικύα, το φύλο, η τϊξη, 

το τμόμα κ.λπ., όχι όμωσ το βϊροσ, το ύψοσ κ.λπ. Σα δεδομϋνα, λοιπόν, εύναι ακατϋργαςτα 

γεγονότα και κϊθε φορϊ η επιλογό τουσ εξαρτϊται από τον τύπο του προβλόματοσ. Η 

ςυλλογό των ακατϋργαςτων δεδομϋνων και ο ςυςχετιςμόσ τουσ δύνει ωσ αποτϋλεςμα την 

πληροφορύα (information). Με βϊςη τισ δεδομϋνεσ πληροφορύεσ λαμβϊνονται  διϊφορεσ 

αποφϊςεισ και γύνονται αντύςτοιχεσ ενϋργειεσ. τη ςυνϋχεια αυτϋσ οι ενϋργειεσ παρϊγουν 

νϋα δεδομϋνα, νϋεσ πληροφορύεσ, νϋεσ αποφϊςεισ, νϋεσ ενϋργειεσ κ.ο.κ. 

 

2.3 Σύποι δεδομϋνων 
 

Σα δεδομϋνα τα ςυναντϊμε ςε πολλϋσ μορφϋσ. Αν και ςυνόθωσ εύναι αριθμητικϊ ό 

αλφαριθμητικϊ, μπορούν όμωσ να ϋχουν και ϋνα τελεύωσ διαφορετικό τύπο. Θα μπορούςε 

να εύναι μια εικόνα ό ϋνασ όχοσ. 

 

Αριθμητικά δεδομένα 

Σα αριθμητικϊ δεδομϋνα αποτελούνται από γεγονότα που εύναι μετρόςιμα. Για 

παρϊδειγμα, ϋνα αριθμητικό δεδομϋνο θα μπορούςε να εύναι ο αριθμόσ των ανθρώπων 

που επιςκϋφτηκε ϋνα μουςεύο κατϊ τη διϊρκεια ενόσ ϋτουσ. Αυτόσ ο τύποσ δεδομϋνων 

αποτελεύται κυρύωσ από τα ψηφύα 0 ϋωσ 9, καθώσ και από δεκαδικϊ ςημεύα κ.λπ. 

Αλφαβητικά δεδομένα  

Σα αλφαβητικϊ δεδομϋνα αποτελούνται από χαρακτόρεσ και από τα κενϊ ανϊμεςα ςε 

αυτούσ. Αυτόσ ο τύποσ δεδομϋνων αποτελεύται κυρύωσ από τα γρϊμματα (Α-z και Α-ω). 
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Αλφαριθμητικά δεδομένα  

Σα αλφαριθμητικϊ δεδομϋνα αποτελούνται από γρϊμματα, ψηφύα και αριθμούσ καθώσ και 

από ειδικούσ χαρακτόρεσ όπωσ #, $,% κ.λπ. Για παρϊδειγμα, ϋνα αλφαριθμητικό δεδομϋνο 

θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ για την αναπαρϊςταςη τησ ημερομηνύασ ό τησ ώρασ. 

Γραφικά δεδομένα 

Σα γραφικϊ δεδομϋνα ό τα δεδομϋνα εικόνασ αποτελούνται από διαγρϊμματα, εικόνεσ, 

γραφόματα, κλπ. Για παρϊδειγμα μια γραφικό αναπαρϊςταςη μύασ μαθηματικόσ 

ςυνϊρτηςησ. 

Δεδομένα ήχου 

Σα δεδομϋνα όχου αποτελούνται από όχουσ και φωνϋσ. Για παρϊδειγμα, τραγούδια, κ.λπ. 

Δεδομένα βίντεο 

Σα δεδομϋνα βύντεο αποτελούνται από κινούμενεσ εικόνεσ. Για παρϊδειγμα ταινύεσ, 

τηλεοπτικϋσ εκπομπϋσ κ.λπ.  

 

 

  



Πτυχιακό εργαςύα 

10 
 

3 Βϊςεισ Δεδομϋνων 
 

3.1 Σι εύναι μύα Βϊςη Δεδομϋνων; 
 

την ςημερινό εποχό οι βϊςεισ δεδομϋνων αποτελούν ϋνα ςημαντικό κοµµϊτι τησ 

καθημερινότητασ.  Η ύπαρξη τουσ όμωσ παραμϋνει ϊγνωςτη ςτην πλειοψηφύα των 

ανθρώπων.  

Για παρϊδειγμα, ςόμερα, τα αρχεύα/δεδομϋνα ενόσ ςχολεύου δεν αποθηκεύονται πλϋον ςε 

αρχειοθετούνται ςε φακϋλουσ και τερϊςτιεσ αρχειοθόκεσ. Αντύθετα, κϊθε ςχολεύο ϋχει μύα 

ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων με όλεσ τα ςτοιχεύα των μαθητών του. Η βϊςη δεδομϋνων 

βρύςκεται ςε ϋναν υπολογιςτό και ϋχει μϋγεθοσ μόνο λύγα megabyte! 

Μια βϊςη δεδομϋνων εύναι ϋνα ςύςτημα για την οργϊνωςη των δεδομϋνων. Σα δεδομϋνα 

ςυλλϋγονται, αποθηκεύονται και οργανώνονται με ςτόχο την εξαγωγό πληροφοριών, που 

ςχετύζονται µε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα.  

Μύα βϊςη δεδομϋνων μπορεύ να εξυπηρετόςει αποτελεςματικϊ πολλϋσ εφαρμογϋσ, 

μειώνοντασ τισ ϊςκοπεσ επαναλόψεισ των δεδομϋνων. Αντύ να δημιουργούνται η κϊθε 

εφαρμογό να δημιουργεύ τα δικϊ τησ αρχεύα, όλα τα δεδομϋνα καταχωρούνται με τϋτοια 

μϋθοδο, ώςτε να παρουςιϊζονται ςτο χρόςτη με ϋναν ενιαύο τρόπο. Κϊθε εφαρμογό μπορεύ 

να κϊνει χρόςη εκεύνων των δεδομϋνων που εύναι απαραύτητα για την επεξεργαςύα και την 

παραγωγό των αντύςτοιχων πληροφοριών. 

