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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείµενο της εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και η ανάπτυξη µίας δυναµικής responsive 

ιστοσελίδας για έναν µουσικό, µε τη χρήση JSP/Servlets. Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει ένα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και έχει ως κύρια λειτουργία την καταχώριση άρθρων και 

την ενηµέρωση στοιχείων που αφορούν τον µουσικό. Πιο αναλυτικά, η ιστοσελίδα παρέχει τη 

δυνατότητα στον διαχειριστή να κάνει καταχώριση και διαχείριση άρθρων και να ανανεώνει 

το βασικό µενού πλοήγησης, το οποίο δηµιουργείται δυναµικά. Επίσης, δίνει στον χρήστη τη 

δυνατότητα επικοινωνίας µε τον µουσικό µέσω µιας φόρµας αλλά και τη δυνατότητα 

εγγραφής σε newsletter για άµεση ενηµέρωση. Τέλος, οι εγγεγραµµένοι χρήστες της 

ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα υποβολής σχολίων στα άρθρα της ιστοσελίδας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ιστοσελίδα, Responsive, JSP/Servlets, 

ABSTRACT 

The purpose of the project is to design and develop a dynamic responsive website for a 

musician using JSP / Servlets. The site includes a content management system with the 

primary function of listing articles and updating information related to the musician. In more 

detail, the site allows the administrator to register and manage articles and to refresh the 

dynamically created main navigation menu. It also allows the user to communicate with the 

musician through a form as well as the ability to subscribe to a newsletter for immediate 

updates regarding the musician. Finally, registered users of the site are able to comment on 

the articles in the site.
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1.  Εισαγωγή 

1.1  Περιγραφή της ιστοσελίδας  

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί  η σχεδίαση και η ανάπτυξη µίας 

δυναµικής responsive ιστοσελίδας για τον µουσικό Σωκράτη Μάλαµα, µε τη χρήση 

JSP/Servlets. O συγκεκριµένος καλλιτέχνης, ενώ έχει επίσηµη ιστοσελίδα στο Youtube και 

στο Facebook και ενώ µπορεί κάποιος στο internet να διαβάσει πληθώρα άρθρων για τον ίδιο 

και τη δουλειά του, δεν έχει προσωπική ιστοσελίδα µε συγκεντρωµένη όλη την πληροφορία 

για τη µουσική του πορεία και τα νέα του.  

Η ιστοσελίδα που υλοποιήσαµε περιλαµβάνει ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και έχει 

ως κύρια λειτουργία την καταχώριση άρθρων και την ενηµέρωση στοιχείων που αφορούν 

στον ίδιο και στη δουλειά του. 

Πιο αναλυτικά, η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή της να κάνει 

καταχώριση και διαχείριση άρθρων και να ανανεώνει το βασικό µενού πλοήγησης, το οποίο 

δηµιουργείται δυναµικά αντλώντας πληροφορία από τον αντίστοιχο πίνακα στη βάση 

δεδοµένων. Επίσης, δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα επικοινωνίας µε τον µουσικό µέσω 

µιας φόρµας αλλά και τη δυνατότητα εγγραφής σε newsletter για άµεση ενηµέρωση. 

Επιπλέον, οι εγγεγραµµένοι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχολίων 

στα άρθρα της ιστοσελίδας.  

Τέλος, η ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» περιέχει πληροφορίες για τη βιογραφία του, τη 

δισκογραφία και τις προγραµµατισµένες συναυλίες, βίντεο και φωτογραφίες από τις 

συναυλίες του καθώς και πληροφορίες για τους συνεργάτες του.  

1.2  Που απευθύνεται 

Ο Σωκράτης Μάλαµας είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες συνθέτες και ερµηνευτές 

και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα του λεγόµενου έντεχνου τραγουδιού. Η 

ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να 

µάθουν τα τελευταία νέα σχετικά µε τον µουσικό, τη δουλειά του και τους συνεργάτες του. 
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2.  ∆ηµιουργία ιστότοπου  

2.1  Περιγραφή  

Η ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» έχει ένα σύντοµο µενού µε τα απαραίτητα στοιχεία 

(Βιογραφικό, Συνεργάτες, ∆ισκογραφία, Εµφανίσεις, Gallery, Blog, Επικοινωνία) για τον 

µουσικό και απευθύνεται στοχευµένα στα άτοµα που αγαπούν τον  συγκεκριµένο µουσικό. 

Πιο αναλυτικά, στην αρχική σελίδα επιλέχθηκε ένα slider µε 4 φωτογραφίες του µουσικού 

από συναυλίες που έχει πραγµατοποιήσει  (Εικόνα 2.1.1). Επίσης, στην αρχική σελίδα ο 

επισκέπτης µπορεί να διαβάσει άρθρα για τη δισκογραφία, τις εκδηλώσεις, τους 

διαγωνισµούς κ.α που αφορούν το ίδιο τον µουσικό και τους συνεργάτες του. 
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Εικόνα 2.1.1: Αρχική σελίδα ιστότοπου 
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Με το µενού «Βιογραφικό» ο ιστότοπος «Σωκράτης Μάλαµας» έχει ως στόχο  να 

ενηµερώσει τους επισκέπτες για το βιογραφικό, τη δισκογραφία,  τις συνεργασίες και τις 

εµφανίσεις του µουσικού. 

Στο µενού «Συνεργάτες», ο επισκέπτης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για 

τους σταθερούς συνεργάτες του καλλιτέχνη, που τον ακολουθούν για πολλά χρόνια. Επίσης, 

οι επισκέπτες ενηµερώνονται πιο αναλυτικά για τη δισκογραφία και τις συναυλίες του, στο 

µενού  «∆ισκογραφία» και «Εµφανίσεις» αντίστοιχα. Επίσης, στο µενού «Gallery» ο 

επισκέπτης µπορεί να δει βίντεο και φωτογραφίες του Σωκράτη Μάλαµα από συναυλίες που 

έχει πραγµατοποιήσει στο παρελθόν. 

Ο επισκέπτης που επιθυµεί να επικοινωνήσει µε τον µουσικό έχει τη δυνατότητα στο µενού 

«Επικοινωνία» να αποστείλει φόρµα επικοινωνίας στον διαχειριστή του ιστότοπου καθώς και 

να εγγραφεί στο newsletter. Τέλος, στην ενότητα «Βlog» ο επισκέπτης ενηµερώνεται για όλα 

τα νέα του καλλιτέχνη. 

