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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Στθν παροφςα εργαςία πραγματοποιιςαμε τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για ζνα 

τουριςτικό οδθγό για το νθςί τθσ Σαντορίνθσ. Αρχικϊσ, κάναμε τθν εγκατάςταςθ των αναγκαίων 

προγραμμάτων που μασ βοθκάνε να υποςτθρίξουμε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 

βαςιςμζνο ςτο διαδίκτυο. Ακολοφκωσ, θ καταγραφι, θ μοντελοποίθςθ και θ αποτφπωςθ των 

αναγκαίων χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ ςτισ διάφορεσ φόρμεσ λειτουργίασ ιταν ζνα από τα 

μζρθ με το οποίο αςχολείται θ παροφςα εργαςία. Επίςθσ, πραγματοποιιςαμε τθν υλοποίθςθ 

χριςθσ βάςει ρόλων διαχειριςτι – χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα όπου ο κάκε χριςτθσ ανάλογα με το ρόλο 

του ζχει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ ςτθ διάκεςθ του. Τζλοσ, ακολουκιςαμε διαφορετικά ςενάρια 

χριςθσ και λειτουργίασ με ςκοπό να διαςφαλίςουμε τθ εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ μασ. 
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ABSTRACT 

In this thesis, we implemented a database management system for a tourist guide for the island of 

Santorini. First of all, we proceeded to the installation of the necessary programs which assisted us in 

creating an online database system. Moreover, we noted down the requirement analysis of our 

system in order to clarify the whole functionality. Moreover, we enabled the role-based use of 

administrators and simple users of the system, giving to each role different functionalities for use. 

Finally, we run a large number of case studies to ensure the proper functionality of our system. 

 

1 ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τουριςτικοφ οδθγοφ 

για το νθςί τθσ Σαντορίνθσ. Αρχικά, εγκαταςτιςαμε τα αναγκαία προγράμματα που μασ δίνουν τθ 

δυνατότθτα να υποςτθρίξουμε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων βαςιςμζνο ςτο 

διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια, προχωριςαμε ςτθν καταγραφι, ςτθ μοντελοποίθςθ και ςτθν αποτφπωςθ 

των αναγκαίων χαρακτθριςτικϊν που πρζπει να ζχει το ςφςτθμά μασ ςτισ διαφορετικζσ φόρμεσ 

λειτουργίασ. Επίςθσ, υλοποιιςαμε τθ διαβακμιςμζνθ χριςθ διαχειριςτι – χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα 

όπου ο κάκε χριςτθσ ανάλογα το ρόλο του ζχει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ ςτθ διάκεςθ του. Τζλοσ, 

πραγματοποιιςαμε διαφορετικά ςενάρια χριςθσ και λειτουργίασ με ςκοπό να διαςφαλίςουμε τθ 

ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ μασ. 

 

2 ΕΙΑΓΩΓΗ  

2.1 Η αλληλεπίδραςη του χρήςτη με το Διαδίκτυο 

 

  Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ (world wide web) είναι ίςωσ ο τομζασ του διαδικτφου που παρουςιάηει 

τισ εντυπωςιακότερεσ αλλαγζσ. Ρράγματι, ξεκινϊντασ από απλζσ ςελίδεσ υπερ-κειμζνου, είναι 

πλζον ςε κζςθ να υποςτθρίηει πολφπλοκεσ πολυμεςικζσ, πολυχρθςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ το 

facebook και το youtube. Συγκρίνοντασ παρόν με παρελκόν, παρατθροφμε ότι οι υπολογιςτικζσ 

αρχιτεκτονικζσ ζχουν αλλάξει εντυπωςιακά, τα μοντζλα αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ ζχουν 

επαναπροςδιοριςτεί, εντοφτοισ θ βάςθ του παγκόςμιου ιςτοφ παραμζνει ςτακερι: Για να 

υποςτθρίξει τθν εκρθκτικι εξάπλωςθ τθσ τεχνολογίασ, θ βάςθ αυτι επεκτάκθκε προσ πάςα 

κατεφκυνςθ με ετερόκλθτα, άναρχα ςτοιχεία και ανταγωνιςτικζσ τεχνολογίεσ.  

  Με κριτιριο το μοντζλο αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ και τισ υποςτθριηόμενεσ τεχνολογίεσ, 

μποροφμε να εντοπίςουμε τρία διακριτά ςτάδια ςτθν ανάπτυξθ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ (1):  

  1. Αρχικά ο παγκόςμιοσ ιςτόσ αποτελείται από ςτατικζσ ςελίδεσ, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο 

περιζχουν υπερκείμενο και διανκίηονται ςταδιακά από απλά γραφικά, κινοφμενεσ εικόνεσ και 

ιχουσ. Με τθν ζλευςθ του Macromedia flash, οι ςελίδεσ αποκτοφν και κινοφμενα γραφικά.  

  2. Ακολοφκωσ ζνα μεγάλο μζροσ του παγκόςμιου ιςτοφ γίνεται δυναμικό, δθλαδι το 

περιεχόμενο που προβάλλεται ςτο χριςτθ παράγεται από κάποιο πρόγραμμα ςτον εξυπθρετθτι 
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ανάλογα με τισ δράςεισ του χριςτθ. Γλϊςςεσ όπωσ θ php επιτρζπουν ςτουσ προγραμματιςτζσ να 

αναπτφςςουν ολόκλθρα προγράμματα που παράγουν δυναμικό περιεχόμενο, χωρίσ να γνωρίηουν 

τθν υπολογιςτικι αρχιτεκτονικι του εξυπθρετθτι. Νζεσ εφαρμογζσ όπωσ τα blogs και τα forums 

κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ.   

  3. Η εξζλιξθ αυτι φζρνει τα web applications και web services. Η αλλθλεπίδραςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ με το χριςτθ αλλάηει ςθμαντικά ϊςτε να προςομοιϊνει παρακυρικι εφαρμογι. Αυτό 

γίνεται εφικτό με τθ χριςθ κϊδικα που τρζχει ςτον υπολογιςτι του χριςτθ, που επιτρζπει τθ 

δυναμικι ανταλλαγι πλθροφοριϊν από τον εξυπθρετθτι. Ιςτορικά λοιπόν, ο Ραγκόςμιοσ Ιςτόσ 

ξεκίνθςε ωσ ςφνολο ςτατικϊν ςελίδων υπερκειμζνου. Επεκτάκθκε με τθν ειςαγωγι ενόσ επιπζδου 

προγραμματιςμοφ ςτον εξυπθρετθτι ϊςτε οι ςελίδεσ να παράγονται δυναμικά, ενϊ πρόςφατα 

ειςιχκθ (ι ακριβζςτερα, ςυςτθματοποιικθκε) ζνα ακόμα επίπεδο προγραμματιςμοφ ςτον 

υπολογιςτι-πελάτθ, ϊςτε πλζον να μιλάμε για διαδικτυακζσ εφαρμογζσ αντί για ιςτοςελίδεσ. Κάκε 

μια από τισ παραπάνω φάςεισ ςυνιςτά και μια επανάςταςθ ςτο τρόπο που οι ιςτοςελίδεσ 

αλλθλεπιδροφν με τουσ χριςτεσ τουσ. Επίςθσ,, κάκε μια από τισ παραπάνω φάςεισ ανάπτυξθσ 

πραγματϊκθκε με τθν ωρίμανςθ και ςυςτθματοποίθςθ ενόσ ςυνόλου τεχνολογιϊν και γλωςςϊν 

προγραμματιςμοφ. Ζτςι από τθν HTML περάςαμε ςτισ server-side γλϊςςεσ και τθν XHTML ενϊ 

πρόςφατα με το AJAX ςυςτθματοποιείται και θ χριςθ javascript(2)(3) ενϊ προτείνονται ειδικζσ 

γλϊςςεσ (πχ OWL) για τθν ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ ιςτοτόπων. Αφοφ θ εξζλιξθ του  

διαδικτφου είναι ςυνδεδεμζνθ με τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, ςκόπιμο κρίνεται να εξετάςουμε 

τισ ςχετικζσ τεχνολογίεσ.  

 

2.2 Οι γλώςςεσ προγραμματιςμού ςήμερα 

 

  Οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ κα μποροφςαν να χωριςτοφν ςε τρείσ κφριεσ κατθγορίεσ:  

  1. Γλϊςςεσ με μεταφραςτι (compilers). Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ off-line 

μετάφραςθ του πθγαίου κϊδικα ςε κϊδικα άμεςα εκτελζςιμο από μια υπολογιςτικι μθχανι. 

Ραράγεται δθλαδι κατά τθ μετάφραςθ ζνα εκτελζςιμο αρχείο από τθ μθχανι, που αποτελεί και το 

πρόγραμμα. Αντιπρόςωποι αυτϊν των γλωςςϊν είναι θ C, θ Pascal αλλά και θ Java (4).  

  2. Γλϊςςεσ ςιμανςθσ (markup languages), όπωσ θ XML και θ HTML, οι οποίεσ περιγράφουν 

ςε μια καλϊσ οριςμζνθ δομι χαρακτθριςτικά ι ιδιότθτεσ ενόσ αντικειμζνου.  

  3. Γλϊςςεσ με διερμθνευτι (interpreter) που ζχουν επικρατιςει να καλοφνται και scripting-

γλϊςςεσ. Σε αυτζσ τισ γλϊςςεσ ο πθγαίοσ κϊδικασ διερμθνεφεται ςε πραγματικό χρόνο από τον 

διερμθνευτι, ι μεταφράηεται ςε αντικειμενικό κϊδικα διαφανϊσ προσ το χριςτθ, δθλαδι δεν 

παράγεται κάποιο εκτελζςιμο αρχείο από τθ διαδικαςία. Ασ ςθμειωκεί εδϊ ότι ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ παρζχεται θ δυνατότθτα αποκικευςθσ του αντικειμενικοφ κϊδικα ςε ζνα εκτελζςιμο 

αρχείο (για παράδειγμα ςτθν Lightwave Scripting Language) (5), γεγονόσ που κάνει δυςδιάκριτα τα 

όρια μεταφραςτι και διερμθνευτι. Στο εξισ κα αναφερόμαςτε ςτισ γλϊςςεσ με διερμθνευτι ωσ 

scripting languages και ςτα προγράμματα μιασ τζτοιασ γλϊςςασ ωσ scripts.  

  Ο κόςμοσ των διερμθνευτϊν κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ςτάςιμοσ μζχρι τθν ζλευςθ του 

Διαδικτφου και των ςχετικϊν εφαρμογϊν(1). Ρράγματι, παραλλαγζσ γλωςςϊν με μεταγλωττιςτι 

όπωσ οι C και Pascal χρθςιμοποιοφνταν κατά κόρον για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε εταιρικά και 
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παρακυρικά περιβάλλοντα. Διερμθνευτζσ (interpreters) χρθςιμοποιοφνταν κυρίωσ για βοθκθτικζσ 

εργαςίεσ (shel scripts, automation scripts). Η βελτιωμζνθ απόδοςθ του μεταγλωττιςμζνου κϊδικα 

αλλά και θ ςχετικι αντοχι του ςε τεχνικζσ reverse engineering είναι πικανότατα οι κφριοι λόγοι για 

τθ κυριαρχία των μεταγλωττιςτϊν.  