Για τη ςωςτό διαχεύριςη τησ βϊςησ δεδομϋνων απαιτούνται ειδικϊ λογιςμικϊ. 
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3.2 υςτόματα Διαχεύριςησ Βϊςησ Δεδομϋνων 
 

Η εξϋλιξη των Βϊςεων Δεδομϋνων και οι ανϊγκεσ για δημιουργύα όλο και περιςςότερων 

Βϊςεων Δεδομϋνων, οδόγηςαν ςτη δημιουργύα των υςτημϊτων Διαχεύριςησ Βϊςεων  

Δεδομϋνων (Database Management Systems ό DBMS).  

Σο ύςτημα Διαχεύριςησ Βϊςεων Δεδομϋνων εύναι ϋνα εργαλεύο που διευκολύνει την 

εργαςύα με Βϊςεισ Δεδομϋνων. Ένα ΔΒΔ εύναι ϋνα λογιςμικό το οπούο υποςτηρύζει την 

ςυγκϋντρωςη των δεδομϋνων, την αποτελεςματικό διαχεύριςό τουσ και επιτρϋπει τη 

πρόςβαςη των εφαρμογών ςτισ αποθηκευμϋνεσ πληροφορύεσ ςτη ΒΔ. 

Ο ρόλοσ ενόσ ΔΒΔ εύναι όταν μύα εφαρμογό ζητόςει κϊποια πληροφορύα, το ΔΒΔ αν τη 

βρει και την μεταφϋρει ςτην εφαρμογό χωρύσ ο προγραμματιςτόσ ό ο χρόςτησ να 

απαιτεύται να προςδιορύςει την ςυγκεκριμϋνη πληροφορύα ό να πει ςτο ςύςτημα που 

βρύςκεται. Όλεσ οι εντολϋσ αναζότηςησ που χρηςιμοποιούνται ςτισ ςυμβατικϋσ γλώςςεσ 

προγραμματιςμού εδώ εύναι περιττϋσ. Σα ΔΒΔ προςφϋρουν ςτουσ προγραμματιςτϋσ μύα 

γλώςςα προςδιοριςμού δεδομϋνων η οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να παρϋχει την 

ςύνδεςη μεταξύ εφαρμογών και αρχεύων. 

Ένα ΔΒΔ μπορεύ να διαχειρύζεται πολλϋσ ΒΔ, ανεξϊρτητεσ μεταξύ του και που μπορεύ να 

ϋχουν καταςκευαςτεύ από διαφορετικούσ χρόςτεσ και ενδεχομϋνωσ από διαφορετικϋσ 

εφαρμογϋσ. 

Όλα τα ΔΒΔ μύα δικό τουσ γλώςςα προγραμματιςμού, τη γλώςςα δομημϋνων ερωτόςεων 

(Structured Query Language-SQL). Με τη χρόςη των αντύςτοιχων εντολών καταφϋρνουν 

να διαχειρύζονται τη ΒΔ και να ειςϊγουν-εξϊγουν τα επιθυμητϊ δεδομϋνα. 

Από τα πιο γνωςτϊ ΔΒΔ εύναι: 

 MySQL 

 SQL Server 

 Oracle 

 FoxPro 
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3.3 Μοντϋλα Βϊςεων Δεδομϋνων 
 

Σρύα εύναι τα βαςικϊ μοντϋλα που ϋχουν επικρατόςει ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων και τα οπούα 

αναπτύχθηκαν: 

 Ιεραρχικό μοντϋλο 

 Δικτυακό μοντϋλο 

 χεςιακό μοντϋλο 

 

3.3.1 Ιεραρχικό μοντϋλο 

 

Πρόκειται για το πρώτο χρονολογικϊ μοντϋλο. Αρχικϊ υλοποιόθηκε ςαν κοινό προςπϊθεια 

τησ IBM και τησ North American Rockwell ςτα 1965. Εύχε ςαν αποτϋλεςμα την οικογϋνεια 

ςυςτημϊτων IMS. Φρηςιμοποιόθηκε ςτα πρώτα ςτϊδια των εφαρμογών των ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ βϊςεων δεδομϋνων τησ ανϊπτυξησ και παρουςιϊζει τα δεδομϋνα ςτουσ 

χρόςτεσ (λογικό όψη) οργανωμϋνα ςε μύα ιεραρχικό μορφό κόμβων, όπου από ϋναν κόμβο 

κϊποιου ςυγκεκριμϋνου επιπϋδου οδηγούμαςτε ςε πολλούσ κόμβουσ του αμϋςωσ 

κατωτϋρου επιπϋδου. Αντύθετα, κϊθε κόμβοσ εύναι ςυνδεδεμϋνοσ μόνο με ϋναν κόμβο 

ανωτϋρου επιπϋδου. 

Με την ιεραρχικό δομό εύναι εύκολο να εξαγϊγουμε πληροφορύεσ, εφόςον τισ αναζητούμε 

ςύμφωνα με την ιεραρχικό οργϊνωςη. Αυτό ςυμβαύνει γιατύ κϊθε αρχεύο ςε ϋνα επύπεδο 

εύναι ςυνδεδεμϋνο, με ςυνδϋςμουσ-δεύκτεσ (pointers), με τα αρχεύα ςτην αμϋςωσ κατώτερη 

ιεραρχικϊ κατηγορύα. 

 

3.3.2 Δικτυακό μοντϋλο 

 

Σουσ περιοριςμούσ που υπϊρχουν ςτο ιεραρχικό μοντϋλο ϋρχεται να λύςει το δικτυακό 

πρότυπο, το οπούο αποτελεύ μύα παραλλαγό του ιεραρχικού προτύπου. το δικτυακό 
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μοντϋλο, τα ςτοιχεύα τοποθετούνται ςε ϋνα επύπεδο ιεραρχύασ, αλλϊ κϊθε ςτοιχεύο μπορεύ 

να ςυςχετιςθεύ με πολλϊ ςτοιχεύα εύτε ςε κατώτερο εύτε ςε ανώτερο επύπεδο. 

Ενώ ςτο ιεραρχικό μοντϋλο, κϊθε αρχεύο ςε ϋνα επύπεδο ιεραρχύασ ςυνδϋεται με 

περιςςότερα αρχεύα ςτο αμϋςωσ κατώτερο επύπεδο, αλλϊ μόνο με ϋνα ςτο αμϋςωσ 

ανώτερο, ϋχουμε δηλαδό ςχϋςη ςύνδεςησ «ϋνα προσ πολλϊ». Αντύθετα, το δικτυακό 

πρότυπο απεικονύζει λογικϋσ ςχϋςεισ των δεδομϋνων του τύπου «πολλϊ προσ πολλϊ».  