3.  Ανάλυση απαιτήσεων ιστότοπου 

Αρχικά, ο ιστότοπος, ο οποίος περιλαµβάνει µενού, νέα, φόρµα επικοινωνίας καθώς και ένα 

σύστηµα περιήγησης περιεχοµένου, διαθέτει βάση δεδοµένων MySQL. Με τη βοήθεια της 

MySQL γίνονται τα κατάλληλα ερωτήµατα και µπορεί ο διαχειριστής να αντλήσει και να 

ενηµερώσει τα δεδοµένα του ιστότοπου µέσω του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου. Ο 

ιστότοπος φροντίσαµε να έχει µια ιεραρχική δοµή, να είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τους 

χρήστες και δοµήσαµε την πληροφορία µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να µπορεί µε λίγα 

κλικ να βρίσκει την πληροφορία που χρειάζεται και να περιηγείται εύκολα σε αυτόν. Επίσης, 

ο ιστότοπος είναι responsive και προσαρµόσιµος σε ένα σηµαντικό εύρος από συσκευές, 

όπως τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets. Στόχος µας ήταν να πετύχουµε το βέλτιστο 

αποτέλεσµα τόσο όσον αφορά την αισθητική του ιστότοπου όσο και τη λειτουργικότητά του. 

3.1 Τι σηµαίνει Responsive  

Την τελευταία δεκαετία θεωρείται απαραίτητο σε κάθε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο να έχει γίνει 

σχεδιασµός ο οποίος θα επιτρέπει σε αυτήν να προσαρµόζεται ανάλογα µε το πλάτος της 

οθόνης που χρησιµοποιεί ο χρήστης. 
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Πιο συγκεκριµένα, το 2015 η Google προσάρµοσε τον αλγόριθµό της µηχανής αναζήτησης 

έτσι ώστε να «επιβραβεύονται» όσες ιστοσελίδες έχουν ένα προσαρµοζόµενο (responsive) 

περιεχόµενο , βάσει πάντα του πλάτους της οθόνης της συσκευής [17]. Μεγάλο ρόλο στην 

αλλαγή που παρουσιάζεται παραπάνω, όπως και σε πολλές άλλες, είναι η ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας στις κινητές συσκευές αλλά και η δυνατότητα στον χρήστη να έχει πλέον 

πρόσβαση από κάθε σηµείο στο διαδίκτυο. Στην Εικόνα 7.5.1 [8] παρατηρούµε αύξηση κατά 

71% χρόνο µε τον χρόνο, στην κίνηση δεδοµένων µέσω κινητών συσκευών και µε ποσοστά 

να αγγίζουν το 92% για χώρες όπως η Μέση ανατολή και η Αφρική. 

 

 

Εικόνα 7.5.1 Αύξηση της µετάδοσης δεδοµένων µέσω κινητών συσκευών [8] 

 

Μελετώντας τα παραπάνω δεδοµένα είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για µια responsive 

ιστοσελίδα. Για αυτό τον λόγο έχουµε χρησιµοποιήσει και το σύνολο εργαλείων (framework) 

της Bootstrap στην ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» το οποίο µας δίνει την δυνατότητα για 

τη δηµιουργία responsive στοιχείων στην σελίδα µας (Εικόνα 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3).  

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα µίας responsive σελίδας είναι ότι µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα πιο φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον για να περιηγηθεί στην 

ιστοσελίδας µας, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα και την αύξηση της επισκεψιµότητας στην 

ιστοσελίδα µας. Επίσης, θα υπάρχει χαµηλότερος ρυθµός εγκατάλειψης από τον χρήστη µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του χρόνου παραµονής και περιήγησης στην ιστοσελίδα µας [16]. 

Μπορούµε επίσης να µειώσουµε το κόστος κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας µας, 

καθώς δεν θα υπάρξει η ανάγκη για την ανάπτυξη ξεχωριστής εφαρµογής για την 

παρουσίαση της ιστοσελίδας [7]. Τέλος, θα µπορέσει να επιτευχθεί χαµηλότερος χρόνος 
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φόρτωσης της ιστοσελίδας καθώς θα φορτώνονται στον χρήστη µόνο τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που έχουµε ορίσει εµείς ως απαραίτητες σε µια κινητή συσκευή. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1.1: Ο ιστότοπος σε κινητές συσκευές 
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Εικόνα 3.1.2: Αρχική σελίδα σε κινητή συσκευή 
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Εικόνα 3.1.3: Σελίδα επικοινωνία σε κινητή συσκευή 

 

4.  Τεχνολογίες 

Παρόµοιες ιστοσελίδες µουσικών του λεγόµενου έντεχνου τραγουδιού χρησιµοποιούν 

εργαλεία διαχείρισης περιεχοµένου,  όπως το joomla και το wordpress ή είναι custom και 

χρησιµοποιούν php server-side γλώσσα προγραµµατισµού (πχ alkinoos.gr, kotsiras.gr, 

mikistheodorakis.gr, hainides.gr). Στην ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» επιλέξαµε να 

δηµιουργήσουµε το δικό µας σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και να υλοποιήσουµε τον 

ιστότοπο µε πληθώρα τεχνολογιών που µας επιτρέπουν να αποδώσουµε το περιεχόµενο της 

ιστοσελίδας χωρίς να περιοριζόµαστε σε έτοιµα templates. Για την παρουσίαση του δικού 

µας template και του τµήµατος που µπορεί ο χρήστης να αλληλοεπιδράσει καθώς και για την 

προβολή του µέσω φυλλοµετρητή,  χρησιµοποιήσαµε τις τεχνολογίες HTML, Javascript, CSS 

,Jquery-(JS framework) και Bootstrap (Front-End). Για τις λειτουργίες που εκτελούνται στο 

«παρασκήνιο» χρησιµοποιήσαµε τα JSP/Servlets και για την απλοποίηση της διαδικασίας που 

χρειάζεται η σελίδα µας για να αλληλοεπιδράσει µε τη βάση δεδοµένων MySQL 

χρησιµοποιήσαµε το Hibernate Framework (Back-end). Παραδείγµατα back-end λειτουργιών 

στην ιστοσελίδα µας είναι η συµπλήρωση της φόρµα επικοινωνίας, η εγγραφή στο newsletter 

, η ενηµέρωση του µενού και η καταχώριση νέων άρθρων. 

5.  Ανάλυση τεχνολογιών 

5.1  Java Servlets 

Η Java είναι µια γλώσσα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού που έχει σχεδιαστεί µε 

σκοπό να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες εξαρτήσεις µε την εφαρµογή. Ο γενικός σκοπός της 

γλώσσας είναι οι προγραµµατιστές να γράψουν µια φορά τον κώδικα που χρειάζεται και µετά 

η εφαρµογή/κώδικας να τρέχει σε κάθε µέσο που µπορεί να υποστηρίξει Java χωρίς να 

χρειαστεί να συνταχθεί ξανά.  

Τα Java Servlets τα οποία χρησιµοποιούµε και στην παρούσα εργασία, είναι η απάντηση της 

Java στις δυναµικές σελίδες που δηµιουργούνταν µέσω CGI σεναρίων και τα οποία 

εκτελούνταν ως µια ξεχωριστή διαδικασία στην πλευρά του εξυπηρετητή ιστού. Τα Java 

Servlets είναι κλάσεις οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν στην µεριά του εξυπηρετητή και 
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να χρησιµοποιηθούν ως µια βοηθητική γλώσσα η οποία θα µπορέσει να δηµιουργήσει το 

περιεχόµενο µιας σελίδας δυναµικά, βάσει πάντα των παραµέτρων/αιτήσεων που δέχτηκε 

από τον φυλλοµετρητή-πελάτη. 