  Η επζκταςθ του διαδικτφου ωςτόςο ζφερε αλλαγζσ ςτα μοντζλα ανάπτυξθσ. Ζνα ςθμαντικό 

μερίδιο εφαρμογϊν πλζον εκτελείται ςε ετερογενι περιβάλλοντα αγνϊςτου αρχιτεκτονικισ, ενϊ θ 

πλειοψθφία των (δυναμικϊν) δικτυακϊν ιςτοςελίδων φιλοξενοφνται ςε κάποιον εξυπθρετθτι μιασ 

εταιρίασ παροχισ υπθρεςιϊν διαδικτφου. Συνεπϊσ τόςο οι δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ όςο και οι 

διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, είναι απαραίτθτο να είναι ανεξάρτθτεσ αρχιτεκτονικισ και ευζλικτεσ ςτθν 

ανάπτυξθ. Νζεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, βαςιςμζνεσ ςτο μοντζλο του διερμθνευτι ςχεδιάηονται 

με ςτόχο να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ τζτοιων εφαρμογϊν. Δεδομζνου ότι θ υπολογιςτικι ιςχφσ 

επιτρζπει πλζον τθ δθμιουργία διερμθνευτϊν υψθλισ πολυπλοκότθτασ, γλϊςςεσ όπωσ θ Php και θ 

Asp γίνονται δθμοφιλείσ.  

  Στουσ περιςςότερουσ διερμθνευτζσ ςιμερα, ο πθγαίοσ κϊδικασ μετατρζπεται 

(μεταγλωττίηεται) αυτόματα ςε ενδιάμεςο κϊδικα (byte-code), ο οποίοσ εκτελείται από μια ιδεατι 

μθχανι. Η Ιδεατι μθχανι μεταφζρεται ςε κάκε υποςτθριηόμενθ αρχιτεκτονικι, επιτρζποντασ ςτον 

ενδιάμεςο κϊδικα να είναι ανεξάρτθτοσ αρχιτεκτονικισ. Γλϊςςεσ όπωσ θ Php, θ Java αλλά και θ 

Visual Basic παλαιότερα, ακολουκοφν αυτό το παράδειγμα(4). Λόγω τθσ ανάγκθσ για ανεξαρτθςία 

από τθν υπολογιςτικι αρχιτεκτονικι αλλά και τθν αυξθμζνθ απόδοςθ, προτιμάται θ χριςθ byte-

code από τθ δθμιουργία εγγενοφσ κϊδικα.  

  Ασ ςθμειωκεί εδϊ ότι εκτόσ από το διαδίκτυο οι διερμθνευτζσ βρίςκουν εφαρμογι και ςε 

άλλεσ περιπτϊςεισ: Οι περιςςότερεσ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ διακζτουν ζνα ςφςτθμα 

αυτοματοποίθςθσ (scripting system) το οποίο επιτρζπει ςε προχωρθμζνουσ χριςτεσ να επεκτείνουν 

τισ λειτουργίεσ τουσ γράφοντασ μικρά προγράμματα (scripts). Η φιλοςοφία αυτι βρίςκει εφαρμογι 

και ςτθ ψθφιακι διαςκζδαςθ, αφοφ τα περιςςότερα βιντεοπαιχνίδια χρθςιμοποιοφν διερμθνευτζσ 

(πχ unreal script και Lua) για να περιγράψουν δυναμικά τόςο τα ςενάρια παιχνιδιοφ όςο και 

ςτοιχεία λογικισ (6)(7).  

 

2.3   Οι κύριεσ τεχνολογίεσ ανάπτυξησ ιςτοςελίδων 

 

  Η ανάπτυξθ του παγκόςμιου ιςτοφ ζφερε και ζνα ςφνολο νζων τεχνολογιϊν ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν, το οποίο  χαρακτθρίηεται από ζντονθ ετερογζνεια. Για παράδειγμα, μια μζςθ 

διαδικτυακι εφαρμογι απαιτεί τθ γνϊςθ τουλάχιςτον τριϊν γλωςςϊν για τθ ςυγγραφι τθσ 

(8)(9)(10):  

  • Php, Asp, Jsp ι παρόμοια server-side γλϊςςα για τθ δθμιουργία δυναμικοφ περιεχομζνου 

από τθ μεριά του εξυπθρετθτι,  

  • HTML (XML, CSS) για τθ περιγραφι του περιεχομζνου που κα δείξει ο φυλλομετρθτισ 

(web browser)  

  • Javascript για τθ δυναμικι παρουςίαςθ και διαχείριςθ του περιεχομζνου από τθ μεριά του 

πελάτθ. Ασ ςθμειωκεί εδϊ ότι κάκε browser φζρει τι δικι του ιδιαίτερθ υλοποίθςθ τθσ γλϊςςασ, με 
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αποτζλεςμα να απαιτείται ςθμαντικι αφαίρεςθ (abstraction) κατά τον προγραμματιςμό, ϊςτε να 

υποςτθριχκοφν όλοι οι γνωςτοί web browsers.  

  Σε πραγματικζσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ χρθςιμοποιοφνται περιςςότερεσ τεχνολογίεσ και 

γλϊςςεσ, όπωσ για παράδειγμα οι Flash/actionscript για δυναμικά γραφικά και video και θ SQL για 

διαςφνδεςθ με βάςεισ δεδομζνων. Εκτενισ αναφορά ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε γλϊςςασ γίνεται ςτα 

επόμενα κεφάλαια.  

 

2.4 Σο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξησ  

  

 Ραρατθροφμε ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παραπάνω τεχνολογιϊν χρθςιμοποιείται 

για τθν υλοποίθςθ client-server εφαρμογϊν και τθ μεταφορά δεδομζνων μζςω δικτφου. Ειδικά ςτθ 

περίπτωςθ των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, παρατθρείται μια πολφπλοκθ και ετερογενισ ςυμμετοχι 

διαφορετικϊν τεχνολογιϊν κατά τθ ςυγγραφι τθσ εφαρμογισ (8)(1).  

  Ρράγματι, ςτθ ςυνικθ περίπτωςθ, ο προγραμματιςτισ καλείται να χρθςιμοποιιςει μια 

server-side scripting language (php, jsp, asp), θ οποία με χριςθ αλφαρικμθτικϊν κα παράγει ςε 

μορφι κειμζνου τον πθγαίο κϊδικα μιασ άλλθσ γλϊςςασ (Html, Javascript). Ουςιαςτικά, ο πθγαίοσ 

κϊδικασ τθσ εφαρμογισ ςτον υπολογιςτι-πελάτθ βρίςκεται εμφωλευμζνοσ μζςα ςτισ διάφορεσ 

ρουτίνεσ του κϊδικα τθσ εφαρμογισ ςτον server. Το μοντζλο αυτό, παρόλο που χαρακτθρίηεται από 

ευελιξία, όπωσ κα δειχκεί παρακάτω, πάςχει από ςοβαρά προβλιματα αναγνωςιμότθτασ, 

απόδοςθσ, ςυντιρθςθσ του κϊδικα αλλά και επεκταςιμότθτασ.  

  Ασ ςθμειωκεί εδϊ ότι οι περιςςότερεσ server-side γλϊςςεσ δίνουν τθν δυνατότθτα να 

ενςωματωκοφν μζςα ςε αρχεία .html ι xml, τα οποία «φιλτράρονται» αυτόματα από το 

διερμθνευτι πριν προβλθκοφν ςτο χριςτθ (8). Ραρ ότι βολικι, αυτι θ δυνατότθτα επιτρζπει ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να “κρφβουν” κομμάτια κϊδικα ςε περιςςότερα αρχεία, δυςχεραίνοντασ 

περιςςότερο τθ διαχείριςι του.  

  Το κφριο ηιτθμα που ανακφπτει ςτο υπάρχον μοντζλο ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν 

είναι ότι χρθςιμοποιείται ζνα ετερογενζσ ςφνολο από γενικζσ, δίκτυο-αγνωςτικζσ γλϊςςεσ για να 

υλοποιθκοφν κακαρά δικτυακζσ εφαρμογζσ (client-server). Μάλιςτα, για να διατθρθκεί θ προσ τα 

πίςω ςυμβατότθτα με το πρωτόκολλο http, οι περιςςότερεσ server-side γλϊςςεσ επικεντρϊνονται 

ςτθ διαχείριςθ αλφαρικμθτικϊν ϊςτε να παράγουν τον κϊδικα (html, javascript κλπ) που κα 

παρουςιαςτεί ςτο πελάτθ.  

  Ζνα παράδειγμα των προβλθμάτων που αυτι θ αντιμετϊπιςθ φζρει, είναι θ υλοποίθςθ των 

ςυνόδων (sessions) ςτισ server-side γλϊςςεσ (11)(8). Ωσ γνωςτόν, το πρωτόκολλο http είναι 

stateless, δθλαδι δεν ενδιαφζρεται για το ιςτορικό των ςυνδζςεων ενόσ πελάτθ με τον 

εξυπθρετθτι. Εντοφτοισ οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ απαιτοφν ο χριςτθσ να περιθγθκεί από πολλζσ 

html ςελίδεσ και ο εξυπθρετθτισ να διατθρεί ςτοιχεία τόςο για το χριςτθ όςο καιγια τισ ςελίδεσ που 

εκείνοσ επιςκζφτθκε. Για να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα και να διατθρθκεί θ προσ τα πίςω 

ςυμβατότθτα, αναπτφχκθκε θ ζννοια τθσ «ςυνόδου» (browsing session) ωσ το ςφνολο των ςελίδων 

που διαβάηει ζνασ χριςτθσ κατά τθν επίςκεψθ του ςτον ιςτοτόπο. Οι browsers ειςιγαγαν τα cookies 

ωσ μονάδεσ τοπικισ αποκικευςθσ δεδομζνων που αντιςτοιχοφν ςε μια ςφνοδο.  
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 Στθν ζκδοςθ 2, θ γλϊςςα PHP δεν διζκετε κάποιο μθχανιςμό για υποςτιριξθ ςυνόδου πζρα 

από κάποιεσ ρουτίνεσ για διαχείριςθ cookies (11),(1). Αυτό ζκανε δυςχερι και άκομψθ τθ ςυγγραφι 

διαδικτυακϊν εφαρμογϊν αφοφ επαφιόταν ςτο προγραμματιςτι να διαχειριςτεί τα cookies μιασ 

ςυνόδου. Με τθν υλοποίθςθ ρουτινϊν για τθν υποςτιριξθ ςυνόδων, θ ανάπτυξθ τζτοιον 

εφαρμογϊν ζγινε ευκολότερθ, κακϊσ ζνα επίπεδο αφαίρεςθσ αναλάμβανε τθν αυτόματθ 

διαχείριςθ (κζςθ και ανάγνωςθ) όλων των ςχετικϊν cookies ϊςτε να υπάρχει ςυνοχι από ςελίδα ςε 

ςελίδα ςε μια ςφνοδο. Ραρ’ όλα αυτά, το γεγονόσ ότι κάκε ςελίδα κεωρείται αυτόνομθ και όχι 

μζροσ μιασ ςυνόδου, τόςο από το http όςο και από τθ php, αναγκάηει το προγραμματιςτι να 

ςυμπεριλάβει ειδικό κϊδικα ςτισ ςελίδεσ που αναπτφςςει. Άλλεσ γλϊςςεσ επιτρζπουν γρθγορότερθ 

ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ακριβϊσ λόγω του καλφτερου ςυςτιματοσ αφαίρεςθσ που 

διακζτουν.  

  Αν λάβουμε υπ’ όψθ τθν εκτενι χριςθ javascript και τα αςφγχρονα μοντζλα που 

χρθςιμοποιοφν οι τρζχουςεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ γίνεται προφανισ θ ανάγκθ για ζνα 

απλοφςτερο, περιςςότερο φιλικό ςτο προγραμματιςτι περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν.  

  Συνοψίηοντασ, τα κφρια μειονεκτιματα που εντοπίηονται ςτο υπάρχον μοντζλο ανάπτυξθσ 

είναι τα ακόλουκα  

  • Ζντονα ετερογενζσ περιβάλλον: Εμφϊλευςθ κϊδικα μιασ γλϊςςασ ςτο πθγαίο κϊδικα μιασ 

άλλθσ. Αυτι θ τεχνικι δυςχεραίνει τθν αναγνωςιμότθτα και διαχείριςθ του κϊδικα αλλά και τον 

εντοπιςμό λακϊν.  