 

3.3.3 χεςιακό μοντϋλο 

 

Σο ςχεςιακό πρότυπο ςτισ βϊςεισ δεδομϋνων αποτελεύ την πλϋον πρόςφατη εξϋλιξη των 

βϊςεων δεδομϋνων. Ειςόχθηκε από τον Codd το 1970. Σο μοντϋλο αυτό ξεπερνϊ τισ 

δυςκολύεσ που παρουςιϊζουν τα δυο προηγούμενα. Οι βϊςεισ δεδομϋνων που ςχεδιϊζονται 

ςύμφωνα με αυτό αποκαλούνται ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων.  

τισ ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων, τα δεδομϋνα εύναι οργανωμϋνα με τη μορφό 

διςδιϊςτατων πινϊκων. Ένασ πύνακασ αποτελεύται από γραμμϋσ και ςτόλεσ. Εκεύ 

τοποθετούμε τα ςτοιχεύα ςε οριζόντια και κϊθετη μορφό. Η κϊθε ςτόλη του πύνακα 

χαρακτηρύζει κϊποια ιδιότητα τησ οντότητασ και αποκαλεύται χαρακτηριςτικό (attribute) 

ό πεδύο (field). Η κϊθε γραμμό του πύνακα περιϋχει όλεσ τισ πληροφορύεσ (ςτόλεσ) 

αναφορικϊ με ϋνα ςτοιχεύο τησ οντότητασ και αποκαλεύται πλειϊδα (tuple) ό εγγραφό 

(record). Αυτϊ μεταξύ τουσ ςυνδϋονται με ςχϋςεισ (relations), που εύναι ϋνασ ακόμα 

ςημαντικόσ όροσ ςτο ςχεςιακό μοντϋλο.  

3.3.4 Σα χεςιακϊ ∆Β∆  
 

Σα χεςιακϊ υςτόματα ∆ιαχεύριςησ Βϊςεων ∆εδομϋνων (∆Β∆) βαςύζονται ςτο 

ςχεςιακό μοντϋλο και ϋχουν επικρατόςει πλόρωσ ςτον χώρο. Κατϊ τον ςχεδιαςμό και τη 

δημιουργύα μιασ ςχεςιακόσ βϊςησ δεδομϋνων, οι πύνακεσ αποτελούν το μοναδικό δομικό 

και απαραύτητο ςτοιχεύο ώςτε να μπορϋςουν να απεικονιςθούν οι πληροφορύεσ που 

περιϋχονται ςτη βϊςη δεδομϋνων. 
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3.4 Αναπαρϊςταςη τησ δομόσ μιασ βϊςησ δεδομϋνων. 
 

Σο μοντϋλο που ϋχει επικρατόςει ςόμερα για την αναπαρϊςταςη τησ δομόσ μιασ βϊςησ 

δεδομϋνων εύναι το Μοντϋλο Οντοτότων–υςχετύςεων(Ο). Οι βαςικϋσ ϋννοιεσ του 

μοντϋλου αυτού εύναι οι εξόσ : 

• Οντότητεσ 

• Ιδιότητεσ  

• υςχετύςεισ 

 

Για να αναπαραςτόςουμε ϋνα Μοντϋλο Οντοτότων - υςχετύςεων χρηςιμοποιούμε ειδικϊ 

διαγρϊμματα, όπου τα ορθογώνια ςυμβολύζουν τισ οντότητεσ, οι ρόμβοι τισ ςυςχετύςεισ 

και οι ελλεύψεισ τισ ιδιότητεσ. Με ευθεύεσ γραμμϋσ ςυνδϋουμε τισ οντότητεσ που 

ςυςχετύζονται με κϊποιο τρόπο μεταξύ τουσ. 

Σο μοντϋλο οντοτότων-ςυςχετύςεων αποτελεύ μια γενικό περιγραφό των γενικών 

ςτοιχεύων που απαρτύζουν μια βϊςη δεδομϋνων και απεικονύζει την αντύληψη που ϋχουμε 

για τα δεδομϋνα, χωρύσ να υπειςϋρχεται ςε λεπτομϋρειεσ υλοπούηςησ. 

 

3.5 υςχετύςεισ πινϊκων 
 

τισ ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων, υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνοι τύποι πινϊκων και πεδύων που 

ενεργοποιούν τισ ςχϋςεισ μεταξύ πινϊκων. ημαντικό ρόλο ςτισ ςχϋςεισ των πινϊκων παύζουν 

τα κλειδιϊ. 

Όπωσ προαναφϋρθηκε ϋνασ πύνακασ ονομϊζεται αλλιώσ και οντότητα τησ βϊςησ 

δεδομϋνων.  

Κύριο Κλειδί (primary key) ονομϊζεται το γνώριςμα εκεύνο μιασ οντότητασ το οπούο την 

προςδιορύζει µε μοναδικό τρόπο και την κϊνει να ξεχωρύζει από τισ ϊλλεσ.  
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Ξένο Κλειδί ονομϊζεται το γνώριςμα μιασ οντότητασ που εύναι κύριο κλειδύ ςε μια 

οντότητα αλλϊ υπϊρχει και ςε μια ϊλλη οντότητα ςαν απλό γνώριςμα. Σα ξϋνα κλειδιϊ 

εύναι απαραύτητα για να μπορϋςουμε να κϊνουμε τισ ςυςχετύςεισ (ςυνδϋςεισ, 

επικοινωνύεσ) ανϊμεςα ςτισ οντότητεσ. 

 

3.5.1 χϋςη ϋνα-προσ-ϋνα 
 

Η απλούςτερη ςχϋςη μεταξύ πινϊκων εύναι μια ςχϋςη ϋνα-προσ-ϋνα. ε μύα τϋτοια ςχϋςη, 

οι πύνακεσ ϋχουν ακριβώσ αντιςτοιχύα μύα-προσ-μύα γραμμό. Καμύα γραμμό του πύνακα δεν 

ϋχει περιςςότερεσ από μύα αντύςτοιχεσ γραμμϋσ ςτουσ ϊλλουσ πύνακεσ. Μπορεύτε να 

ςυνδυϊςετε πύνακεσ ϋνα-προσ-ϋνα ςε ϋνα μόνο πύνακα, που να αποτελεύται από όλεσ τισ 

ςτόλεσ των πινϊκων. Οι ςχϋςεισ ϋνα-προσ-ϋνα μερικϋσ φορϋσ χρηςιμοποιούνται για να 

χωρύςουν πολύ μεγϊλουσ βαςικούσ πύνακεσ ςε μικρότερουσ. 