Σκοπός της ιστοσελίδας «Σωκράτης Μάλαµας» είναι η δηµιουργία σελίδων που παράγονται 

δυναµικά σύµφωνα µε τα αιτήµατα του χρήστη που γίνονται µε τη βοήθεια ενός 

φυλλοµετρητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά µία Servlet κλάση είναι 

ο εξυπηρετητής ιστού ή εφαρµογών να έχει ενσωµατωµένο το Servlet Container. Στην 

παρούσα εργασία τον ρόλο ενός servlet container τον έχει αναλάβει ο Apache Tomcat [11]. 

Μέσω των servlets τα οποία ορίζονται στο πακέτο javax.servlet µπορούν να δηλωθούν τρείς 

βασικές µέθοδοι που αφορούν των κύκλο ζωής ενός servlet – init (), service() και destroy(). 

Εφαρµόζονται από κάθε servlet (καθορισµένο σε SDK ή αυτοπροσδιορισµένο) και 

χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές από τον εξυπηρετητή. 

1. Η µέθοδος init() ενεργοποιείται κατά το στάδιο της αρχικοποίησης του κύκλου ζωής 

του servlet. ∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο που υλοποιεί τη διεπαφή 

javax.servlet.ServletConfig, η οποία επιτρέπει στο servlet να έχει πρόσβαση στις 

παραµέτρους αρχικοποίησης από την εφαρµογή ιστού. 

2.  Η µέθοδος service() ενεργοποιείται όταν η αίτηση από τον χρήστη έχει περάσει το 

στάδιο της αρχικοποίησής της. Κάθε αίτηση εξυπηρετείται στο δικό της ξεχωριστό 

νήµα. Το web container καλεί τη µέθοδο service() του servlet για κάθε αίτηµα ενώ 

παράλληλα η ίδια µέθοδος καθορίζει το είδος της αίτησης που γίνεται και την 

αποστέλλει στην κατάλληλη µέθοδο του προγράµµατος για να την χειριστεί.  

3. Τέλος η µέθοδος destroy() ενεργοποιείται όταν το αντικείµενο του servlet πρέπει να 

καταστραφεί. Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνονται όσοι πόροι είχαν χρησιµοποιηθεί 

κατά την επεξεργασία του αιτήµατος. 

Από τον κύκλο ζωής του servlet µπορούµε να καταλάβουµε ότι οι κλάσεις του φορτώνονται 

δυναµικά σε έναν container µε τη βοήθεια ενός φορτωτή κλάσης. Κάθε αίτηµα επεξεργάζεται 

στο δικό του νήµα και ένα αντικείµενο servlet µπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλά νήµατα 

ταυτόχρονα.  Όταν δεν χρησιµοποιείται πλέον θα θεωρηθεί ως ένα απρόσιτο αντικείµενο, και 

ο αποκοµιστής απορριµµάτων (garbage collector) της JVM (Java Virtual Machine) θα το 

συλλέξει. 
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Όπως κάθε πρόγραµµα Java έτσι και το servlet λειτουργεί µέσα σε ένα JVM. Ο λόγος που 

είναι χρήσιµο ένα servlet container είναι για να αντιµετωπισθούν οι πολυπλοκότητες των 

HTTP αιτήσεων. Το servlet container είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία, την εκτέλεση και την 

καταστροφή των Servlets. 

Παρακάτω αναλύεται και ο τρόπος µε τον οποίο ένας εξυπηρετητής ιστού και ένα servlet 

container επεξεργάζονται ένα αίτηµα [10]: 

1. Ο εξυπηρετητής ιστού λαµβάνει ένα αίτηµα HTTP. 

2. Ο εξυπηρετητής ιστού προωθεί το αίτηµα στο servlet container 

3. Το servlet καλείται δυναµικά και φορτώνεται στο χώρο διεύθυνσης του container, 

αν δεν βρίσκεται µέσα σε αυτό. 

4. Το Container καλεί τη µέθοδο init() του servlet για την αρχικοποίηση (που 

ενεργοποιείται µία φορά όταν το servlet φορτώνεται για πρώτη φορά). 

5. To Container καλεί τη µέθοδο service() του εξυπηρετητή για να επεξεργαστεί το 

αίτηµα HTTP, δηλαδή να διαβάσει τα δεδοµένα που έχουν σταλεί ως αίτηµα και 

να δοµίσει µία απάντηση. Το servlet παραµένει στο χώρο διευθύνσεων του 

container και µπορεί να επεξεργαστεί άλλες αιτήσεις HTTP. 

6. Τέλος, ο εξυπηρετητής ιστού µπορεί να επιστρέψει τα δυναµικά δηµιουργούµενα 

αποτελέσµατα στη σωστή θέση. 

 

 

Εικόνα 5.1.1 : Επεξεργασία αιτήµατος πελάτη. [10] 
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5.2  Java Server Pages (JSP) 

Τα JSP είναι αρχεία της Java που έρχονται για να καλύψουν τα κενά που µπορούν να 

δηµιουργηθούν από τα Servlets ως προς την απεικόνιση µιας δυναµικής σελίδας. Με τα JSP 

µπορούµε να ενσωµατώσουµε Java µέσα σε HTML. Με αυτό τον τρόπο τα Servlets είναι 

υπεύθυνα για την επεξεργασία των αιτηµάτων που θα γίνουν από τον πελάτη και τα JSP 

αρχεία είναι υπεύθυνα να επιστρέψουν και να εµφανίσουν τα αποτελέσµατα. Με τον 

παραπάνω διαχωρισµό των λειτουργιών επιτυγχάνουµε έναν ευανάγνωστο κώδικα και 

αποφεύγουµε την συνεχόµενη επανάληψη την µεθόδου out.println για να εµφανίσουµε το 

περιεχόµενο της σελίδας [3]. 

 

 

Εικόνα 5.2.1 : Μοντέλο αρχιτεκτονικής ενός JSP [12] 

5.3  Front-end Τεχνολογίες  

H HTML (HyperText Markup Language), η CSS (Cascading Style Sheets) και η Javascript 

είναι κώδικες που εκτελούνται από την πλευρά του πελάτη (client-side). Με αυτόν τον τρόπο 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν κώδικα που µπορεί να εκτελεστεί στην πλευρά του 

πελάτη µε τη βοήθεια ενός φυλλοµετρητή (browser) έτσι ώστε να µην είναι απαραίτητη η 

επεξεργασία από την πλευρά του εξυπηρετητή. Πιο συγκεκριµένα [5]: 

• HTML: Είναι τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία ενός προγραµµατισµού ιστού και είναι 

υπεύθυνα για τη διάταξη του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας. 
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• CSS: Παρέχει τον τρόπο σχεδιασµού των γραφικών στοιχείων που βοηθούν σε µια πιο 

ελκυστική εµφάνιση της ιστοσελίδας µας. 