  • Δυςκολία προτυποποίθςθσ και ςυςτθματοποίθςθσ τθσ ςυγγραφισ κϊδικα: Χάριν τθσ προσ 

τα πίςω ςυμβατότθτασ και λόγω αςυμβατοτιτων μεταξφ τεχνολογιϊν, ο προγραμματιςτισ 

αφιερϊνει το ςθμαντικότερο ποςοςτό του χρόνου του για να διαχειριςτεί αςυμβατότθτεσ μεταξφ 

λογιςμικοφ ι να υποςτθρίξει παλαιζσ τεχνολογίεσ (πχ ανάγκθ χριςθσ διαφορετικοφ javascript 

κϊδικα για κάκε τφπο browser)  

  • Μθ-ειδικευμζνα εργαλεία: Η χριςθ γλωςςϊν γενικισ χριςεωσ που δεν ζχουν ςχεδιαςτεί 

για το client-server μοντζλο, δυςχεραίνει τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν εφαρμογϊν.  

  • Κατακερματιςμόσ τεχνολογιϊν: Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ προςπάκειασ του 

προγραμματιςτι δεν είναι θ ανάπτυξθ αυτισ κακαυτισ τθσ εφαρμογισ, αλλά θ υποςτιριξθ όλων 

των ετερογενϊν προτφπων και τεχνολογιϊν ςτο κϊδικά του. Αναγκάηεται να εντοπίηει και να επιλφει 

προβλιματα που δθμιουργεί όχι ο κϊδικασ του, αλλά οι αςυμβατότθτεσ των ετερογενϊν 

τεχνολογιϊν και θ ελλιπισ υποςτιριξθ τουσ από τουσ φυλλομετρθτζσ (πχ διαφορετικι 

ςθμειογραφία μεταξφ εκδόςεων τθσ javascript ι διαφορετικι ςυμπεριφορά ςυγκεκριμζνων 

stylesheet tags).  
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3 ΤΠΑΡΦΟΤΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ  

  

 Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται οι κυριότερεσ τεχνολογίεσ και μζκοδοι για τθν 

ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. 

 

3.1 Server side interpreters: Php  

 

 Η Php είναι μια από τισ πιο διαδεδομζνεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ δυναμικϊν 

ιςτοςελίδων. Ρρόκειται για διερμθνευτζσ υψθλισ απόδοςθσ που ςυνικωσ διαςυνδζονται με το 

λογιςμικό web server ωσ αρκρϊματα, αλλά μποροφν να εκτελεςτοφν και ανεξάρτθτα.  

 

3.1.1 χεδιαςτική Υιλοςοφία  

 

 Η Php ξεκίνθςε ωσ ζνα ςετ εργαλείων CGI (common gateway interface) με ςτόχο τθ 

ςυγγραφι προςωπικϊν ιςτοςελίδων (αρχικά το όνομα php ςιμαινε Personal Home Page Tool). 

(1)(11)Τθν πρϊτθ τθσ ζκδοςθ ανζπτυξε ωσ βοθκθτικό εργαλείο ο Rasmus Ledorf. Αργότερα τθν 

διζνειμε ωσ ανοιχτό κϊδικα, ενϊ παράλλθλα άλλαξε το όνομα ςε “Php Hypertext Preprocessor”. 

  Ο γλωςςικόσ αναλυτισ (parser) υπζςτθ ςθμαντικζσ αλλαγζσ από τουσ Zeev Suraski και Andi 

Gutmans, οι οποίοι, ςτθν ζκδοςθ 3, άλλαξαν τθν αρχιτεκτονικι ϊςτε ο κϊδικασ να μετατρζπεται on-

the-fly ςε byte-code και να εκτελείται από μια ιδεατι μθχανι (virtual machine), τθ Zend Engine. 

Αργότερα οι Suraski και Gutmans ίδρυςαν τθν Zend Technologies, θ οποία εκμεταλλεφεται και 

εμπορικά τθ Zend engine (www.zend.com). Ραράλλθλα, θ Php αναπτφςςεται ςτα πλαίςια 

λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα από το Php group.  

 Η Php μπορεί να ςυνδεκεί ωσ άρκρωμα με τουσ περιςςότερουσ web server, να διαςυνδεκεί 

Μζςω Cgi (Common Gateway Interface) ι και να κλθκεί από τθ γραμμι εντολϊν για να εκτελζςει 

αυτόνομα και τοπικά ζνα Php πρόγραμμα. Για τθ χριςθ ςε περιβάλλον web server, θ διαςφνδεςθ 

μζςω cgi κεωρείται αςφαλζςτερθ.  

  Ππωσ ςτισ περιςςότερεσ server side γλϊςςεσ, θ php μπορεί να εντεκεί ςε κϊδικα html. Ο 

λεκτικόσ αναλυτισ αναγνωρίηει ωσ πθγαίο κϊδικα μόνο το κείμενο που βρίςκεται εντόσ των 

αναγνωριςτικϊν <?php και ?> (ι ςυντομογραφικά <? και ?>). Εναλλακτικά μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και τα html tags <script language="php"> και </script>. Το κείμενο εκτόσ των php 

tags δεν αναγνωρίηεται από τον αναλυτι και αντιγράφεται αυτοφςιο ςτθν ζξοδο (standard output). 

Αυτό επιτρζπει τθν εμφϊλευςθ κϊδικα php ςε αρχεία html ι οποιαδιποτε αρχείο κειμζνου.  
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3.2 Java & Java Server Pages  
 

  Η Java είναι μια πλιρωσ αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ με μεταφραςτι, 

που αναπτφχκθκε από τθ Sun Microsystems Inc και χρθςιμοποιείται ευρζωσ χάρισ ςτα cross-

platform χαρακτθριςτικά που διακζτει. Η τεχνολογία Java Server Pages επιτρζπει τθ χριςθ τθσ Java 

για τθ ςυγγραφι δυναμικϊν ςελίδων αλλά και ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν εξυπθρετθτι, 

ομογενοποιθμζνων με τον παγκόςμιο ιςτό (4)(12).  

 

3.2.1 χεδιαςτική Υιλοςοφία  

  

 Ο κϊδικασ java μεταφράηεται όχι για κάποια ςυγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι υλικοφ, αλλά για 

τθν αρχιτεκτονικι μιασ ιδεατισ μθχανισ (Java Virtual Machine), θ οποία ζχει ζνα ςαφϊσ οριςμζνο 

ςφνολο χαρακτθριςτικϊν(4). Η ιδεατι αυτι μθχανι υλοποιείται ςε κάκε υποςτθριηόμενθ 

πλατφόρμα υλικοφ, ακολουκϊντασ αυςτθρζσ ςυμβάςεισ ωσ προσ τουσ τφπουσ δεδομζνων και τισ 

δυνατότθτεσ που υποςτθρίηονται. Αυτό επιτρζπει ςτα προγράμματα που γράφονται ςε java, να 

εκτελοφνται όμοια και να βγάηουν ίδια αποτελζςματα ανεξάρτθτα από τθν υφιςτάμενθ 

αρχιτεκτονικι υλικοφ.  

 Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, υπάρχουν και άλλεσ γλϊςςεσ που αξιοποιοφν τθ φιλοςοφία 

τθσ ιδεατισ μθχανισ. H java είναι θ πρϊτθ γλϊςςα ιςχυρϊν τφπων με κακαρά αντικειμενοςτραφι 

φιλοςοφία, ςτθν οποία οι βαςικοί τφποι (ακζραιοι, δεκαδικοί, πίνακεσ κλπ) αποκθκεφονται με 

ςαφϊσ οριςμζνο τρόπο ανεξαρτιτωσ τθσ αρχιτεκτονικισ υλικοφ. Για παράδειγμα, ενϊ κάποιεσ 

αρχιτεκτονικζσ υλικοφ κεωροφν τον τφπο char ωσ 8-bit signed integer, κάποιεσ άλλεσ υλοποιοφν τον 

ίδιο τφπο ωσ 8-bit unsigned integer. Η java Virtual Machine υλοποιεί τον τφπο char με ενιαίο και 

ομογενι τρόπο ςε όλεσ τισ πλατφόρμεσ. Ζτςι, ο μεταγλωττιςμζνοσ κϊδικασ java μπορεί να 

εκτελεςτεί ςε οποιαδιποτε πλατφόρμα υποςτθρίηεται από τθ java virtual machine.  

  Δυςτυχϊσ θ ενιαία αυτι αντιμετϊπιςθ φζρει προβλιματα αποδοτικότθτασ, κακϊσ ςε 

περίπτωςθ που κάποια αρχιτεκτονικι δεν υποςτθρίηει εγγενϊσ ζνα τφπο δεδομζνων, όλεσ οι 

προςβάςεισ ςτον τφπο αυτό γίνονται μζςω λογιςμικοφ. Η ςθμαντικά μειωμζνθ ταχφτθτα του κϊδικα 

java αποτζλεςε και τθ κυριότερθ τροχοπζδθ ςτθ διάδοςι τθσ. Ραρ όλα αυτά, ζνα ςετ τεχνολογιϊν 

όπωσ οι Just In Time Compilers επιτρζπουν βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ ενόσ προγράμματοσ java.  

  Σε αντίκεςθ με τθ φιλοςοφία τθσ Java, άλλεσ γλϊςςεσ υλοποιοφν Virtual Machines που 

χρθςιμοποιοφν τουσ εκάςτοτε εγγενείσ τφπουσ τθσ αρχιτεκτονικισ. Δθλαδι ζνασ τφποσ char μπορεί 

να ςθμαίνει είτε ζνα 8 bit unsigned integer, είτε ζνα 8 bit signed integer ςτο μεταγλωττιςμζνο 

κϊδικα, ανάλογα με τθν υφιςτάμενθ αρχιτεκτονικι. Η φιλοςοφία αυτι  

  ςυνεπάγεται ότι ο ίδιοσ πθγαίοσ κϊδικασ μπορεί να μεταφραςτεί ςε διαφορετικζσ 

πλατφόρμεσ, όμωσ δεν υπάρχουν εγγυιςεισ ότι κα εκτελεςτεί με τον ίδιο τρόπο.(8) Ράντωσ ζνα 

μεγάλο μζροσ του κϊδικα κα ζχει κοινι ςυμπεριφορά ςε ανεξάρτθτεσ πλατφόρμεσ. Ρροφανϊσ, 

επειδι γίνεται χριςθ εγγενϊν τφπων, θ απόδοςθ τθσ ιδεατισ μθχανισ είναι βελτιωμζνθ. 
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3.2.2 Java Server Pages  

  

 Λόγω τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ από το υλικό, θ Java αποτελεί ιδανικι επιλογι για ανάπτυξθ 

επεκτάςιμων εφαρμογϊν. Εντοφτοισ ςε περιβάλλον παγκόςμιου ιςτοφ θ Java αυτι κακ’ αυτι πάςχει 

από δφο προβλιματα:  

  • Η ςφνταξι τθσ δεν είναι ευζλικτθ, ςυνεπϊσ δε ςυνίςταται για απλζσ εργαςίεσ. Ρροφανϊσ 

δεν είναι εφικτι θ εμφϊλευςθ κϊδικα HTML ςε κακαρό κϊδικα java ςτα πρότυπα τθσ php  

  • Για τθ εκτζλεςθ του κϊδικα απαιτείται πρϊτα θ μετάφραςθ του και αργότερα θ εκτζλεςθ 

του μζςω τθσ ιδεατισ μθχανισ. Δεδομζνου ότι θ ανάπτυξθ κϊδικα για τον Ραγκόςμιο ιςτό γίνεται 

ςυνικωσ ςε κάποιο απομακρυςμζνο ςτακμό εργαςίασ και ο κϊδικασ πρζπει να μεταφερκεί και 

εκτελεςτεί ςτον εξυπθρετθτι, μια κομψότερθ λφςθ όπωσ αυτι τθσ php είναι απαραίτθτθ.  