 

3.5.2 χϋςη ϋνα-προσ-πολλϊ 
 

Οι ςχϋςεισ ϋνα – προσ – πολλϊ ςυνδϋουν μύα γραμμό ενόσ πύνακα με πολλϋσ γραμμϋσ ενόσ 

ϊλλου πύνακα, μϋςω μύασ ςχϋςησ μεταξύ του πρωτεύοντοσ κλειδιού του βαςικού πύνακα 

και του αντύςτοιχου ξϋνου κλειδιού ςτο ςχετιζόμενο πύνακα. Αν και το ξϋνο κλειδύ του 

πύνακα που περιϋχει τισ ςχϋςεισ ′′πολλϊ′′ μπορεύ να εύναι ςτοιχεύο ενόσ ςύνθετου 

πρωτεύοντοσ κλειδιού ςτο δικό του πύνακα, εύναι ξϋνο κλειδύ για το ςκοπό τησ ςχϋςησ. Οι 

ςχϋςεισ ϋνα-προσ-πολλϊ εύναι ο πιο κοινόσ τύποσ ςχϋςησ. 

 

3.5.3 χϋςη πολλϊ-προσ-ϋνα 
 

Οι ςχϋςεισ πολλϊ-προσ-ϋνα εύναι το αντύθετο του ϋνα-προσ-πολλϊ. Εϊν ο ρόλοσ των 

οντοτότων που ςυμμετϋχουν εύναι απλώσ αντύςτροφοσ τησ ςχϋςησ πολλϊ-προσ-ϋνα, η 

ςχϋςη λϋμε ότι εύναι αντανακλαςτικό, δηλαδό, η ςχϋςη πολλϊ-προσ-ϋνα εύναι η 

αντανϊκλαςη τησ αντύςτοιχησ ςχϋςησ Ένα-προσ-πολλϊ. 
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3.5.4 χϋςη πολλϊ-προσ-πολλϊ 

 

ε αυτού του εύδουσ τισ ςχϋςεισ μια εγγραφό του πρώτου πύνακα μπορεύ να ςχετύζεται με 

πολλϋσ αντύςτοιχεσ εγγραφϋσ του δεύτερου πύνακα και μια εγγραφό από το δεύτερο 

πύνακα μπορεύ να ςχετύζεται με πολλϋσ αντύςτοιχεσ εγγραφϋσ του πρώτου πύνακα. 

Όταν μια ςχϋςη μεταξύ πινϊκων εύναι «πολλϊ προσ πολλϊ», πρϋπει να δημιουργεύται ϋνασ 

ενδιϊμεςοσ τρύτοσ πύνακασ, ο πύνακασ ςύνδεςησ, ο οπούοσ θα ςυνδϋει τουσ δύο πύνακεσ. 
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4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ 
 

4.1 ύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου (CMS) 
 

Σο Content Management Systems (ύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου) εύναι μια μορφό 

λογιςμικού για ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ που απλουςτεύει και αυτοματοποιεύ τισ 

διαδικαςύεσ δημιουργύασ, ελϋγχου, οργϊνωςησ και δημοςύευςησ περιεχομϋνου ενόσ 

δικτυακού τόπου. υνόθωσ τα κεύμενα γρϊφονται μϋςω κϊποιων online WYSIWYG (What 

You See Is What You Get) HTML Editor που μοιϊζουν με το MS Word. Πολλϋσ φορϋσ CMS 

επιτρϋπει την ομαδικό δημιουργύα κειμϋνων και ϊλλου υλικού για αυτό χρηςιμοποιεύται 

ςυχνϊ ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα πολλών εταιριών.  

Σο υςτόματα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου ( CMS ) εύναι ϋνα ςύςτημα, ειδικότερα μια μορφό 

λογιςμικού, το οπούο μασ δύνει τη δυνατότητα να διαχειριςτούμε και να κϊνουμε διϊφορεσ 

μετατροπϋσ ςτον ιςτότοπό μασ δύχωσ να διαθϋτουμε όλεσ τισ τεχνικϋσ γνώςεισ οι οπούεσ 

χρειϊζονται. 

4.2 Δυνατότητεσ CMS 
 

Ένα ύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου, βοηθϊει ώςτε να εύναι δυνατό η διαχεύριςη του 

ιςτότοπου ακόμα και από ϋναν απλό χρόςτη.  Μερικϊ από τα ςημεύα που μπορεύ κϊποιο 

CMS να χρηςιμοποιηθεύ εύναι για περιεχόμενο ειδόςεων, αγγελύεσ, διαφημύςεισ κτλ.  

Σα CMS μασ παρϋχουν τη δυνατότητα χρόςησ βϊςεων δεδομϋνων με απλούςτερο τρόπο ςε 

αντύθεςη με παλαιότερα ςυςτόματα όπου απαιτούςαν εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ. Ένα 

επιπλϋον ςημαντικό κομμϊτι που μπορεύ να υποςτηρύξει το CMS, εύναι οι επιπρόςθετεσ 

λειτουργύεσ όπωσ η εξατομύκευςη, η διαχεύριςη Metadata και η επεκταςιμότητα. 

Μϋςα από την αυτοματοπούηςη εργαςιών και την παροχό διαφόρων εργαλεύων μασ 

δύνεται τη δυνατότητα να μην επικεντρωνόμαςτε τόςο ςτη τεχνολογύα ϊλλα ςτο βαςικό 

κομμϊτι που εύναι το περιεχόμενο. 
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4.3 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ CMS  
 

Κϊποια από τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ ενόσ CMS εύναι:  

• Σο ύδιο το ςύςτημα χειρύζεται όλεσ τισ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ, επιτρϋποντασ ϋτςι ςε 

οποιονδόποτε να διαχειριςτεύ και να ενημερώνει τον ιςτότοπο. 