• Javascript: Είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τον ιστό όπου µπορεί να 

ενηµερώσει και να αλλάξει των τρόπο παρουσίασης ενός HTML στοιχείου και ενός 

CSS. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσει, να χειριστεί και να 

επικυρώσει τα δεδοµένα που µπορεί να λάβει από τον χρήστη. Ένα κλασικό 

παράδειγµα είναι ο έλεγχος των δεδοµένων που έχει εισάγει ο χρήστης σε µια φόρµα 

επικοινωνίας. 

• JQuery  Είναι µια βιβλιοθήκη της Javascript που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει 

την υλοποίηση σεναρίων (scripting) στην µεριά του  πελάτη και παρέχει τη 

δυνατότητα στον προγραµµατιστή να έχει το ίδιο αποτέλεσµα όπως µια Javascript 

αλλά µε λιγότερες γραµµές κώδικα. Η JQuery προσφέρει στον προγραµµατιστή τις 

παρακάτω δυνατότητες: Χειρισµό των στοιχείων HTML / DOM, µεθόδους 

συµβάντων HTML εφέ και κινούµενα σχέδια, και βοηθητικά προγράµµατα AJAX. 

 

 

Εικόνα 5.3.1 : Front-end  και Βack-end Τεχνολογίες [3] 
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6. ∆όµηση κώδικα 

6.1 ∆ιαχωρισµός κλάσεων  

Στην ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» οι κλάσεις χωρίστηκαν στα παρακάτω πακέτα 

(Εικόνα 6.1.1): 

Στο πρώτο πακέτο  µε όνοµα controllers έχουµε δηµιουργήσει τα Servlets που είναι υπεύθυνα 

για την επεξεργασία των αιτηµάτων του χρήστη. Επιπλέον, έχουµε δηµιουργήσει κάποιες 

κλάσεις Java οι οποίες περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις συναρτήσεις που είναι απαραίτητες 

για τη διαχείριση των αντικειµένων του domain model. 

Στο δεύτερο πακέτο µε όνοµα dbaccess έχουµε δηµιουργήσει την κλάση της αρχικοποίησης 

της βάσης (initialize.java) η οποία όταν ξεκινήσει θα γεµίσει τη βάση µε δεδοµένα που 

έχουµε ορίσει. Στο ίδιο πακέτο θα βρούµε και την κλάση JPAUtil.java η οποία είναι 

υπεύθυνη για την σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων. 

Στο τρίτο πακέτο µε όνοµα domain έχουµε δηµιουργήσει τις κλάσεις οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τη δηµιουργία των πινάκων της βάσης µας. Έχουµε τον πίνακα Customer στον 

οποίο αποθηκεύονται οι χρήστες του ιστότοπου, τον πίνακα Address που αποθηκεύονται τα 

στοιχεία διεύθυνσης των χρηστών, ο πίνακας News µε όλα τα άρθρα του ιστότοπου και τέλος 

ο πίνακας Μenu όπου περιλαµβάνει τις εγγραφές του µενού. 

Στο τέταρτο πακέτο µε όνοµα utilities έχουµε δηµιουργήσει τις κλάσεις οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για κάποιες από τις λειτουργίες που υπάρχουν στον ιστότοπο, όπως για 

παράδειγµα η δηµιουργία και η αποστολή mail στους χρήστες αλλά και η δηµιουργία και 

αποστολή του  κωδικού χρήστη. 

 
Εικόνα 6.1.1: ∆ιαχωρισµός κλάσεων 
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Τέλος, µέσα στον φάκελο WebContent (Εικόνα 6.1.2) βλέπουµε όλες τις σελίδες που είναι 

υπεύθυνες για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας και αφορούν το Front-end . Επίσης, βλέπουµε 

τον φάκελο µε όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν στη σελίδα µας αλλά και τα αρχεία µε 

τους κώδικες CSS και Javascript που χρησιµοποιούµε. 

 
Εικόνα 6.1.2: Οι σελίδες του ιστότοπου 

6.2  Hibernate Framework 

To Hibernate framework που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση της σελίδας, είναι ένα 

εργαλείο που σκοπός του είναι να συνδέσει τα αντικείµενα που δηµιουργούνται από τον 
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αντικειµενοστραφή κώδικα, µε τους αντίστοιχους πίνακες µέσα στη βάση δεδοµένων µας. Η 

παραπάνω διαδικασία µπορεί να επιτευχθεί µε την προσθήκη επιπρόσθετων πληροφοριών 

(metadata) όπου θα περιγράφουν την αντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ των αντικειµένων και 

πινάκων µέσα στην βάση. 

6.3  Φόρµα επικοινωνίας και newsletter 

Ο χρήστης αφού έχει συµπληρώσει τη φόρµα επικοινωνίας και πατήσει το κουµπί 

«Αποστολή» τότε έχουµε τις παρακάτω λειτουργίες (Εικόνα 6.3.1): 

    

     

  Εικόνα 6.3.1: Λειτουργία κουµπιού «Αποστολή» φόρµας επικοινωνίας 
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Όπως βλέπουµε στον παραπάνω κώδικα, δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο της κλάσης 

JavaEmail. Η κλάση JavaEmail βρίσκεται µέσα στο πακέτο utilities.  

Μέσα στην JavaEmail δηµιουργήσαµε τη συνάρτηση setMailServerProperties() που ορίζει 

τον τρόπο επικοινωνίας µεταξύ του mail server, τη συνάρτηση createEmailMessage() που 

είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία του µηνύµατος και τη συνάρτηση sendEmail() που είναι 

υπεύθυνη για την αποστολή της φόρµας επικοινωνίας στον διαχειριστή του 

ιστότοπου.(Εικόνα 6.3.2) 
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Εικόνα 6.3.2: Οι συναρτήσεις setMailServerProperties(),createEmailMessage () και sendEmail() 

 

Για την αποστολή του newsletter χρησιµοποιούµε το Servlet ContactControl.java (Εικόνα 

6.3.3)  το οποίο εµπεριέχει τη µέθοδο doPost. Στην doPost, αφού έχουµε εισάγει (import) την 

κλάση JavaEmail από το πακέτο utilities (Εικόνα 6.3.4), δηµιουργούµε το αντικείµενο 

javaEmail και του αναθέτουµε τις ιδιότητες που χρειάζεται για να γίνει η δηµιουργία του 

µηνύµατος επιβεβαίωσης  και η αποστολή του στο email του χρήστη. Εφόσον η διαδικασία 

γίνει µε επιτυχία, θα εµφανιστεί στον χρήστη το µήνυµα «Σας ευχαριστούµε για την 

εγγραφή!» και η φόρµα θα αποσταλεί. 

Εικόνα 6.3.3: Η συνάρτηση doPost 
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Εικόνα 6.3.4: Εισαγωγή της κλάσης JavaEmail από το πακέτο utilities. 

6.4  Σύνδεση και Εγγραφή χρήστη 

Το Servlet που είναι υπεύθυνο για την εγγραφή νέου χρήστη είναι το CreateAccountControll.  