  Για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων, θ Sun επζκτεινε το ςφνολο δυνατοτιτων τθσ 

Java και ανζπτυξε μια βοθκθτικι γλϊςςα, τθν JSP (13)(1).  

  Η JSP επιτρζπει ςτο προγραμματιςτι να εμφωλεφςει κϊδικα java ςε κϊδικα HTML με τθ 

χριςθ μια ςφνταξθσ ανάλογθσ με αυτϊν τθσ php και asp. Επίςθσ χρθςιμοποιεί ζνα ςφνολο XML tags 

για να ορίςει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ. Τα tags αυτά μποροφν να διαςυνδεκοφν με τάξεισ java οι 

οποίεσ εκτελοφνται ςε χαμθλότερα ςτρϊματα του εξυπθρετθτι (bacend process, δθλαδι πίςω από 

τον web server). Ραράλλθλα, θ JSP δίνει ζνα ςφνολο μθχανιςμϊν για τθ διαςφνδεςθ του java 

τμιματοσ ενόσ server με το web τμιμα του, κάποιοι από τουσ οποίουσ αναλφονται παρακάτω.  

Σε αντίκεςθ με τθ php, θ jsp χρθςιμοποιεί μια πλθκϊρα από διαφορετικά jsp tags, ενϊ επιτρζπει 

ςτο χριςτθ να δθλϊςει και νζεσ τάξεισ tags αν αυτό είναι αναγκαίο. Ρρόςκετα tags (<jsp: tags) 

υλοποιοφν άλλεσ λειτουργίεσ web server, όπωσ θ ενςωμάτωςθ αντικειμζνων και θ εκτζλεςθ ειδικοφ 

κϊδικα. Τζλοσ, ενδιαφζρον είναι το plugin tag, το οποίο χρθςιμοποιείται για να ενςωματϊςει 

αντικείμενα (applets) ςε μια ςελίδα, υλοποιϊντασ κατ ουςία τθ λειτουργικότθτα του <object> tag 

τθσ html, αλλά με ςφνταξθ κατάλλθλθ για το φυλλομετρθτι του τρζχοντοσ χριςτθ (τον οποίο 

γνωρίηει ο εξυπθρετθτισ):  

   Τζλοσ, μζςω των JSP tag libraries, οι προγραμματιςτζσ μποροφν να ορίςουν εξειδικευμζνα 

tags και να τα ενκζςουν ςε HTML κϊδικα. Με τον τρόπο αυτό μποροφν εφκολα να διαςυνδζςουν το 

τμιμα αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ τθσ εφαρμογισ με το εςωτερικό ςφςτθμα που παρζχει 

πρόςβαςθ και επεξεργαςία ςτα εςωτερικά δεδομζνα του εξυπθρετθτι. Τα tags αυτά μποροφν να 

υλοποιθκοφν ςε κακαρι java με κϊδικα.  

  Ο κϊδικασ java που περιζχεται ςε μια jsp ςελίδα μεταγλωττίηεται αυτόματα από ζνα ειδικό 

άρκρωμα του εξυπθρετθτι (το οποίο ςτθν ουςία επεκτείνει τισ δυνατότθτεσ του java compiler) και 

αυτόματα αποκθκεφεται προσ άμεςθ εκτζλεςθ. Σε περίπτωςθ που ο πθγαίοσ jsp κϊδικασ υποςτεί 

αλλαγζσ, κα μεταγλωττιςτεί αυτόματα από τον εξυπθρετθτι. Με αυτό το τρόπο επιτρζπεται θ 

εφκολθ ςυγγραφι δυναμικϊν ιςτοςελίδων, οι οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεργαςτοφν με το 

υπόλοιπο ςφνολο λειτουργικότθτασ που παρζχει ζνασ εξυπθρετθτισ.  

  Η προαναφερκείςα δυνατότθτα δίνει ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα ςτο πρότυπο ανάπτυξθσ 

τθσ JSP, κακϊσ κάνει εφικτό το διαχωριςμοφ τθσ εφαρμογισ ςε δφο μεγάλα τμιματα: αυτό τθσ 

παρουςίαςθσ ςτο χριςτθ (web – front end) και ςε αυτό τθσ λογικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

(back end). Το backend μπορεί να διαχωριςτεί περεταίρω ςε μοντζλο δεδομζνων (model) και 
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λογικισ (control er). Ζτςι οδθγοφμαςτε ςτο μοντζλο ανάπτυξθσ model-view-controler, το οποίο 

διαχωρίηει τθν εφαρμογι ςε τρία τμιματα:  

  1. Model: Το μοντζλο δεδομζνων τθσ εφαρμογισ. Η Τα μθ-εφιμερα δεδομζνα 

αποκθκεφονται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ δομζσ που ορίηει το μοντζλο δεδομζνων  

  2. Controler: Το τμιμα διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ. Η 

επεξεργαςία γίνεται με java servlets ι με ζνα ςφνολο από JSP ςελίδεσ.  

  3. View: Το τμιμα αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ. Συγκεκριμζνεσ ςελίδεσ (JSP) 

χρθςιμοποιοφν τα JSP tags είτε για να τυπϊςουν δεδομζνα ςτθν οκόνθ είτε για να καλζςουν 

μεκόδουσ που κα αλλάξουν ι επεξεργαςτοφν τα δεδομζνα αυτά. Με το διαχωριςμό αυτό ο κϊδικασ 

γίνεται ευκολότερα διαχειρίςιμοσ και επεκτάςιμοσ. Επίςθσ, ιςχυροποιείται θ αςφάλεια του κϊδικα 

αφοφ είναι δυνατόν να ελεγχκεί θ πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά δεδομζνα.  

    

3.3 Asp & Asp.net  
  

 Η γλϊςςα Asp είναι μια μθχανι ςυγγραφισ δυναμικϊν ιςτοςελίδων και εφαρμογϊν ιςτοφ. 

ASP ςθμαίνει Active Server Pages (8). Αναπτφςςεται από τθ Microsoft, ενϊ θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ 

ονομαηόταν dbWeb και είχε αναπτυχκεί από τθν Aspect Software Engineering(1). Το κφριο 

χαρακτθριςτικό τθσ Asp είναι θ ςτενι του ςυνεργαςία με το λογιςμικό web server τθσ Microsoft, IIS 

(Internet Information Services). H Asp μπορεί να αναγνωρίςει κϊδικα ςε οποιαδιποτε γλϊςςα είναι 

ςυμβατι με το «Microsoft Active Scripting» ςτάνταρ. Συνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενθ είναι θ 

VBScript. Η επιλογι τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιείται για τθν ερμθνεία του κϊδικα γίνεται μζςω 

τθσ εντολισ @language ι μζςω του tag <script language=”language” runat=”server”>.  

Άλλεσ ςυμβατζσ γλϊςςεσ περιλαμβάνουν τθ Jscript (μια υλοποίθςθ ECMAscript από τθ Microsoft) 

και τθν PerlScript. Ασ τονιςτεί εδϊ ότι εκτόσ τθσ Asp, θ Microsoft αναπτφςςει και τθ γλϊςςα asp.net, 

θ οποία ζχει ουςιαςτικζσ διαφορζσ με τθν asp: βαςίηεται ςτο .Net framework τθσ εταιρίασ και 

χρθςιμοποιεί just-in-time compilation τεχνικζσ. Αρχεία κϊδικα τθσ απλισ Asp ζχουν κατάλθξθ “.asp”, 

ενϊ αρχεία asp.net ζχουν ςυνικωσ κατάλθξθ ”aspx” . 

 

3.3.1 χεδιαςτική Υιλοςοφία και υντακτικό  

  

 Η δυναμικι δθμιουργία περιεχομζνου ςτθ ASP γίνεται με τθ χριςθ αντικειμζνων τα οποία 

υλοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ. Στθν ζκδοςθ 2, θ ASP διακζτει 6 τζτοια αντικείμενα: 

Application, ASPError, Request, Response, Server και Session. Κάκε αντικείμενο υλοποιεί κάποια 

βαςικι web-server λειτουργικότθτα. Για παράδειγμα, το αντικείμενο Session αποκθκεφει δεδομζνα 

από ςελίδα ςε ςελίδα με τθ χριςθ των Browser Cookies.  

  Πμοια με τθ php, ςτθ κλαςικι asp επιτρζπεται θ εμφϊλευςθ html κϊδικα με τθ χριςθ των 

αναγνωριςτικϊν <% και %>. Το αναγνωριςτικό <%= χρθςιμοποιείται αντί του <% για να καταδείξει 

μια «ζκφραςθ» (expression). Επίςθσ, όμοια με τθν php, μζκοδοι μποροφν να κλθκοφν και χωρίσ τθ 

χριςθ παρενκζςεων. 
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  Συναρτιςεισ ορίηονται ςτα πρότυπα τθσ εκάςτοτε ενεργισ γλϊςςασ, ςτθ περίπτωςθ τθσ 

VBScript με τα αναγνωριςτικά function και end function, ενϊ για ςχολιαςμό χρθςιμοποιείται ο 

χαρακτιρασ “ ' ”:  

   Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ Asp λειτουργικότθτασ περιλαμβάνεται ςε βιβλιοκικεσ 

αντικειμζνων, οι οποίεσ απλοποιοφν επαναλθπτικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ για παράδειγμα θ 

παρουςίαςθ λίςτασ ςτοιχείων από μια βάςθ δεδομζνων.  

 

3.3.2 Σο .Net framework και η καινοτομική αρχιτεκτονική τησ asp.net  

 

 Με τθν ζλευςθ του .Net framework, θ Microsoft προςπάκθςε να υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ 

πολφπλοκων web-εφαρμογϊν μζςα από μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα. Ζτςι ξαναςχεδίαςε τισ 

τεχνολογίεσ τισ για τθ δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων, με ςτόχο τθ καλφτερθ διαςφνδεςθ με το 

.Net framework, τθ καλφτερθ κλιμάκωςθ και τθν ευκολότερθ ςυντιρθςθ. Ζτςι παρουςιάςτθκε θ 

asp.net (14). Ππωσ και με τθ απλι asp, θ asp.net μπορεί να διαςυνδζςει κϊδικα οποιαςδιποτε 

γλϊςςασ με HTML ςτοιχεία, όμωσ ςυνίςταται θ χριςθ τθσ γλϊςςασ C# για ανάπτυξθ web-

εφαρμογϊν.  

  Το πζραςμα ςτθ νζα πλατφόρμα .net, ςθματοδοτεί και μια καινοτομικι φιλοςοφία ςτθν 

ανάπτυξθ ςελίδων. Σε αντίκεςθ με παλαιότερεσ πρακτικζσ, θ asp.net προςπακεί να εξομοιϊςει τον 

τρόπο λειτουργίασ και προγραμματιςμό του γραφικοφ περιβάλλοντοσ των windows ςτθ ςυγγραφι 

ςελίδων. Ραρζχει μια πλιρθ ςειρά από γραφικά αντικείμενα (κουμπιά, λίςτεσ, πίνακεσ, data views 

κλπ) με τα οποία ο προγραμματιςτισ μπορεί να αναπτφξει ςελίδεσ, με τρόπο που ομοιάηει 

περιςςότερο με ανάπτυξθ εφαρμογισ παρά ςελίδασ. Ενϊ όμωσ ςε μια παρακυρικι εφαρμογι τα 

διάφορα γραφικά ςτοιχεία ςχεδιάηονται χρθςιμοποιϊντασ κλιςεισ γραφικϊν, ςτθν asp.net τα 

εκάςτοτε ςτοιχεία ςχεδιάηονται παράγοντασ HTML και javascript κϊδικα. Ζνα ςφςτθμα Μθνυμάτων 

και Γεγονότων (messages & events) χρθςιμοποιείται για τθ διαςφνδεςθ των ςτοιχείων αυτϊν με 

κϊδικα asp.net. Ουςιαςτικά γίνεται προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον ανταλλαγισ 

μθνυμάτων μζςα από το (stateless) html πρωτόκολλο. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται ςθμαντικά θ 

δθμιουργία πολφπλοκων web-εφαρμογϊν (1).  