 • Αυτοματοποιεύ εργαςύεσ. Οι επιλογϋσ (menus) και γενικότερα η πλοόγηςη αναπαρϊγεται 

επύςησ αυτόματα. 

• Παρϋχει απλϊ εργαλεύα για την δημιουργύα του περιεχομϋνου. 

• Επιτρϋπει την δυνατότητα διαχεύριςησ τησ δομόσ του ιςτότοπου, τησ εμφϊνιςησ των 

δημοςιευμϊτων ςελύδων καθώσ και τησ πλοόγηςησ ςε αυτϋσ. 

• Επιτρϋπει ςτον χρόςτη να επικεντρώνεται ςτο περιεχόμενο και όχι ςτην τεχνολογύα 

• Φρόςη βϊςησ δεδομϋνων. 

• Προςφϋροντασ διαφορετικϊ επύπεδα χρηςτών, το ςύςτημα επιτηρεύ ποιοσ κϊνει τι, 

αποφεύγοντασ ανεπιθύμητεσ καταςτϊςεισ λϊθουσ. Έτςι οι εργαςύεσ γύνονται από πολλούσ 

μεταξύ του προςωπικού και όχι μόνο από καταρτιςμϋνουσ τεχνικούσ.  

Επύςησ τα CMS εύναι βαςιςμϋνα ςε διϊφορεσ τεχνολογύεσ ανϊπτυξησ ιςτοςελύδων, τισ 

οπούεσ και αναφϋρουμε ονομαςτικϊ: 

 PHP 

 MYSQL 

 CSS (CASCADING STYLE SHEETS) 

 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) 

 HTML 5 

 JAVASCRIPT 

 AJAX (ASYNCHRONOUS JAVASCRIT AND XML) 
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4.4 Web CMS 
 

Μια βαςικό δυνατότητα των Web CMS εύναι η online τροποπούηςό τουσ, διότι βαςύζονται 

ςτη τεχνολογύα του παγκόςμιου ιςτού. Σα Web CMS χρηςιμοποιούνται όλο και πιο ςυχνϊ 

ςτισ μϋρεσ μασ αποτελώντασ ϋναν ςυνδυαςμό μιασ βϊςησ δεδομϋνων και ϊλλων ςτοιχεύων 

του λογιςμικού, τα οπούα οδηγούν ςτην αποθόκευςη και μετϊ ςτην ανϊκτηςη των 

δεδομϋνων που επιθυμούμε. 

Άλλο ϋνα θετικό, εύναι ότι δεν κρύνεται απαραύτητη η χρόςη ειδικών προγραμμϊτων για τισ 

μεταβολϋσ του ιςτοτόπου και οι αλλαγϋσ αυτϋσ μπορούν να πραγματοποιηθούν από 

οποιονδόποτε υπολογιςτό όπου και να βρύςκεται ςτο διαδύκτυο. Από τα πιο δημοφιλό 

Web CMS εύναι το Joomla και το WordPress ςτα οπούα θα αναφερθούμε εκτενϋςτερα 

παρακϊτω. 

 

4.5 Επιλογό CMS 
 

Ένα ςημαντικό θϋμα πριν την δημιουργύα μιασ ιςτοςελύδασ εύναι η επιλογό του 

καταλληλότερου προγρϊμματοσ διαχεύριςησ περιεχομϋνου που θα επιλϋξει ο χρόςτησ για 

να καταςκευϊςει την ιςτοςελύδα του. Σα πιο δημοφιλό και φιλικϊ προσ τον χρόςτη CMS 

εύναι το Wordpress, το Joomla και το Drupal. Μεταξύ τουσ υπϊρχουν πολλϋσ ομοιότητεσ με 

την βαςικότερη να εύναι ότι και τα τρύα αυτϊ CMS εύναι ανοιχτού κώδικα και διατύθενται 

όλα δωρεϊν, αλλϊ υπϊρχουν και αρκετϋσ διαφορϋσ που τα ξεχωρύζουν. Η επιλογό του 

εργαλεύου εξαρτϊται από την εμπειρύα του χρόςτη, τισ γνώςεισ του και εύναι κϊτι 

υποκειμενικό. 

Κάποια δημοφιλή ςυςτήματα διαχείριςησ περιεχομζνου ανοιχτοφ κϊδικα είναι: 

• Wordpress 

• Joomla 

• Drupal 
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4.6 ΤΓΚΡΙΗ CMS ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ 
 

• Wordpress: Σο Wordpress ξεκύνηςε ςαν μϋςο για blogging και πλϋον εύναι ϋνα 

ολοκληρωμϋνο CMS και ϋχει ςχεδόν 140 εκατομμύρια downloads. Παρϋχει ςτουσ χρόςτεσ 

ϋνα μεγϊλο πλόθοσ plug-ins και θεωρεύται το πιο φιλικό ςτουσ χρόςτεσ αφού δεν απαιτεύ 

προγραμματιςτικϋσ γνώςεισ. Εύναι ϋνα ευϋλικτο και παραμετροποιόςιμο CMS αφού αν 

διαθϋτει κανεύσ βαςικϋσ γνώςεισ HTML και CSS μπορεύ εύκολα να κϊνει τισ αλλαγϋσ που 

θϋλει. Ένα πλεονϋκτημα του επιπλϋον εύναι η φιλικότητα προσ τισ μηχανϋσ αναζότηςησ. 

τα αρνητικϊ τοποθετούνται οι ςχεδιαςτικϋσ του δυνατότητεσ παρϊ το γεγονόσ ότι 

υπϊρχουν πολλϊ templates και αυτό γιατύ όλα μοιϊζουν πολύ μεταξύ τουσ και η φιλοςοφύα 

τουσ εύναι να μοιϊζουν με blogs. 