Η κλάση CreateAccountControll περιέχει τη συνάρτηση doPost. Μέσα στη συνάρτηση 

doPost δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο µε την ονοµασία customer στο οποίο του 

ανατίθενται οι τιµές που έχει δώσει ο χρήστης στην φόρµα εγγραφής (Εικόνα 6.4.1).  

 

Εικόνα 6.4.1: ∆ηµιουργία νέου χρήστη και ανάθεση τιµών από τη φόρµα εγγραφής 

 

Στη συνέχεια για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση insertCustomer() η 

οποία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των στοιχείων του χρήστη στον πίνακα Customers, 

δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο της κλάσης CustomerMgmController. (Εικόνα 6.4.2) 

 

 Εικόνα 6.4.2: Αποθήκευση στοιχείων µε χρήση της συνάρτησεης insertCustomer(). 

 

Η κλάση η οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία τυχαίου κωδικού πρόσβασης για τον 

χρήστη, είναι η SendCodeRegistrationService που βρίσκεται στο πακέτο utilities. Για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του χρήστη δηµιουργούµε ένα νέο αντικείµενο της 

κλάσης SendCodeRegistrationService και χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση 

CodeAsDefaultPassword() (Εικόνα 6.4.3). 
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Εικόνα 6.4.3: ∆ηµιουργία τυχαίου κωδικού πρόσβασης. 

 

Τέλος, αφού ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής ανακατευθύνεται στην αρχική 

σελίδα (Εικόνα 6.4.4). 

 

Εικόνα 6.4.4: Ανακατεύθυνση χρήστη στην αρχική σελίδα. 

 

Το Servlet που  είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση του χρήστη είναι το LoginControll το οποίο 

βρίσκεται στο πακέτο controllers. Μέσα στην κλάση LoginControll υπάρχει η αντίστοιχη 

συνάρτηση doPost στην οποία γίνεται έλεγχος για τα δεδοµένα που έβαλε ο χρήστης στα 

πεδία της φόρµας σύνδεσης (Εικόνα 6.4.5). ∆ηµιουργούµε ένα νέο αντικείµενο της κλάσης 

CustomerMgmController για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο 

authenticateCustomer() η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δεδοµένων ενός 

εγγεγραµµένου χρήστη µε τη βάση.  

  

Εικόνα 6.4.5: Έλεγχος δεδοµένων εγγεγραµένου χρήστη. 

 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος για τα δικαιώµατα του χρήστη. Όπως φαίνεται στον παρακάτω 

κώδικα, το αντικείµενο  που δηµιουργήσαµε πριν (c) θα χρησιµοποιήσει τη συνάρτηση 

getUserrights() η οποία ελέγχει τα δικαιώµατα του χρήστη που έχουν οριστεί στον πίνακα 

customers µέσα στη βάση δεδοµένων (Εικόνα 6.4.6). Αν ο χρήστης είναι ο διαχειριστής τότε 

ανακατευθύνει στη σελίδα allPost ενώ εάν είναι απλός χρήστης ανακατευθύνει στη σελίδα 

customerPersonalDetails.  
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Εικόνα 6.4.6: Έλεγχος δικαιωµάτων χρήστη. 

 

Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία παραπάνω είναι λάθος τότε εµφανίζεται το 

µήνυµα «Λάθος όνοµα χρήστη ή/και κωδικός πρόσβασης» και ο χρήστης ανακατευθύνεται 

στην αρχική σελίδα (login) (Εικόνα 6.4.7). 

 

Εικόνα 6.4.7: Μήνυµα λάθους και ανακατεύθυνση στην αρχική σελίδα. 

6.5  Επεξεργασία στοιχείων χρήστη 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης αφού κάνει είσοδο στον ιστότοπο (και τα δικαιώµατα που έχει 

είναι «απλός χρήστης») ανακατευθύνεται στη σελίδα customerPersonalDetails. Σε αυτή τη 

σελίδα υπάρχουν τρεις επιλογές :  

1. Επεξεργασία των στοιχείων του χρήστη 

2. Επεξεργασία διευθύνσεων 

3. Επικοινωνία 

Όταν ο χρήστης επιλέξει την επεξεργασία των στοιχείων του τότε ανακατευθύνεται στη 

σελίδα customerProfile. Η συγκεκριµένη σελίδα χρησιµοποιεί το Servlet µε το όνοµα 

CustomerMgmControll.  Μέσα στη συνάρτηση doPost δηλώνουµε πρώτα µια µεταβλητή 

strAction (Εικόνα 6.5.1) η οποία θα κάνει τον έλεγχο ανάλογα µε τη λειτουργία υποβολής 

που έχουµε δηλώσει στα κουµπιά της κάθε φόρµας. 
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Εικόνα 6.5.1: ∆ήλωση µεταβλητής strAction. 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος βάσει του strAction που θα ελέγξει ποιο κουµπί υποβολής θα πατήσει ο 

χρήστης. ∆ηµιουργούµε ένα νέο αντικείµενο της κλάσης CustomerMgmController για να 

µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τις συναρτήσεις findCustomerById() και 

updateCustomer() . Στη γραµµή 47 ορίζουµε µια µεταβλητή customer τύπου Customer. 

Χρησιµοποιούµε την µεταβλητή customer για να µπορέσουµε να τραβήξουµε τα νέα στοιχεία 

που έχει δώσει ο χρήστης στα πεδία της φόρµας. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας  τη 

συνάρτηση updateCustomer() ενηµερώνεται µε τα νέα στοιχεία ο πίνακας της βάσης 

δεδοµένων (πίνακας Customers)  και αναθέτονται στο υπάρχον session τα νέα στοιχεία 

(Εικόνα 6.5.2) 

 

Εικόνα 6.5.2: Συναρτήσεις στο Servlet CustomerMgmCotroll. 
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Όταν ο χρήστης επιλέξει την επεξεργασία των διευθύνσεών του, ανακατευθύνεται στη σελίδα 

customerAddress και η διαδικασία είναι ίδια µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω. 

Οι διαφορές είναι στα πεδία που συµπληρώνει ο χρήστης όπως επίσης και στον έλεγχο της 

µεταβλητής strAction (Εικόνα 6.5.3). Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διεύθυνση του 

χρήστη έχει ξεχωριστό πίνακα µέσα στη βάση (πίνακας Address) για να µπορούµε να 

διαχειριζόµαστε καλύτερα τις διευθύνσεις. 

 

Εικόνα 6.5.3: Servlet CustomerMgmCotroll – Επεξεργασία διευθύνσεων. 
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6.6  Καταχώριση και επεξεργασία άρθρων 

Τη δυνατότητα για καταχώρηση και επεξεργασία άρθρων έχει µόνο ο διαχειριστής της 

σελίδας. Αφού ο διαχειρηστής κάνει είσοδο στην σελίδα µε τον κωδικό του, θα εµφανιστεί η 

σελίδα allPost. Σε αυτή την σελίδα ο διαχειριστής βλέπει τα ήδη υπάρχοντα άρθρα τα οποία 

είναι αποθηκευµένα στη βάση και µπορεί να επιλέξει «Edit» ή «Delete».  