  Μια ςθμαντικι διαφορά τθσ Asp.net ςε ςχζςθ με τθ απλι asp είναι θ χριςθ 

μεταγλωττιςμζνου κϊδικα. Για να διατθρθκεί θ ευχρθςτία ανάπτυξθσ κϊδικα, ο εξυπθρετθτισ 

(Microsoft IIS) μεταφράηει αυτόματα (just in time) τον κϊδικα ενόσ ςυνόλου ςελίδων asp.net (οι 

οποίεσ ζχουν ςυνικωσ κατάλθξθ .aspx) και παράγει ζνα .Net module το οποίο τρζχει εγγενώσ ςτθν 

αρχιτεκτονικι (windows server) (8)(14). Αυτό ςυνεπάγεται μια ςθμαντικι κακυςτζρθςθ κατά τθ 

μεταγλϊττιςθ τθσ ςελίδασ, όταν υπάρχουν αλλαγζσ. Κακϊσ όμωσ ο κϊδικασ που παράγεται είναι 

εγγενισ για τθν αρχιτεκτονικι, οι μετζπειτα επιςκζψεισ ςτθν ίδια ςελίδα επιταχφνονται 

εντυπωςιακά. Ο εξυπθρετθτισ γνωρίηει αν ο χριςτθσ ζκανε αλλαγζσ ςε κάποιο αρχείο κϊδικα και το 

μεταγλωττίηει αυτόματα. Ζτςι θ επεξεργαςία κϊδικα πάνω ςτο server απλοποιείται ςθμαντικά. Ζνα 

πρόβλθμα που δθμιουργείται λόγω τθσ δθμιουργίασ εγγενοφσ κϊδικα είναι θ αςυμβατότθτα με 

non-microsoft αρχιτεκτονικζσ εξυπθρετθτι. 
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3.4 Javascript  
 

  Η javascript είναι θ βαςικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ από τθ άκρθ του 

χριςτθ. Χρθςιμοποιείται για να περιγράψει διαδικαςίεσ που πρζπει να γίνουν ςτο φυλλομετρθτι 

(browser) (8).  

 

3.4.1 χεδιαςτική φιλοςοφία  

 

  Στοιχεία javascript εμφωλεφονται ςε html ςτοιχεία μζςω του tag <script>. Τα ςτοιχεία αυτά, 

τα οποία μποροφν να περιλαμβάνουν κϊδικα in-line ι να αναφζρονται ςε αρχεία κϊδικα, 

ανιχνεφονται από τον φυλλομετρθτι, ο οποίοσ και διερμθνεφει τον κϊδικα ςε πραγματικό χρόνο.  

Η javascript ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθ δυναμικι διαχείριςθ των διαφόρων ςτοιχείων 

μιασ ιςτοςελίδασ ςε πραγματικό χρόνο και χωρίσ να απαιτείται αλλθλεπίδραςθ πελάτθ-

εξυπθρετθτι. Για παράδειγμα, μζςω javascript ο προγραμματιςτισ μπορεί να μετακινιςει ομάδεσ 

ςτοιχείων, να κρφψει ςτοιχεία ι να αλλάξει τα περιεχόμενα τουσ δυναμικά. Για να γίνει αυτό, 

πρζπει πρϊτα να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία αυτά (δθλαδι ςτο Document Object Model), 

χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκόδουσ που παρζχει ο φυλλομετρθτισ.  

Δυςτυχϊσ το πρότυπο τθσ Javascript δεν επιβάλλει κάποια κοινι ονοματολογία για τθ 

πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία μιασ ιςτοςελίδασ. Ζτςι κάκε φυλλομετρθτισ παρζχει τισ δικζσ του μεκόδουσ 

για τθ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία αυτά. Αυτόσ είναι ο κφριοσ λόγοσ που θ ανάπτυξθ κϊδικα javascript 

είναι δφςκολθ και επίπονθ διαδικαςία: απαιτείται να αναπτυχκεί ειδικόσ κϊδικασ για τθν 

υποςτιριξθ των διαφορετικϊν φυλλομετρθτϊν. Αυτόσ εξ άλλου είναι και ο λόγοσ που θ χριςθ τθσ 

javascript ιταν περιοριςμζνθ μζχρι τθν ζλευςθ κάποιων wrapper-βιβλιοκθκϊν και τθ βελτίωςθ τθσ 

υποςτιριξθσ τθσ από τουσ φυλλομετρθτζσ.  

  Για τθν επίλυςθ του παραπάνω προβλιματοσ, θ επιτροπι προτφπων του παγκόςμιου ιςτοφ 

ζχει προτείνει ζνα κοινό πρότυπο, το HTML DOM (html Document Object Model), το οποίο φαίνεται 

να κερδίηει ζδαφοσ και να υποςτθρίηεται από όλο και περιςςότερουσ φυλλομετρθτζσ.  

 

3.4.2 ύνταξη και χαρακτηριςτικά  

  

 Κάκε φυλλομετρθτισ υλοποιεί τον δικό του διερμθνευτι για javascript (ςυνικωσ καλείται 

javascript engine), ο οποίοσ μάλιςτα είναι και κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν απόδοςθ του 

φυλλομετρθτι όςον αφορά τθ ςυμβατότθτα, ςτακερότθτα, ταχφτθτα και αςφάλεια.  

  Συνικωσ ο κϊδικασ javascript διερμθνεφεται, δε μεταγλωττίηεται. Εντοφτοισ για να 

βελτιωκεί θ απόδοςθ, υπάρχουν φυλλομετρθτζσ που ακολουκοφν μεκόδουσ just-in-time 

μεταγλϊττιςθσ, όπωσ ο Google Chrome με μια καινοτομικι javascript engine (οι οποία ονομάηεται 

V8 και είναι ανοιχτοφ κϊδικα)   

  Η ςφνταξθ javascript είναι κοινι μεταξφ φυλλομετρθτϊν, παρόλο που υπάρχουν διαφορζσ 

ςτθν ονοματολογία των βαςικϊν μεκόδων. Η ςφνταξθ κυμίηει php, με τθ διαφορά ότι δεν 

χρθςιμοποιείται το χαρακτθριςτικό ‘$’ ςτα ονόματα των μεταβλθτϊν. Ρρόκειται για μια γλϊςςα 
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χαλαρϊν τφπων όπου οι μεταβλθτζσ μποροφν να αλλάξουν τφπο δυναμικά. Αλφαρικμθτικά 

μεταβλθτοφ μεγζκουσ υποςτθρίηονται εγγενϊσ. Για τθ διλωςθ μιασ μεταβλθτισ χρθςιμοποιείται θ 

λζξθ-κλειδί “var” ενϊ για τον οριςμό ςυνάρτθςθσ χρθςιμοποιείται θ λζξθ “function”, με ζνα 

ςυντακτικό όμοιο τθσ php (δεν απαιτείται να δθλωκεί ο τφποσ του αποτελζςματοσ). Δεν υπάρχουν 

δείκτεσ, ενϊ υποςτθρίηονται τάξεισ.  

  Τισ περιςςότερεσ φορζσ ηθτείται θ χριςθ τθσ javascript όταν ο χριςτθσ πράξει μια 

ςυγκεκριμζνθ ενζργεια (πχ πατιςει κάποιο πλικτρο ι μετακινιςει κάποιο ςτοιχείο τθσ ςελίδασ). Για 

το λόγο αυτό τα διάφορα HTML ςτοιχεία ορίηουν ςυγκεκριμζνα ςυμβάντα, και δζχονται ωσ 

παράμετρο μια ςειρά από javascript εντολζσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο κϊδικασ javascript παρζχεται 

in-line ςτον οριςμό του html-ςτοιχείου, και ςυγκεκριμζνα ωσ παράμετροσ κειμζνου μζςα ςτο HTML 

tag του ςτοιχείου. Για παράδειγμα, ζνα html button element ορίηει ζνα “onClick” event, το οποίο 

δζχεται javascript κϊδικα κατά τθ ςφνταξθ:  

  <button onclick=”javascriptfunction();”> button text </button>  

  Στο πεδίο onclick μπορεί να εντεκεί πιο πολφπλοκοσ κϊδικασ, όπωσ ςτο παρακάτω 

παράδειγμα, όπου τα ςτοιχεία  

  ενόσ πεδίου αντιγράφονται ςε ζνα άλλο:  

  <html><body>  

   

  Α: <input type="text" id="field1" value="Hello World!"><br />  

  Β: <input type="text" id="field2"><br /><br />  

   

  Click the button below to copy the content of field Α to field B.  

  <br />  

   

  <button onclick="document.getElementById('field2').value=  

  document.getElementById('field1').value">Copy Text</button>  

   

  </body></html>  

  Η δυνατότθτα αυτι απλοποιεί ςθμαντικά τον προγραμματιςμό ςε javascript, αλλά κακϊσ 

ενοποιεί τον html με τον javascript κϊδικα, μπορεί να δθμιουργιςει προβλιματα: αφενόσ είναι 

δυςκολότερο για το προγραμματιςτι να διακρίνει τα διάφορα ςτοιχεία javascript κϊδικα όταν κάνει 

αποςφαλμάτωςθ, αφετζρου ειςάγει ςοβαρά ηθτιματα αςφαλείασ: Για παράδειγμα, ζςτω ζνα 

διαδικτυακό forum, ςτο οποίο οι χριςτεσ μποροφν να ειςάγουν κείμενο ςε μορφι html. Ζςτω 

λοιπόν ότι ο χριςτθσ ενόσ forum ειςάγει το παρακάτω html-formatted μινυμα:  

  Check this picture:  

  <a href=”” onlclick=”alert(‘attack’)”> picture </a>  
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  Το μινυμα του κα αποκθκευτεί ςε μια βάςθ δεδομζνων ωσ απλό κείμενο. Πταν όμωσ 

κάποιοσ χριςτθσ προςπακιςει να το διαβάςει, αυτό το κείμενο κα εντεκεί ςε html κώδικα και ο 

φυλλομετρθτισ του κα κεωριςει το <a> πεδίο ωσ μζροσ του κϊδικα αυτοφ. Πταν ανυποψίαςτοι 

χριςτεσ ακολουκιςουν το ςφνδεςμο ςτθν υποτικζμενθ εικόνα, κα  εκτελεςτεί ςτουσ 

υπολογιςτζσ τουσ ο javascript κϊδικασ του κακόβουλου χριςτθ! Μάλιςτα, δεν υπάρχει τρόποσ, 

εφόςον πρόκειται για html ςτοιχείο, ο φυλλομετρθτισ να γνωρίηει ότι το onclick event προζρχεται 

από κάποιον κακόβουλο χριςτθ και όχι από το (υποτικζμενα) αςφαλζσ forum. Για το λόγο αυτό 

πρζπει ο προγραμματιςτισ του forum να φιλτράρει κατάλλθλα κάκε μινυμα για να διαγράψει 

κακόβουλα javascript ςτοιχεία. Εντοφτοισ, θ διαδικαςία αυτι είναι δφςκολθ, κακϊσ δεν υπάρχει 

κάποια ιδιαίτερθ ςθμειογραφία για τον javascript κϊδικα (δθλαδι δεν υπάρχει κάποιο 

αναγνωριςτικό του τφπου <?php ι <%= που να ςθματοδοτεί τον javascript κϊδικα)  

   

 

3.5 Flash & Flex  
  

 Η τεχνολογία Flash αναπτφχκθκε από τθ Macromedia, θ οποία αργότερα εξαγοράςτθκε από 

τθν Adobe. Ρρόκειται για μια τεχνολογία ανάπτυξθσ δυναμικϊν ιςτοςελίδων που χρθςιμοποιείται 

ευρφτατα ςτο διαδίκτυο, χάρισ ςτθν υποςτιριξθ πολυμεςικϊν χαρακτθριςτικϊν (15).  