• Joomla: Σο Joomla εύναι ϋνα εξύςου δημοφιλϋσ εργαλεύο το οπούο διαθϋτει χιλιϊδεσ 

extensions με κϊποια από αυτϊ να διατύθενται δωρεϊν και ϊλλα επύ πληρωμό. Σο βαςικό 

πλεονϋκτημα του Joomla ςε ςχϋςη με τα ϊλλα λογιςμικϊ εύναι ότι διαθϋτει μια μεγϊλη 

κοινότητα από developers που βοηθούν ςτην δημιουργύα των open source extensions. ε 

αντύθεςη με το Wordpress, η φιλοςοφύα του Joomla εύναι για μεγϊλα sites πρϊγμα που το 

κϊνει να ϋχει αρκετϋσ δυνατότητεσ ςε ότι αφορϊ την διαχεύριςη ϊρθρων και ςελύδων. Εύναι 

αρκετϊ εύκολο ςτην χρόςη του αλλϊ όχι όςο εύχρηςτο εύναι το Wordpress. Σα 

μειονεκτόματα του Joomla αφορούν την φιλικότητα των Joomla sites ςτισ μηχανϋσ 

αναζότηςησ. Επύςησ δεν προορύζεται για αρχϊριουσ χρόςτεσ και αυτό απομακρύνει όςουσ 

δεν γνωρύζουν καλϊ προγραμματιςμό Internet. 

• Drupal: To Drupal εύναι ϋνα πολύ ιςχυρό CMS. Τπολογύζεται ότι χρηςιμοποιεύται για 

πϊνω από 15 εκατομμύρια sites και από πλευρϊσ δυνατοτότων αποτελεύ την πληρϋςτερη 

πλατφόρμα ςε ςχϋςη με το Wordpress και το Joomla. Αυτό ςυμβαύνει γιατύ το Drupal δύνει 

την δυνατότητα να δημιουργόςει κϊποιοσ από ϋνα μικρό blog μϋχρι ϋνα μεγϊλο site. Ακόμη 

ιςχυρό πλεονϋκτημα ϋναντι του Joomla εύναι η φιλικότητϊ του ςτισ μηχανϋσ αναζότηςησ. Η 

πολυπλοκότητα του εύναι ϋνα ςοβαρό μεύον καθώσ ςε ςχϋςη με τo Wordpress και το 

Joomla χρειϊζεται εξειδικευμϋνεσ προγραμματιςτικϋσ γνώςεισ και αρκετό χρόνο για 

εξοικεύωςη με διϊφορα θϋματα που μπορεύ να προκύψουν. τα αρνητικϊ επύςησ 
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αναφϋρεται και το γεγονόσ τησ ϋλλειψησ πολλών ϋτοιμων templates και plug-ins και 

επύςησ τα πιο πολλϊ από αυτϊ διατύθενται επύ πληρωμό. 
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5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΆΠΣΤΞΗ  
 

Αυτό το κεφϊλαιο ϋχει ωσ ςκοπό την αναφορϊ και την παρουςύαςη όλων των 

προγραμμϊτων και των εργαλεύων που χρηςιμοποιόθηκαν για τη δημιουργύα τησ 

παρούςασ πτυχιακόσ εργαςύασ.  

Η εφαρμογό που καταςκευϊςτηκε εύναι μύα ιςτοςελύδα μϋςω τησ οπούασ μπορεύ ο θεατόσ 

να κλεύςει τα ειςιτόριϊ του για την παρακολούθηςη τησ ταινύασ που τον ενδιαφϋρει ςτο 

ςινεμϊ Movie arena. 

Η ιςτοςελύδα που καταςκευϊςτηκε εύναι μύα δυναμικό ιςτοςελύδα και καταςκευϊςτηκε με 

τη χρόςη του εργαλεύου WordPress. Ένα ςύγχρονο εργαλεύο διαχεύριςησ περιεχομϋνου. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ χρειαζόταν ϋνα εικονικόσ διακομιςτόσ ώςτε να μπορούν 

να γύνουν οι απαραύτητεσ δοκιμϋσ λειτουργύασ τησ ιςτοςελύδασ.  

 

5.1 Apache server, PHP, Mysql  
 

Η εφαρμογό υλοποιόθηκε με τη χρόςη των Apache server, PHP και Mysql και παρακϊτω 

γύνεται αναφορϊ ςε αυτϊ. Οι λόγοι επιλογόσ αυτών για την υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ 

εύναι κυρύωσ οι εξόσ:  

Και τα τρύα εργαλεύα εύναι ανοιχτού κώδικα.  

Εύναι απλϊ ςτη χρόςη τουσ. 

υνεργϊζονται μεταξύ τουσ με απόλυτη επιτυχύα.  

Η ςυνδυαςτικό τουσ χρόςη επιτρϋπει τη δημιουργύα δυναμικών διαδικτυακών εφαρμογών 

με υψηλϊ κριτόρια αξιοπιςτύασ, απόδοςησ, ταχύτητασ και αςφϊλειασ.  

Σο λογιςμικό που ςυγκεντρώνει τα τρύα αυτϊ εργαλεύα εύναι το xampp το οπούο και 

χρηςιμοποιόθηκε κατϊ τη φϊςη τησ υλοπούηςησ.  
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5.1.1 Apache server  
 

 

Εικόνα 2:Λογότυπο Apache server 

Ο Apache HTTP εύναι ϋνασ εξυπηρετητόσ του παγκόςμιου ιςτού ο οπούοσ λειτουργεύ ςε 

όλεσ τισ πλατφόρμεσ όπωσ: Windows, Linux, Unix, και Mac OS X. Κυκλοφόρηςε υπό την 

ϊδεια λογιςμικού Apache και εύναι λογιςμικό ανοιχτού κώδικα. υντηρεύται από μια 

κοινότητα ανοικτού κώδικα με επιτόρηςη από το Ίδρυμα Λογιςμικού Apache (Apache 

Software Foundation). 

Ο Apache Web Server παρϋχει μια πλόρη ςειρϊ χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων των Web 

Server, ςυμπεριλαμβανομϋνου του CGI, SSL, και των εικονικών περιοχών. Τποςτηρύζει 

επύςησ plug in ενότητεσ και εύναι ςχετικϊ εύκολο να διαμορφωθεύ. Φρηςιμοποιεύται επύςησ 

και ςε τοπικϊ δύκτυα ςαν διακομιςτόσ ςυνεργαζόμενοσ με ςυςτόματα διαχεύριςησ Βϊςησ 

Δεδομϋνων π.χ. Oracle, MySQL. 