Σε περίπτωση που επιλέξει “Edit” τότε µεταφέρεται στον ακόλουθο σύνδεσµο 

«…/NewMgmControl?action=edit&id=${p.id}» όπου p.id είναι το id του άρθρου που 

υπάρχει στον πίνακα News µέσα στη βάση. Το Servlet που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη 

διαδικασία είναι το NewMgmControl. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, θα βρούµε τη συνάρτηση 

doGet στην οποία γίνεται έλεγχος για να διαχωριστούν οι λειτουργίες. Με αυτό τον τρόπο 

έχουµε τη µεταβλητή action που ελέγχει ποια λειτουργία επέλεξε ο χρήστης (Εικόνα 6.6.1). 

   

Εικόνα 6.6.1: Servlet NewMgmControl  

∆ηµιουργούµε το αντικείµενο της κλάσης NewsMgmController και της κλάσης News για να 

χρησιµοποιήσουµε τις αντίστοιχες συναρτήσεις (Εικόνα 6.6.2). 

 

Εικόνα 6.6.2: ∆ηµιουργία αντικειµένων. 

Στη συνέχεια κάνουµε τον έλεγχο της επιλογής του χρήστη (Εικόνα 6.6.3). 

 

Εικόνα 6.6.3: Έλεγχος επιλογής χρήστη. 

Για να µας εµφανίσει το άρθρο µε το συγκεκριµένο id στο οποίο πάτησε ο χρήστης 

χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση findNewsById(). Αυτή η συνάρτηση υπάρχει µέσα στην 

κλάση NewsMgmController. Τέλος, αναθέτει στο session τα πεδία του άρθρου από τη βάση 

µε το συγκεκριµένο Id  (Εικόνα 6.6.4). Οπότε έχουµε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε 

τις πληροφορίες και σε άλλες σελίδες. 
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Εικόνα 6.6.4:Επιστροφή επιλεγµένου άρθρου. 

Τέλος, όταν ο χρήστης έχει κάνει τις αλλαγές στο άρθρο, αναλαµβάνει πλέον η doPost που 

υπάρχει στο ίδιο Servlet (NewMgmControl). Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση updateNews() 

ενηµερώνονται πλέον τα νέα στοιχεία στη βάση , σύµφωνα µε αυτά που έβαλε ο χρήστης στα 

αντίστοιχα πεδία (Τίτλος, Περιγραφή, Άρθρο, Κατηγορία, Φωτογραφία). Αφού όλα έχουν 

γίνει µε επιτυχία ο διαχειριστής ανακατευθύνεται στην σελίδα allPost (Εικόνα 6.6.5). 
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 Εικόνα 6.6.5: Συνάρτηση doPost. 

 Στην περίπτωση τώρα που ο χρήστης επιλέξει Delete µεταφέρεται στον ακόλουθο σύνδεσµο 

«.../NewMgmControl?action=delete&id=${p.id}» όπου p.id είναι το id του άρθρου που 

υπάρχει στον πίνακα News µέσα στη βάση. Το Servlet που είναι υπεύθυνο γι’ αυτή τη 

διαδικασία είναι το NewMgmControl. Μέσα σε αυτό, θα βρούµε στη συνάρτηση doGet τη 

διαδικασία που δηµιουργεί ένα παράθυρο διαλόγου µε δυο επιλογές (Ναι & Όχι), που ρωτάει 

τον χρήστη αν θέλει να διαγράψει το άρθρο. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την 

επιλογή «Όχι» τότε το παράθυρο θα εξαφανιστεί και καµία ενέργεια δεν θα γίνει. Αν επιλέξει 

«Ναι» τότε χρησιµποποιούµε το id του άρθρου και καλώντας τη συνάρτηση deleteNews() η 

οποία βρίσκεται µέσα στην κλάση NewsMgmController, γίνεται η διαγραφή του άρθρου από 

τη βάση (Εικόνα 6.6.6) 
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Εικόνα 6.6.6:∆ιαγραφή επιλεγµένου άρθρου. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να κάνει προσθήκη νέου άρθρου τότε θα µεταφερθεί 

στη σελίδα addNew. Το Servlet το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία ενός νέου άρθρου 

είναι το CreateArticleControl. Σε αυτό θα βρούµε τη συνάρτηση doPost µέσα στην οποία 

δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης News και δηµιουργείται το άρθρο σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που έχει συµπληρώσει ο χρήστης στον Editor (Τίτλος, Περιγραφή, Άρθρο, 

Κατηγορία, Εικόνα.). Στη συνέχεια δηµιουργείται το αντικείµενο της κλάσης 

NewsMgmController για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση insertNews() η 

οποία είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή του νέου άρθρου στη βάση δεδοµένων. Τέλος, αφού 

όλα έχουν γίνει µε επιτυχία, ο χρήστης θα επιστρέψει στη σελίδα allPost (Εικόνα 6.6.7) 



Πτυχιακή εργασία                                                                                                                                               Ευσταθιάδης Ευστάθιος 

 

28 

 

 

Εικόνα 6.6.7:Εισαγωγή νέου άρθρου. 

6.7 Καταχώριση και επεξεργασία εγγραφών µενού 

Τη δυνατότητα για την καταχώρηση και την επεξεργασία στοιχείων στο µενού πλοήγησης 

έχει µόνο ο διαχειριστής της σελίδας. Αφού ο διαχειριστής κάνει είσοδο στη σελίδα µε τον 

κωδικό του, από το µενού του διαχειριστή έχει τις εξής επιλογές: 

1. Προβολή όλων 

2. Προσθήκη Μενού. 

Στην περίπτωση που επιλέξει την «Προβολή όλων» τότε θα µεταφερθεί στη σελίδα allMenu. 

Σε αυτή την σελίδα θα εµφανιστούν όλες οι εγγραφές του µενού. Υπάρχουν οι επιλογές της 

επεξεργασίας του µενού και της διαγραφής του. Όταν  ο διαχειριστής επιλέξει την 

επεξεργασία µιας εγγραφής θα µεταφερθεί στη σελίδα 

«../MenuMgmControl?action=editMenu&id=${p.id}»  όπου p.id είναι το id της εγγραφής του 

µενού, στον πίνακα menu µέσα στη βάση δεδοµένων. Το Servlet που είναι υπεύθυνο γι΄ αυτή 

τη διαδικασία είναι το MenuMgmControl. Μέσα στο Servlet θα βρούµε τη συνάρτηση doGet 

στην οποία γίνεται έλεγχος για να διαχωριστούν οι λειτουργίες που θα επιλέξει ο χρήστης. 

Έτσι δηµιουργήσαµε την µεταβλητή action που ελέγχει ποια λειτουργία επέλεξε ο χρήστης 

(Εικόνα 6.7.1). 