  Το Flash αποτελείται από δφο βαςικά ςτοιχεία, τα οποία αλλθλεπιδροφν ζντονα μεταξφ 

τουσ.  

  1. Μια μθχανι οριςμοφ, προβολισ και κίνθςθσ διανυςματικϊν γραφικϊν με προχωρθμζνεσ 

πολυμεςικζσ δυνατότθτεσ (rendering engine).  

  2. Μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, τθν actionscript, θ οποία μπορεί να διαχειριςτεί 

πολυμεςικά αντικείμενα και να υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν. Αρχικά το 

flash είχε ςχεδιαςτεί ωσ περιβάλλον ανάπτυξθσ, ςχεδιαςμοφ και παρουςίαςθσ διςδιάςτατων 

γραφικϊν με κίνθςθ και ιχο. Αργότερα επεκτάκθκε με τθν ειςαγωγι ολοκλθρωμζνων ςτοιχείων GUI 

(κουμπιά, λίςτεσ κλπ) αλλά και με τθ δυνατότθτα αναπαραγωγισ video. Επίςθσ, βελτιϊκθκε 

ςθμαντικά θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ γενικισ λογικισ αλλά και των γραφικϊν ςτοιχείων, 

ενϊ θ ενςωματωμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ βελτιςτοποιικθκε και ζγινε πιο 

αντικειμενοςτραφισ. Αυτι τθ ςτιγμι το flash video είναι ο πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοσ τρόποσ 

μετάδοςθσ video, ςε πραγματικό χρόνο, ςτο διαδίκτυο, ενϊ το flash χρθςιμοποιείται ςε ζνα μεγάλο 

αρικμό από ιςτοςελίδεσ ωσ βαςικό ςτοιχείο που βελτιϊνει τθ διάδραςθ με το χριςτθ.  

  Η τεχνολογία αποτελείται από μια μικρι εφαρμογι (player) που αναλαμβάνει να προβάλλει 

κατάλλθλα επεξεργαςμζνο, μεταγλωττιςμζνο περιεχόμενο (το οποίο μπορεί να περιζχει πολυμεςικό 

υλικό ι και κϊδικα), και από μια εφαρμογι ανάπτυξθσ περιεχομζνου, θ οποία ενοποιεί με ςχετικι 

κομψότθτα τισ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ κινοφμενων γραφικϊν και ανάπτυξθσ προγραμμάτων.  

  Τα αρχεία flash που προορίηονται για προβολι ςε ιςτοςελίδα, καλοφνται compiled 

(μεταγλωττιςμζνα) αρχεία και ςυνικωσ ζχουν κατάλθξθ “.swf”. Τα αρχεία που χρθςιμοποιοφνται 

από το ςχεδιαςτι και προγραμματιςτι για τθ δθμιουργία περιεχομζνου ςυνικωσ ζχουν κατάλθξθ 

“.fla”. Στο εξισ κα καλοφμε τα αρχεία αυτά «πθγαία αρχεία»  
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  Ζνα .fla αρχείο περιλαμβάνει διανυςματικά δεδομζνα γραφικϊν, εικόνεσ και ιχουσ, τα 

οποία και επεξεργάηονται ϊςτε να κακοριςτοφν οι οπτικζσ και κινθτικζσ τουσ ιδιότθτεσ από τθν 

εφαρμογι ανάπτυξθσ περιεχομζνου. Η εφαρμογι προβολισ περιεχομζνου (player) δεν μπορεί να 

αναγνωρίςει μθ-μεταγλωττιςμζνα αρχεία.  

  Τα μεταγλωττιςμζνα flash αρχεία μποροφν να ειςαχκοφν ςε μια ιςτοςελίδα και να 

παρουςιαςκοφν ςτο χριςτθ, εφόςον αυτόσ ζχει εγκαταςτιςει ςτο ςφςτθμά του τθν εφαρμογι 

προβολισ (player). Δθλαδι το περιεχόμενο flash δεν υποςτθρίηεται εγγενώσ από το φυλλομετρθτι 

και δεν παρεμβάλει html ςτοιχεία ςτο κϊδικα. Αντίκετα, ειςάγεται ςτθν ιςτοςελίδα ωσ ειδικό 

αντικείμενο, με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ειςάγονται εικόνεσ ι ιχοι. Το ειδικό αυτό 

αντικείμενο ανιχνεφεται από τον υπολογιςτι του χριςτθ, ο οποίοσ καλείται να εγκαταςτιςει το 

λογιςμικό διαχείριςθσ τζτοιων αντικειμζνων.  

 

 

3.5.1 Γραφικέσ και πολυμεςικέσ δυνατότητεσ  

  

 Η τεχνολογία επιτρζπει ςτο χριςτθ να ςχεδιάςει εκ του μθδενόσ πολφπλοκεσ πολυμεςικζσ 

παρουςιάςεισ με γραφικά που μεταβάλλονται ςτο χρόνο. Πλα τα πολυμεςικά δεδομζνα που 

προβάλλονται ςτο χριςτθ τοποκετοφνται και διαχειρίηονται ςε μία ειδικι αφαιρετικι δομι θ οποία 

καλείται «ςκθνι». Η ςκθνι αντιςτοιχεί με ζναν καμβά ςτον οποίο ζνασ ηωγράφοσ κα δθμιουργιςει 

το ζργο του. Ο ςχεδιαςτισ μπορεί να καταςκευάςει μια αλλθλουχία από ςκθνζσ, θ κάκε μία από τισ 

οποίεσ περιζχουν ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν ςτο χρόνο, διαδραςτικϊν και προγραμματιηόμενων 

ςτοιχείων (μποροφν να περιζχουν και άλλεσ ςκθνζσ) και να τισ προβάλλει ςτο χριςτθ κατά βοφλθςθ, 

μεταγλωττίηοντάσ τεσ.  

  Το περιβάλλον επεξεργαςίασ, το οποίο είναι αντίςτοιχο με αυτό ενόσ programming IDE 

(integrated development environment) επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να επεξεργαςτοφν όλα τα δεδομζνα 

και ακολοφκωσ να παράγουν τα compiled flash αρχεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ 

τουσ.  Οι χριςτεσ του περιβάλλοντοσ επεξεργαςίασ ζχουν μεταξφ άλλων τισ παρακάτω δυνατότθτεσ:  

  • Να ςχεδιάςουν, χρθςιμοποιϊντασ τα ενςωματωμζνα εργαλεία του ςυςτιματοσ, 

οποιοδιποτε διανυςματικό ςχζδιο (γραφικό)  

  • Να ςυμπεριλάβουν ςτθ ςκθνι εικόνεσ, τισ οποίεσ μποροφν ακολοφκωσ να επεξεργαςτοφν  

  • Να δθμιουργιςουν ςυλλογζσ αντικειμζνων  

  • Να ομαδοποιιςουν αντικείμενα και να δθμιουργιςουν μικρότερεσ υπο-ςκθνζσ, οι οποίεσ 

λειτουργοφν ωσ «θκοποιοί» ςτθν ευρφτερθ ςκθνι  

  • Να κινιςουν αντικείμενα ςτο χϊρο και να αλλάξουν δυναμικά τισ ιδιότθτεσ τουσ ςτο 

χρόνο.  

  • Να ορίςουν εξωτερικζσ πθγζσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο και να τισ ςυμπεριλάβουν 

δυναμικά ςτθ ςκθνι τουσ  

  • Να ορίςουν βαςικζσ ιδιότθτεσ των διαδραςτικϊν ςτοιχείων και να ορίςουν πλιρωσ τισ 

οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ  
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  Οι παραπάνω ιδιότθτεσ γίνονται με εντελϊσ γραφικά μζςα, χωρίσ να απαιτείται 

προγραμματιςμόσ. Εντοφτοισ ζνα ςφνολο από δυνατότθτεσ που παρζχει το flash απαιτοφν τθν 

ειςαγωγι και χριςθ κϊδικα ϊςτε να αξιοποιθκοφν ςτο ζπακρο.  

 

3.5.2 Ο προγραμματιςμόσ ςτο flash  

  

 Ραράλλθλα με τα γραφικά, το flash διακζτει και μια πολφ ανεπτυγμζνθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ, τθν actionscript, θ οποία εκτόσ των άλλων μπορεί να αλλθλεπιδράςει και 

επεξεργαςτεί όλα τα γραφικά αντικείμενα τθσ ςκθνισ (αντίςτοιχα με τθ javascript ςε μια 

ιςτοςελίδα) αλλά και να δθμιουργιςει δυναμικά νζα αντικείμενα. Το περιβάλλον ανάπτυξθσ 

ενςωματϊνει δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ κϊδικα ςε όλα τα εργαλεία του. Με τον τρόπο αυτό θ 

ςυγγραφι actionscript κϊδικα απλοποιείται: Σχεδιαςτζσ μποροφν να ενςωματϊςουν κϊδικα 

actionscript τόςο ςε πολυμεςικά ςτοιχεία (ορίηοντασ δυναμικά τθ ςυμπεριφορά τουσ) όςο και ςε 

ςυγκεκριμζνα γεγονότα ι ςθμεία ςτο χϊρο και ςτο χρόνο.  

  Πμοια με τθν Html και τθ javascript, θ ζνκεςθ κϊδικα ςτο περιεχόμενο αφενόσ απλοποιεί 

τθν ανάπτυξθ μικρϊν εφαρμογϊν, αφετζρου κάνει τθ διαχείριςθ του κϊδικα πιο ςφνκετθ. Για το 

λόγο αυτό επιτρζπονται τεχνικζσ “code-behind” δθλαδι θ ςφηευξθ ςτοιχείων με κϊδικα actionscript 

ο οποίοσ υπάρχει ςε εξωτερικά αρχεία κειμζνου. Ο εξωτερικόσ κϊδικασ διαβάηεται όταν παράγεται 

το μεταγλωττιςμζνο flash αρχείο και δε μπορεί να μεταγλωττιςτεί ςε  

  χρόνο εκτζλεςθσ (run time) αλλά μόνο ςε χρόνο μεταγλϊττιςθσ. Συνεπϊσ, όταν ο 

προγραμματιςτισ αλλάξει οποιοδιποτε ςτοιχείο του κϊδικα, είτε εςωτερικά ςτο πθγαίο flash 

αρχείο είτε ςε κάποιο εξωτερικό αρχείο κϊδικα, απαιτείται να μεταγλωττίςει ξανά τθν εφαρμογι 

flash και να παράγει ζνα μεταγλωττιςμζνο flash αρχείο(16)(15).  

 

4 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΒΑΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1 XAMPP 

To XAMPP είναι ζνα πακζτο προγραμμάτων λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα το όποιο 

περιζχει τον εξυπθρετθτι ςελίδων Apache, τθ βάςθ δεδομζνων MySQL και ζνα διερμθνζα 

για τισ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ PHP και Perl.  