 

5.1.2 MySQL   
 

 

Εικόνα 3: Λογότυπο MySql 

Η MySQL εύναι ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ ςχεςιακών βϊςεων δεδομϋνων τησ οπούασ ο 

πηγαύοσ κώδικασ εύναι διαθϋςιμοσ με ελεύθερη ϊδεια χρόςησ. Αριθμεύ περιςςότερεσ από 

ϋντεκα εκατομμύρια εγκαταςτϊςεισ. Δημιουργόσ και χρηματοδότησ τησ MySQL εύναι η 

MySQL AB, μια κερδοςκοπικό εταιρύα από την ουηδύα, η οπούα ανόκει ςτην Oracle. Σο 

πρότυπο τησ γλώςςασ SQL αναπτύχθηκε ξεχωριςτϊ από τισ υλοποιόςεισ ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ βϊςεων δεδομϋνων (MySQL, PostgreSQL, Oracle κλπ). 
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Κϊθε υλοπούηςη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ ςχεςιακών βϊςεων δεδομϋνων μπορεύ να 

διαφϋρει με κϊποιο ϊλλο παρϋχοντασ επιπλϋον δυνατότητεσ και βελτιωμϋνα 

χαρακτηριςτικϊ. Σο πρόγραμμα περιϋχει ϋναν εξυπηρετητό παρϋχοντασ πρόςβαςη ςε 

πολλούσ χρόςτεσ ςε ϋνα ςύνολο βϊςεων δεδομϋνων. Η MySQL εύναι δημοφιλόσ βϊςη 

δεδομϋνων για διαδικτυακϊ προγρϊμματα και ιςτοςελύδεσ και χρηςιμοποιεύται ςε κϊποιεσ 

από τισ πιο διαδεδομϋνεσ διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ όπωσ το Youtube, την Wikipedia, το 

Google, το Facebook κ.ϊ.  

 

5.1.3 PHP 
 

 

Εικόνα 4:Λογότυπο PHP 

Η PHP (Hypertext PreProcessor) εύναι γλώςςα προγραμματιςμού την οπούα 

χρηςιμοποιούμε για να καταςκευϊςουμε δυναμικϋσ ιςτοςελύδεσ. Οι εντολϋσ τισ PHP 

ενςωματώνονται ςτην ιςτοςελύδα μαζύ με τισ εντολϋσ HTML. Ο κώδικϊσ τησ πρώτα 

μεταγλωττύζεται ςτον server και μετϊ φορτώνεται ςαν ϋνα κανονικό html ϋγγραφο, χωρύσ 

ο χρόςτησ να μπορεύ να δει τον αρχικό κώδικα. Παρϋχεται δωρεαν και το ςυντακτικό τησ 

εύναι βαςιςμϋνο ςτην ςύνταξη τησ γλώςςασ C, Java και Perl κϊτι που την καθιςτϊ εύκολη 

ςτην εκμϊθηςη.  

 

5.1.4 XAMPP 
 

 

Εικόνα 5:Λογότυπο Xampp 

Σο XAMPP εύναι ϋνα δωρεϊν πρόγραμμα με το οπούο μπορούμε να κϊνουμε εγκατϊςταςη 

τον Apache, τη MySQL και την PHP. Εύναι μια απλό και γρόγορη λύςη που μασ επιτρϋπει να 
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δημιουργούμε τοπικούσ διακομιςτϋσ (local web servers) για λόγουσ δοκιμών. Εύναι 

διαθϋςιμο τόςο για Windows, όςο και για Mac και Linux. 

5.1.5 Η πλατφόρμα Wordpress 
 

 

Εικόνα 6:   Λογότυπο WordPress 

ε μύα κοινωνύα η οπούα ςυνεχώσ εξελύςςεται και καινούρια εργαλεύα εμφανύζονται, ο 

προγραμματιςτόσ δε μπορεύ να μϋνει κολλημϋνοσ ςτη μαύρη οθόνη και το πληκτρολόγιο. 

Πρϋπει να αξιοποιεύ ςτο ϋπακρο όλε τισ δυνατότητεσ που του δύνουν τα ςύγχρονα 

εργαλεύα. 

Σο WordPress εύναι ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου (CMS- content management 

system) που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ςτην καταςκευό οποιουδόποτε τύπου ιςτοςελύδασ, 

blog ό εφαρμογόσ. Εύναι ϋνα λογιςμικό ανοιχτού κώδικα γραμμϋνο ςτη γλώςςα 

προγραμματιςμού PHP και με τη χρόςη MySQL. Εύναι ϋνα ελεύθερο λογιςμικό και 

διαθϋςιμο ςε ςχεδόν όλεσ τισ γλώςςεσ παγκοςμύωσ. 

Ένα ςημαντικό πλεονϋκτημα του εύναι ότι χωρύσ να χρειϊζεται ιδιαύτερεσ 

προγραμματιςτικϋσ ικανότητϋσ, ο χρόςτησ μπορεύ να αλλϊζει την θϋςη των ςτοιχεύων του 

γραφικού περιβϊλλοντοσ. Ακόμη μύα ςημαντικό λειτουργύα που προςφϋρει εύναι οι 

πρόςθετεσ λειτουργύεσ (add ons). Tϋλοσ, το wordpress ωσ ϋνα εργαλεύο ανοιχτού κώδικα, 

δύνει τη δυνατότητα ςτον προγραμματιςτό να επϋμβει ςτα ςημεύα που δεν τον καλύπτει 

και να δημιουργόςει/ προςθϋςει τα δικϊ του χαρακτηριςτικϊ. 

Τπϊρχουν και ϊλλα παρόμοια με το WordPress  λογιςμικα όπωσ το druppal, joomla, 

magento και πολλϊ ϊλλα. 
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5.1.6 Ticketor 
 

 

Εικόνα 7: Λογότυπο Ticketor 

Για τη διαχεύριςη και την κρϊτηςη των ειςιτηρύων χρηςιμοποιόςαμε την πλατφόρμα  

Ticketor. Σο Ticketor εύναι μύα ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα  για τη διαχεύριςη ειςιτηρύων. 

Φρηςιμοποιεύται ςαν προςθόκη ςτο WordPress για να προςθϋςουμε λειτουργύεσ ϋκδοςησ 

ειςιτηρύων ςτην ιςτοςελύδα μασ. υνεργϊζεται με ςελύδεσ που ϋχουν δημιουργηθεύ με την 

πλατφόρμα WordPress. 