 

Εικόνα 6.7.1:Servlet MenuMgmControl 

∆ηµιουργούµε το αντικείµενο της κλάσης MenuMgmController και της κλάσης Menu για να 

χρησιµοποιήσουµε τις αντίστοιχες συναρτήσεις (Εικόνα 6.7.2). 
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Εικόνα 6.7.2: ∆ηµιουργία αντικειµένων MenuMgmController & Menu. 

Στη συνέχεια κάνουµε τον έλεγχο της επιλογής του χρήστη. (Εικόνα 6.7.3) 

 

Εικόνα 6.7.3: Έλεγχος επιλογής χρήστη. 

Στη συνέχεια για να µας εµφανίσει την εγγραφή του µενού µε το συγκεκριµένο id στο οποίο 

πάτησε ο χρήστης χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση findMenuById(). Αυτή η συνάρτηση 

υπάρχει µέσα στην κλάση MenuMgmController. Τέλος, αναθέτει στο session τα πεδία του 

µενού από τη βάση µε το συγκεκριµένο Id (Εικόνα 6.7.4). Οπότε έχουµε τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες και σε άλλες σελίδες. 

Εικόνα 6.7.4: Έλεγχος επιλογής χρήστη & ανάθεση τιµών. 

Τέλος, όταν ο χρήστης έχει κάνει τις αλλαγές που επιθυµεί στο µενού, αναλαµβάνει πλέον η 

doPost που υπάρχει στο ίδιο Servlet (MenuMgmControl). Χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση 
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updateMenu() ενηµερώνονται πλέον τα νέα στοιχεία στη βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε αυτά 

που έβαλε ο χρήστης στα αντίστοιχα πεδία. Αφού όλα έχουν γίνει µε επιτυχία ο διαχειριστής 

ανακατευθύνεται στη σελίδα /allMenu (Εικόνα 6.7.5). 

 

Εικόνα 6.7.5: Συνάρτηση doPost 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει Delete µεταφέρεται στον ακόλουθο σύνδεσµο 

«.../MenuMgmControl?action=deleteMenu&id=${p.id}» όπου p.id είναι το id της εγγραφής 

του µενού που υπάρχει στον πίνακα «Menu» µέσα στη βάση δεδοµένων. Το Servlet που είναι 

υπεύθυνο για τη διαδικασία της διαγραφής είναι το MenuMgmControl. Μέσα σε αυτό λοιπόν 

θα βρούµε στη συνάρτηση doGet, τη διαδικασία που δηµιουργεί ένα παράθυρο διαλόγου µε 

δυο επιλογές (Ναι & Όχι) που ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να διαγράψει την εγγραφή του 

µενού. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την επιλογή «Όχι» τότε το παράθυρο θα 

εξαφανιστεί και καµία ενέργεια δεν θα γίνει. Αν επιλέξει «Ναι» τότε χρησιµοποιούµε το id 

του µενού και καλώντας τη συνάρτηση deleteMenu() η οποία βρίσκεται µέσα στην κλάση 

MenuMgmController, γίνεται η διαγραφή της εγγραφής του µενού από τη βάση 

δεδοµένων.(Εικόνα 6.7.6) 
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Εικόνα 6.7.5: ∆ιαγραφή εγγραφής µενού. 

Στην περίπτωση τώρα που ο χρήστης επιλέξει να κάνει προσθήκη νέας εγγραφής µενού τότε 

θα µεταφερθεί στη σελίδα addMenu. Το Servlet το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία 

µίας νέας εγγραφής είναι το CreateMenuControl. Σε αυτό θα βρούµε τη συνάρτηση doPost 

µέσα στην οποία δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης Menu και δηµιουργείται η 

εγγραφή του µενού σύµφωνα µε όσα έχει συµπληρώσει ο χρήστης στα πεδία (Μενού, 

Περιγραφή, Κωδικός συσχέτισης, Url). Στη συνέχεια δηµιουργείται το αντικείµενο της 

κλάσης MenuMgmController για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση 

insertMenu() η οποία είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή της νέας εγγραφής µενού στη βάση 

δεδοµένων. Τέλος, αφού όλα έχουν γίνει µε επιτυχία, ο χρήστης θα επιστρέψει στη σελίδα 

allMenu (Εικόνα 6.7.6) 
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Εικόνα 6.7.6: Προσθήκη νέας εγγραφής µενού. 

7.  Παρουσίαση ιστότοπου 

7.1  Περιγραφή  

H δυναµική ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» έχει ένα σύντοµο µενού µε τις βασικές 

πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και τους συνεργάτες του. Το µενού παράγεται δυναµικά, 

προκύπτει δηλαδή από αποθηκευµένα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. 

Στην αρχική σελίδα  επιλέχθηκε ένα slider µε 4 φωτογραφίες του µουσικού από συναυλίες 

που έχει πραγµατοποιήσει  (Εικόνα 7.1.1). Επίσης, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου ο 

επισκέπτης µπορεί να διαβάσει µία λίστα από άρθρα για τη δισκογραφία, τις εκδηλώσεις, 

τους διαγωνισµούς κ.α που αφορούν το ίδιο τον µουσικό και τους συνεργάτες του. Τα άρθρα 

περιλαµβάνουν ηµεροµηνία δηµοσίευσης του άρθρου, τίτλο, περιγραφή και έναν σύνδεσµο 

που οδηγεί στη σελίδα µε όλη την περιγραφή του άρθρου. 
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Εικόνα 7.1.1: Αρχική σελίδα ιστότοπου 

Με το µενού «Βιογραφικό» ο ιστότοπος «Σωκράτης Μάλαµας» έχει ως στόχο  να 

ενηµερώσει τους επισκέπτες για το βιογραφικό, τη δισκογραφία,  τις συνεργασίες και τις 

εµφανίσεις του µουσικού (Εικόνα 7.1.2). 
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Εικόνα 7.1.2: Σελίδα Βιογραφικό 

 

Στο µενού «Συνεργάτες», ο επισκέπτης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα ενηµερωθεί για 

τους σταθερούς συνεργάτες του καλλιτέχνη (Εικόνα 7.1.3).  
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Εικόνα 7.1.3: Σελίδα Συνεργάτες 

 

Επίσης, οι επισκέπτες θα ενηµερώνονται πιο αναλυτικά για τη δισκογραφία του καλλιτέχνη 

στο µενού «∆ισκογραφία» (Εικόνα 7.1.4) και για τις συναυλίες του, στο µενού  «Εµφανίσεις» 

(Εικόνα 7.1.5). 
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Εικόνα 7.1.4: Σελίδα ∆ισκογραφία 
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Εικόνα 7.1.5: Σελίδα Συναυλίες 

 

Επίσης, στο µενού «Gallery» ο επισκέπτης µπορεί να δει βίντεο και φωτογραφίες του 

Σωκράτη Μάλαµα από συναυλίες που έχει πραγµατοποιήσει στο παρελθόν (Εικόνα 7.1.6, 

Εικόνα 7.1.7). 