 

4.1.1 Εγκατάςταςη XAMPP 

 Για τθν εγκατάςταςθ του πακζτου προγραμμάτων λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα 

XAMPP ακολουκιςαμε τα ζξθσ βιματα: 

1. Εηζαγσγή ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηνλ ζύλδεζκν 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html 

2. Λήςε ηνπ εξγαιείνπ  

3. Εγθαηάζηαζε ηνπ xampp 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
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Εικόνα 1: Εγκατάςταςθ Xampp 

 

 

4. Απνδερόκαζηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. Άπια παηάκε ην θνπκπί enter. 

 

Εικόνα 2: Ρυκμίςεισ Xampp 
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5. Όηαλ ζα έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε άπια θιείλνπκε ην παξάζπξν. 

 

Εικόνα 3: Ολοκλιρωςθ Ρυκμίςεων Xampp 

 

6. Εθθίλεζε ηνπ XAMPP control panel 

 

Εικόνα 4: Εκκίνθςθ Xampp Control Panel 
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7. Εθθίλεζε  ηνπ Apache θαη MySQL.  

 

Εικόνα 5: Εκκίνθςθ Apache και Mysql 

 

8. Επαιεζεύνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Apache κε ην λα επηιέμνπκε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ Apache από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

 

 

Εικόνα 6: Επιλογι Admin Λειτουργίασ Για Σον Apache 
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9. Αθνινπζνύκε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε ηνλ Apache γηα ηελ MySQL. Αλ ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία όηαλ ζα αλνίμνπκε έλα 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο (web browser) ζα εκθαληζηεί έλα κήλπκα πνπ ζα ιέεη όηη 

έρνπκε εγθαηαζηήζεη κε επηηπρία ην XAMPP ζην ζύζηεκα καο. 

 

 

Εικόνα 7: Ολοκλιρωςθ Εγκατάςταςθσ Xampp 
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5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΝΣΟΣΘΣΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 

 

Εικόνα 8: Διάγραμμα Οντοτιτων χζςεων 
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6 ΧΕΙΑΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

 

Η μετάφραςθ του διαγράμματοσ οντοτιτων-ςχζςεων ςτο ςχεςιακό μοντζλο ςφμφωνα με τισ 

πλθκικότθτεσ που προκφπτουν ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ. Στουσ παρακάτω πίνακεσ του ςχεςιακοφ 

μοντζλου φαίνονται με υπογράμμιςθ τα πρωτεφοντα κλειδιά όπωσ επίςθσ ( italic – όχι bold, ςτο 

τζλοσ κάκε πίνακα) τα κλειδιά τα οποία κλθρονομοφνται από τθν μία οντότθτα ςτθν άλλθ βάςει των 

πλθκικοτιτων. 

 

 

USERS 

userID userRole userusername userPassword userFirstname userLastname userAddress 

userTel userMail 
 

MUSEUMS 

mus_id mus_name mus_address mus_price 
 

SIGHTS 

s_id s_name s_address s_price 
 

ROUTES 

r_id r_placestart r_placeend r_timestart r_timeend r_day r_company r_means 

 

EXCURSIONS AGENCIES 

a_id a_name a_address a_tel 

 

EXCURSIONS  

ex_id ex_placestart ex_placeend ex_timestart ex_timeend ex_day ex_price ex_isoffer 

numper
sons 

a_id 

 
 

RENT AGENCIES 

rent_id rent_name rent_address rent_tel rent_isaffiliated 
 

CARS 

car_id car_number car_cubism car_kind car_npersons car_price car_isrent rent_id 
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MOTOS 

m_id m_number m_cubism m_kind m_price m_isrent rent_id 

 

HOTELS 

h_id h_name h_category h_address h_tel h_isaffiliated singles_total singles_price 

doubles
_total 

doubles_
price 

family_total family_price suites_total suites_price 

 
 

RESERVATIONS 

res_id res_roomnum res_roomtype res_start
date 

res_end
date 

res_iscancelled h_id car_id m_id u_id 

 

 

 

7 ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΗ 

 

Για να δθμιουργιςουμε τθ βάςθ μασ κα ακολουκιςουμε τα παρακάτω βιματα. 

Ανοίγουμε τθ Γραμμι Εντολών (Command Prompt) ςτον υπολογιςτι μασ. 

Start -> πλθκτρολόγθςθ cmd ->Enter 

Ρθγαίνουμε ςτο ςωςτό φάκελο όπου βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ θ mysql, γράφωντασ τθν εντολι: 

cd C:\xampp\mysql\bin 

Μπαίνουμε μζςα ςτθ mysql, γράφωντασ τθν εντολι: 

mysql –u root –p 

και όταν μασ ηθτάει password, πατάμε enter κατευκείαν. 

 

Η πρϊτθ εντολι  

create database santorinidb; 

δθμιουργεί τθ βάςθ για το ςφςτθμά μασ ενϊ με τθ δεφτερθ εντολι, ξεκινάμε να τθ χρθςιμοποιοφμε 

use santorinidb; 

 

Με τισ επόμενεσ εντολζσ δθμιουργοφμε τουσ πίνακεσ που προζκυψαν από τθ μετάφραςθ του 
ςχεςιακοφ μοντζλου, δθλϊνοντασ τα πρωτεφοντα και τα ξζνα κλειδιά βάςθ των κανόνων 
κλθρονόμθςθσ. 

 

DROP TABLE IF EXISTS users CASCADE; 

create table users 
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( 

 userID  integer not null auto_increment, 

 userRole  varchar(10) not null, 

 userusername  varchar(20) not null, 

 userPassword  varchar(20) not null, 

  

     userFirstname varchar(32) not null, 

     userLastname varchar(32) not null, 

     userAddress varchar(32) not null, 

 userTel   varchar(32) not null, 

 userMail  varchar(32) not null, 

 

 primary key (userID) 

); 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS museums CASCADE; 

CREATE TABLE museums 

(  

 mus_id   integer not null auto_increment, 

     mus_name  varchar(32) not null, 

     mus_address  varchar(32) not null, 

 mus_price  float not null, 

  

 primary key(mus_id) 

 ); 

 

DROP TABLE IF EXISTS sights CASCADE; 

CREATE TABLE sights 

(  

 s_id  integer not null auto_increment, 

     s_name varchar(32) not null, 

     s_address varchar(32) not null, 

 s_price  float not null, 

  

 primary key(s_id) 
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 );  

 

DROP TABLE IF EXISTS routes CASCADE; 

CREATE TABLE routes 

(  

 r_id  integer not null auto_increment, 

     r_placestart varchar(32) not null, 

     r_placeend varchar(32) not null, 

 r_timestart varchar(12) not null, 

 r_timeend varchar(12) not null, 

 r_day  varchar(12) not null, /*checkbox*/ 

 r_company varchar(12) not null, 

 r_means varchar(12) not null, 

  

 primary key(r_id) 

 );  

 

DROP TABLE IF EXISTS exagencies CASCADE; 

CREATE TABLE exagencies 

(  

 a_id  integer not null auto_increment, 

     a_name varchar(32) not null, 

     a_address varchar(32) not null, 

 a_tel  varchar(32) not null, 

  

 primary key(a_id) 

 );    

   

  

DROP TABLE IF EXISTS excursions CASCADE; 

CREATE TABLE excursions 

(  

 ex_id  integer not null auto_increment, 

     ex_placestart varchar(32) not null, 

     ex_placeend varchar(32) not null, 

 ex_timestart varchar(12) not null, 
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 ex_timeend varchar(12) not null, 

 ex_day  varchar(12) not null, 

 ex_price float not null, 

 ex_isoffer integer not null, 

 numofpersons integer not null, 

  

 a_id   integer not null, 

  

 primary key(ex_id), 

 foreign key(a_id) references agencies  

 );  

  

DROP TABLE IF EXISTS rentagencies CASCADE; 

CREATE TABLE rentagencies 

(  

 rent_id  integer not null auto_increment, 

     rent_name varchar(32) not null, 

     rent_address varchar(32) not null, 

 rent_tel varchar(32) not null, 

 rent_isaffiliated integer not null, 

  

 primary key(rent_id) 

 );   

  

 

DROP TABLE IF EXISTS cars CASCADE; 

CREATE TABLE cars 

(  

 car_id   integer not null auto_increment, 

     car_number  varchar(32) not null, 

 car_cubism  integer not null, 

 car_kind  varchar(32) not null, 

 car_npersons  integer not null, 

 car_price   float not null, 

 car_isrent  integer not null, 
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 rent_id   integer not null, 

  

 primary key(car_id), 

 foreign key(rent_id) references rentagencies 

  ); 

 

DROP TABLE IF EXISTS motos CASCADE; 

CREATE TABLE motos 

(  

 m_id   integer not null auto_increment, 

     m_number  varchar(32) not null, 

 m_cubism  integer not null, 

 m_kind   varchar(32) not null, 

 m_price   float not null, 

 m_isrent  integer not null, 

  

 rent_id   integer not null, 

  

 primary key(m_id), 

 foreign key(rent_id) references rentagencies /*on delete cascade*/ 

  ); 

  

DROP TABLE IF EXISTS hotels CASCADE; 

CREATE TABLE hotels 

(  

 h_id   integer not null auto_increment, 

     h_name  varchar(32) not null, 

 h_address  varchar(32) not null, 

 h_category  varchar(32) not null, 

     h_tel   varchar(32) not null, 

 h_isaffiliated integer not null, 

 singles_total integer not null, 

 singles_price float not null, 

 doubles_total integer not null, 

 doubles_price float not null, 

 family_total integer not null, 
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 family_price float not null, 

 suites_total integer not null, 

 suites_price float not null, 

  

 primary key(h_id) 

  ); 

   

   

DROP TABLE IF EXISTS reservations CASCADE; 

CREATE TABLE reservations 

  (  res_id   integer not null auto_increment, 

     res_roomnum  integer not null, 

 res_roomtype  varchar(32) not null, 

  

 res_startdate   date, 

 res_enddate   date, 

  

 res_iscancelled  integer not null, 

  

 h_id   integer not null, 

 car_id   integer not null, 

 m_id   integer not null, 

 u_id   integer not null, 

  

 primary key(res_id), 

 foreign key(h_id) references hotels, 

 foreign key(car_id) references cars, 

 foreign key(m_id) references motos, 

 foreign key(u_id) references users 

  );   

Με τθν ακριβϊσ επόμενθ εντολι δθμουργοφμε τον πρϊτο χριςτθ του ςυςτιματοσ μασ, ςτον οποίο 
δίνουμε το ρόλο του administrator ετςι ϊςτε να ζχει τον απόλυτο ζλεγχο του όλου ςυςτιματοσ. 

insert into users (userRole, userusername, userPassword, userFirstname, userLastname, 
userAddress, userTel, userMail) values ('admin', 'admin', 'admin', 'adminF', 'adminL', 
'adminAddress', '6940000000', 'info@santorini.gr'); 

 

Οι ρόλοι του ςυςτιματοσ κα είναι 2, o admin και ο απλόσ user. 
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Ο διαχωριςμόσ ζγινε για να μπορεί να υπάρχει γενικόσ ζλεγχοσ ςτο ςφςτθμα από τθν πλευρά του 
admin και γιατί ο απλόσ χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ μόνο όςων λειτουργιϊν χρειάηεται. 