Σο Ticketor δεν εύναι πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, ούτε προςφϋρεται δωρεϊν. Για να 

χρηςιμοποιηθεύ χρειϊζεται η εγγραφό ςτην πλατφόρμα. Ο τελικόσ χρόςτησ δεν ϋχει κϊποια 

οικονομικό επιβϊρυνςη. Για τη χρόςη τησ πλατφόρμασ ο διαχειριςτόσ μπορεύ να επιλϋξει 

διϊφορουσ τρόπουσ πληρωμόσ. 

Από το διαχειρηςτικό κομμϊτι τησ πλατφόρμασ μπορούμε να δημιουργόςουμε κϊτοψη  

του χώρου μασ. Έπειτα προςθϋτουμε την ταινύα και ςτο τϋλοσ καθορύζουμε τουσ τύπουσ 

και τισ τιμϋσ των ειςιτηρύων. 

 

Εικόνα 8: Κάτοψη του Movie Arena 
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6 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ MOVIE ARENA 
 

την ενότητα αυτό, θα παρουςιαςτεύ η πλοόγηςη ςτην ιςτοςελύδα του κινηματογρϊφου 

Movie Arena καθώσ και ο τρόποσ που πραγματοποιεύται η κρϊτηςη των ειςιτηρύων. 

6.1 Αρχικό ελύδα 
 

Ο επιςκϋπτησ που θα επιςκεφτεύ τον εικονικό μασ κινηματογρϊφο, θα ςυναντόςει την 

παρακϊτω αρχικό ςελύδα.  ε αυτό τη ςελύδα διακρύνονται οι ταινύεσ τησ εβδομϊδασ και 

χρόςιμεσ πληροφορύεσ για την ταινύα τησ ημϋρασ. 

 

Εικόνα 9: Αρχική ςελίδα 
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6.2 Βαςικό μενού 
 

την επόμενη εικόνα παρουςιϊζεται το βαςικό μενού και ϋνα ενδεικτικό μενού πλοόγηςησ 

ςτην ιςτοςελύδα.  

Σο βαςικό μενού βρύςκεται ςε όλεσ τισ ςελύδεσ ϋτςι ώςτε να μπορεύ ο επιςκϋπτησ να 

πλοηγηθεύ εύκολα ςε ολόκληρο τον ιςότοπο. 

 

 

 

Εικόνα 10: Μενοφ πλοήγηςησ 

 

τισ επόμενεσ ςελύδεσ παρουςιϊζονται όλεσ οι επιμϋρουσ ςελύδεσ του ιςτοτόπου μασ, 

ςειριακϊ, όπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτο βαςικό μενού πλοόγηςησ.  
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6.3 ελύδα ταινύασ 
 

Κϊθε ταινύα ϋχει τη δικό τησ ςελύδα με τισ πληροφορύεσ που μπορεύ κϊποιοσ να χρειϊζεται. 

 Περύληψη 

 Πληροφορύεσ  

o Ο ςύνδεςμοσ των πληροφοριών οδηγεύ ςτην αντύςτοιχη ςελύδα του imdp 

από όπου παρϋχονται όλεσ οι επύςημεσ πληροφορύεσ για την ταινύα. 

 Προβολϋσ 

o πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προβολϋσ τησ ταινύασ. 

 Σρϋιλερ 

o Σο επύςημο τρϋιλερ τησ ταινύασ ςτο YouTube. 

 Ειςιτόρια 

o Ακολουθώντασ αυτό τον ςύνδεςμο ο χρόςτησ μεταφϋρεται ςτην ςελύδα για 

την κρϊτηςη των ειςιτόριων του. 

 Πρόςθετεσ πληροφορύεσ  

o Πολύ βαςικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ ηθοποιούσ, τον ςκηνοθϋτη κτλ. 
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Εικόνα 11: Δείγμα ςελίδασ ταινίασ 

 

Εικόνα 11: Δείγμα ςελίδασ ταινίασ 
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6.4 ελύδα Προβολών 
 

ε αυτό τη ςελύδα παρουςιϊζονται όλεσ οι τρϋχουςεσ προβολϋσ του κινηματογρϊφου. 

 

 

Εικόνα 12: Προβολζσ ταινιϊν 
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6.5 ελύδα προςφορών 
 

ε αυτό την ςελύδα παρουςιϊζονται οι προςφορϋσ που ιςχύουν ςτον κινηματογρϊφο 

Movie Arena. 

 

 

Εικόνα 13: Σελίδα προςφορϊν 
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6.6 ελύδα ϋκδοςησ ειςιτηρύων 
 

τη ςελύδα των ειςιτηρύων μπορεύ κϊποιοσ να αγορϊςει ειςιτόρια για την ταινύα που 

επιθυμεύ να παρακολουθόςει. Αυτό η ςελύδα ςυνδϋεται με την πλατφόρμα Ticketor μϋςω 

τησ οπούασ γύνεται η κρϊτηςη των ειςιτηρύων.

 

Εικόνα 14: Σελίδα ειςιτηρίων 
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Κατϊ την αγορϊ των ειςιτηρύων μπορούμε να αφόςουμε το ςύςτημα να διαλϋξει αυτόματα 

τισ θϋςεισ μασ. 

Η ϊλλη επιλογό εύναι να διαλϋξουμε τισ θϋςεισ που μασ ενδιαφϋρουν μϋςω τησ κϊτοψησ 

που παρϋχεται. 

 

 

Εικόνα 15: Επιλογή θζςεων ειςιτηρίων 
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το επόμενο βήμα επιλζγουμε τον αριθμό και τον τφπο των ειςιτηρίων.      

 

 

Εικόνα 16: Επιλογή αριθμοφ και τφπου ειςιτηρίων 

                                                                                                                                               

Παρϋχεται η ςύνοψη των ειςιτηρύων ώςτε να προχωρόςουμε ςτο τελικϊ βόμα που εύναι η 

αγορϊ τουσ. 

 

 

Εικόνα 17: Σφνοψη ειςιτηρίων 
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6.7 Cine φύλοι  
 

Ο κινηματογρϊφοσ μασ παρϋχει τη δυνατότητα ςτουσ ςινεφύλ να γύνουνε μϋλη μϋςω μιασ 

φόρμασ εγγραφόσ και να απολαμβϊνουν ειδικϊ προνόμια. 

 

 

Εικόνα 18: Σελίδα για τα μζλη 
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Εικόνα 19: Φόρμα εγγραφήσ 
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