Πτυχιακή εργασία                                                                                                                                               Ευσταθιάδης Ευστάθιος 

 

38 

 

 

 
       Εικόνα 7.1.6: Σελίδα Φωτογραφίες 
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        Εικόνα 7.1.7: Σελίδα Βίντεο 

 

Ο επισκέπτης που επιθυµεί να επικοινωνήσει µε τον µουσικό έχει τη δυνατότητα στο µενού 

«Επικοινωνία» να αποστείλει φόρµα επικοινωνίας. Η φόρµα επικοινωνίας έχει τα πεδία 

«Όνοµα», «Επώνυµο», «Email», «Τηλέφωνο», «Μήνυµα» (Εικόνες 7.1.8α, 7.1.8β, 7.1.8γ). 
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Εικόνα 7.1.8α: Σελίδα Επικοινωνία 
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Εικόνα 7.1.8β: Σελίδα Επικοινωνία – Mήνυµα αποστολής 
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Εικόνα 7.1.8γ: Σελίδα Επικοινωνία - Μήνυµα παραλήπτη 

 

Επίσης, στην ενότητα «Βlog» ο επισκέπτης ενηµερώνεται για όλα τα νέα του καλλιτέχνη 

(Εικόνες 7.1.9).  
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Εικόνα 7.1.9: Σελίδα Blog 
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Εικόνα 7.1.9: Σελίδα Άρθρου 
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Τέλος, έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter (Εικόνες 7.1.9α, Εικόνα 7.1.9β, Εικόνα 

7.1.9γ) . 

 

 
Εικόνα 7.1.9α: Εγγραφή Newsletter 

 

 
Εικόνα 7.1.9β: Εγγραφή Newsletter 

 

 
Εικόνα 7.1.9γ: Εγγραφή Newsletter 
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7.2 Νέος Χρήστης 

Στην ιστοσελίδα «Σωκράτης Μάλαµας» υπάρχουν δύο ειδών χρήστες, ο διαχειριστής και οι 

απλοί χρήστες. Στην Εικόνα 7.2.1 παρουσιάζουµε τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρώσει 

ένας νέος χρήστης.  

 

 

 

Εικόνα 7.2.1: ∆ηµιουργία νέου χρήστη- Έλεγχος 
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Εικόνα 7.2.2: ∆ηµιουργία νέου χρήστη- Συµπλήρωση στοιχείων 

 

Εικόνα 7.2.3: ∆ηµιουργία νέου χρήστη- Ενηµερωτικό µήνυµα 

Στην Εικόνα 7.2.1  βλέπουµε ότι υπάρχουν έλεχγοι και δεν επιτρέπεται η µη συµπλήρωση 

πεδίου. Όταν η διαδικασία της δηµιουργίας νέου χρήστη ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 7.2.4, δηµιουργείται µία νέα εγγραφή στη βάση δεδοµένων. 

  

 
Εικόνα 7.2.4: ∆ηµιουργία χρήστη στη βάση δεδοµένων 
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Στη συνέχεια αποστέλλεται email µε τον κωδικό πρόσβασης που έχει δηµιουργηθεί τυχαία 

στον νέο χρήστη (Εικόνες 7.2.5). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.2.5 : Κωδικός πρόσβασης νέου χρήστη  

7.3 Σελίδα Χρήστη 

O χρήστης αφού λάβει µε email τον κωδικό πρόσβασης, µπορεί να κάνει είσοδο στην 

ιστοσελίδα (Εικόνα 7.3.1). 

 

 
Εικόνα 7.3.1 : Εισαγωγή νέου χρήστη  
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Εικόνα 7.3.2 : Σελίδα νέου χρήστη  

 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδοµένα 

όπως τα  προσωπικά στοιχεία και τη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του  

(Εικόνα 7.3.3, Εικόνα 7.3.4).  

 

 
Εικόνα 7.3.3 : Αλλαγή ονόµατος νέου χρήστη  
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Εικόνα 7.3.4 : Αλλαγή αριθµού διεύθυνσης  

 

Τέλος, ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει τα άρθρα της ιστοσελίδας 

(Εικόνα 7.3.5). 

 

 

 

Εικόνα 7.3.5: Σχόλιο άρθρου 

7.4 Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

Στον ιστότοπο «Σωκράτης Μάλαµας» έχει υλοποιηθεί σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. 

Στο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου έχει πρόσβαση µόνο ο διαχειριστής του ιστότοπου 

και µπορεί να εισέλθει µε συγκεκριµένο όνοµα χρήστη και κωδικό χρήστη (Εικόνα 7.4.1). 
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Εικόνα 7.4.1: Είσοδος στο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 

 

Ο διαχειριστής µέσα από το σύστηµα µπορεί να επεξεργαστεί τις εγγραφές του µενού και τα 

νέα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να προσθέσει ένα άρθρο, να το επεξεργαστεί, 

να το διαγράψει καθώς και να το προβάλλει σε µία λίστα µε όλα τα άρθρα (Εικόνες 7.4.2 , 

7.4.3, 7.4.4).  

 

 

 

Εικόνα 7.4.2: Όλα τα άρθρα 
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Εικόνα 7.4.3: Επεξεργασία υπάρχοντος άρθρου 
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Εικόνα 7.4.4: ∆ιαγραφή υπάρχοντος άρθρου 

 

Τέλος, o διαχειριστής από το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου έχει τη δυνατότητα να 

προσθέσει µία νέα εγγραφή στο µενού, να διαγράψει ή να επεξεργαστεί µία υπάρχουσα 

εγγραφή (Εικόνες 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8).  

 
 

Εικόνα 7.4.5: Προσθήκη νέας εγγραφής στο µενού 
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Εικόνα 7.4.6: Προβολή όλων των εγγραφών του µενού 
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Εικόνα 7.4.6: Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής µενού 
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Εικόνα 7.4.7: ∆ιαγραφή υπάρχουσας εγγραφής µενού 

8.   Επίλογος 

Συνοψίζοντας, στην παραπάνω εργασία περιγράψαµε την ανάλυση, τον σχεδιασµό και την  

υλοποίηση µιας  δυναµικής responsive ιστοσελίδας  ενός µουσικού ,η οποία περιλαµβάνει και 

ένα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου δίνει τη 

δυνατότητα στον διαχειριστή να επεξεργαστεί τις εγγραφές του µενού στην ιστοσελίδα καθώς 

και τα άρθρα που αφορούν τον µουσικό.  

Για τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης και  

επέκτασης, οι οποίες αφορούν τόσο το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου όσο και τις 

λειτουργίες του χρήστη. Πιο συγκεκριµένα : 

1. Θα δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραµµένους χρήστες να κάνουν αγορά ενός 

CD µέσω της ιστοσελίδας, όπως επίσης και αγορά εµπορευµάτων που αφορούν 

τον µουσικό. 

2. Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας παραγγελιών καθώς και την 

έκδοση στατιστικών που αφορούν τις πωλήσεις ,µέσω τις ιστοσελίδας. Μέσω του 

συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου θα µπορεί, επίσης, να γίνεται διαχείριση 

των άλµπουµ και των πελατών της ιστοσελίδας. 
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