 

Οι λειτουργίεσ που υποςτθρίηει το ςφςτθμα είναι οι εξισ: 

1. Login - Logout 

2. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Χξήζηε 

3. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Μνπζείνπ 

4. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Αμηνζέαηνπ 

5. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Δξνκνινγίνπ 

6. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Εθδξνκηθνύ Γξαθείνπ 

7. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Εθδξνκώλ 

8. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Γξαθείνπ Ελνηθηάζεσλ 

9. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Απηνθηλήηνπ 

10. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Μεραλήο 

11. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Ξελνδνρείνπ 

12. Πξνζζήθε – Δηαγξαθή Κξάηεζεο 

13. Αλαδήηεζε Ξελνδνρείνπ/Απηνθηλήηνπ/Μεραλήο 

14. Εγγξαθή Χξήζηε 

15. Πξνβνιή Πξνθίι 

 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει ποιεσ λειτουργίεσ ζχει διακζςιμεσ ο διαχειριςτισ (admin)και ποιεσ ζνασ 
απλόσ χριςτθσ του ςυςτιματοσ (user). 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ Admin User 

Login – Logout Ναι Ναι 

Ρροςκικθ – Διαγραφι Χριςτθ Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Μουςείων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Αξιοκζατων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Δρομολογιϊν Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Ξενοδοχείων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Εκδρομικϊν Γραφείων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Εκδρομϊν Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Γραφείων Ενοικιάςεων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Αυτοκινιτων Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Μθχανϊν Ναι  

Ρροςκικθ – Διαγραφι Κρατιςεων Ναι  

Ρροφίλ Χριςτθ Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Μουςείων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Αξιοκζατων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Δρομολογιϊν Ναι Ναι 
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Λίςτα διακζςιμων Ξενοδοχείων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Εκδρομικϊν Γραφείων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Εκδρομϊν Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Γραφείων Ενοικιάςεων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Αυτοκινιτων Ναι Ναι 

Λίςτα διακζςιμων Μθχανϊν Ναι Ναι 

Οι Κρατιςεισ μου Ναι Ναι 

Αναηιτθςθ Ναι Ναι 

Εγγραφι χριςτθ  Ναι 

Πίνακασ 1: Διακζςιμεσ Λειτουργίεσ υςτιματοσ Ανά Ρόλο 
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8 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

8.1 Βαςικά Φαρακτηριςτικά ελίδων υςτήματοσ 
 

Ο παρακάτω πίνακασ ςυγκεντρϊνει όλα τα αρχεία του ςυςτιματοσ μασ κατθγοριοποιθμζνα ςτουσ 

αντίςτοιχουσ φακζλουσ, περιγράφοντασ τθ λειτουργία του κακενόσ. 

Φάκελοι 
αρχείων 

Αρχεία Περιγραφι 

Santorinidb 
(κεντρικόσ 
φάκελοσ) 

Index.php Εδϊ κακορίηεται ανάλογα α) με το ρόλο β)με το αν 
ειςαι logged in ι όχι και γ) με τθν παράμετρο page 
ςτο url ποια ςελίδα κα «φορτϊςει». 

admin CarsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Αυτοκινιτων. 

 ExagenciesAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Εκδρομικϊν Γραφείων. 

 ExcursionsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των Εκδρομϊν. 

 HotelsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Ξενοδοχείων. 

 MotosAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των Μθχανϊν. 

 MuseumsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των Μουςείων 

 RentAgencies.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των Εταιρειϊν 
Ενοικίαςθσ 

 ReservationsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Κρατιςεων. 

 RoutesAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Δρομολογιϊν. 

 SightsAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των 
Αξιοκζατων 

 UsersAdmin.inc Αντιςτοιχεί ςτθ διαχειριςτικι ςελίδα των Χρθςτϊν. 

whole Cars.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Αυτοκινιτων του 
οδθγοφ. 

 Exagencies.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Εκδρομικϊν Γραφείων 
του οδθγοφ. 

 Excursions.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Εκδρομϊν του οδθγοφ. 

 Index.inc Αντιςτοιχεί ςτο intro page του ςυςτιματοσ. 

 Hotels.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Ξενοδοχείων του οδθγοφ. 

 Motos.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Μθχανϊν του οδθγοφ 

 Museums.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Μουςείων του οδθγοφ. 

 Profile.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα προφίλ για τον κάκε χριςτθ 
που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον οδθγό. 

 Register.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα εγγραφισ χρθςτϊν για τον 
οδθγό. 

 Rentagencies.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Γραφείων Ενοικίαςθσ του 
οδθγοφ 

 Reservations.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των κρατιςεων  του κάκε 
χριςτθ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον οδθγό 

 Routes.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Δρομολογίων του 
οδθγοφ 
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 Search.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα Αναηιτθςθσ του οδθγοφ 

 Sights.inc Αντιςτοιχεί ςτθ ςελίδα των Αξιοκζατων οδθγοφ 

Template menu_admin.inc Αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του Template που περιζχει τισ 
διαχειριςτικζσ επιλογζσ που ζχει διακζςιμεσ ο admin 

 login.inc Αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του Template που περιζχει τθ 
φόρμα του Login-Logout. 

 menu_user.inc Αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του Template που περιζχει τισ 
διαχειριςτικζσ επιλογζσ που ζχει διακζςιμεσ ο κάκε 
χριςτθσ. 

 meta.inc Αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του Template που περιζχει τισ 
metadata πλθροφορίεσ. 

 Template.inc Αντιςτοιχεί ςτο ςφνκεςθ-τρόπο εμφάνιςθσ των 
επιμζρουσ τμθμάτων του Template. 

 Validate.inc Αντιςτοιχεί ςτο τμιμα του Template που κάνει τθν 
πιςτοποίθςθ ειςαγωγισ ςωςτϊν username-
password ςτθ φόρμα του Login. 

Πίνακασ 2: Περιεχόμενα φακζλων-αρχείων 

 

Χρθςιμοποιιςαμε .inc αρχεία ϊςτε να είναι πιο εφκολθ  

Α) θ ςφνκεςθ-εμφάνιςθ των επιμζρουσ μενοφ ανάλογα με το ρόλο (admin ι απλόσ χριςτθσ)  

Β) θ διαχείριςθ των κάκε λειτουργικϊν ςελίδων ανάλογα με το ρόλο. 

 

 

Θ βαςικι κατθγοριοποίθςθ κάκε αρχείου που αναφζρεται ςε διαχειριςτικι λειτουργία είναι οι 

παρακάτω: 

Actions Flag Fields check Id Result 

add True All with data - Ολοκλιρωςθ Καταχϊρθςθσ 

  Missing data - Εμφάνιςθ φόρμασ με μινυμα λάκουσ 
ότι δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα 
πεδία¨ 

 (false) - - Εμφάνιςθ φόρμασ καταχϊρθςθσ 

     

delete true - yes Διαγραφι καταχϊρθςθσ με το 
ςυγκεκριμζνο id 

     

Νο action (else) - - - Α) Εμφάνιςθ αρχικισ οκόνθσ με 
ςφνδεςμο για προςκικθ και 
Β) λίςτα όλων των ιδθ 
καταχωρθμζνων εγγραφών με 
ςφνδεςμο επεξεργαςίασ/διαγραφισ 
για κακεμία 

Πίνακασ 3: Ενζργειεσ Κώδικα Κάκε Αρχείου τον Φάκελο Admin 
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8.2 Login - Logout 

Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ςωςτισ ειςαγωγισ Ονόματοσ χριςτθ – Κωδικοφ 

Screenshots: 

 

Εικόνα 9: Ζλεγχοσ Κωδικοφ - Ονόματοσ Χριςτθ 
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Εικόνα 10: Ειςαγωγι το φςτθμα - Μινυμα Καλωςορίςματοσ 

 

SQL Query: 

select * from users where UserUsername='$user' and UserPassword='$pass'  

Εάν υπάρχει τζτοιοσ χριςτθσ τότε ενεργοποιείται θ είςοδοσ ςτο ςφςτθμα με καλωςόριςμα του 

χριςτθ. 

Επίςθσ ενεργοποιοφνται οι php SESSION μεταβλθτζσ τισ οποίεσ κα χρειαςτοφμε κατά κφριο λόγο ςτο 

διαχωριςμό των λειτουργιϊν που πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςθ του o admin και ζνασ απλόσ user 

  $_SESSION['Logged']=1; 

  $_SESSION['Name']=$temp[2]; 

  $_SESSION['Role']=$temp[1]; 

  $_SESSION['userID']=$temp[0]; 
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8.3 Φρήςτεσ 

8.3.1 Αρχική Οθόνη Φρηςτών 

Screenshots: 

 

Εικόνα 11: Αρχικι Οκόνθ Χρθςτών 

 

 

Στθν αρχικι οκόνθ των χρθςτϊν εμφανίηεται θ λίςτα με τουσ υπάρχοντεσ χριςτεσ και δίπλα ςε κάκε 

ζναν, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζναν από αυτοφσ. Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί 

κάποιοσ χριςτθσ, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ χρθςτϊν. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ χρθςτϊν, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ χριςτθ. 

Ζνασ λογαριαςμόσ χριςτθ που ζχει γίνει ανάκεςθ ςε ζναν υπάλλθλο, δεν μπορεί να διαγραφεί. 
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8.3.2 Δημιουργία Φρήςτη 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Χριςτθ, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ χριςτθσ. 

 

Εικόνα 12: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Χριςτθ 

 

 

Εικόνα 13: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Χριςτθ 
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SQL query: 

insert into users (userRole, userusername, userPassword, userFirstname, userLastname, 

userAddress, userTel, userMail)  

values ('user', '$userusername', '$userPassword', '$userFirstname', '$userLastname', '$userAddress', 

'$userTel', '$userMail')  

 

8.3.3 Διαγραφή Φρήςτη 

Screenshots: 

 

Εικόνα 14: Διαγραφι Χριςτθ 1 
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Εικόνα 15: Διαγραφι Χριςτθ 2 

 

SQL query: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου χριςτθ, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

delete from users where userID=$StrtsID 
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8.4 Μουςεία 

8.4.1 Αρχική Οθόνη Μουςείων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των μουςείων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα μουςεία και δίπλα ςε κάκε 

ζνα, οι ςφνδεςμοι και Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτά. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιο μουςείο, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ μουςείων. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ μουςείων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ μουςείου. 

 

 

 

Εικόνα 16: Αρχικι Οκόνθ Μουςείων 
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8.4.2 Δημιουργία Μουςείου 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Μουςείου, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα μουςείο. 

 

Εικόνα 17: Φόρμα Προςκικθσ Μουςείου 

 

 

Εικόνα 18: Ολοκλιρωςθ προςκικθσ Νζου Μουςείου 
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SQL query: 

insert into museums (mus_name, mus_address, mus_price) values ('$mus_name', '$mus_address', 

$mus_price) 

 

8.4.3 Διαγραφή Μουςείου 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου μουςείου, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 19: Διαγραφι Μουςείου 1 
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Εικόνα 20: Διαγραφι Μουςείου 2 

 

SQL query: 

delete from museums where mus_id=$StrtsID 

 

8.5 Δρομολόγια 

8.5.1 Αρχική Οθόνη Δρομολογιών 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Δρομολογίων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα δρομολόγια και δίπλα ςε 

κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Επεξεργαςίασ (Edit) και Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτά. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιο δρομολόγιο, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ Δρομολογίων. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Δρομολογίων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ δρομολογίων. 
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Εικόνα 21: Αρχικι Οκόνθ Δρομολογίων 

 

 

8.5.2 Δημιουργία Δρομολογίου 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Δρομολογίου, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει 

να ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ δρομολόγιο. 

 

Εικόνα 22: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Δρομολογίου 
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Εικόνα 23: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Δρομολογίου 

 

SQL query: 

insert into routes (r_placestart, r_placeend, r_timestart, r_timeend, r_day, r_company, r_means)  

values ('$r_placestart', '$r_placeend', '$r_timestart', '$r_timeend', '$selected', '$r_company', 

'$r_means') 

 

8.5.3 Διαγραφή Δρομολογίου 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου Δρομολογίου, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 
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Εικόνα 24: Διαγραφι Δρομολογίου 1 

 

 

Εικόνα 25: Διαγραφι Δρομολογίου 2 

 

 

SQL query: 

delete from routes where r_id=$StrtsID 
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8.6 Εκδρομικά Γραφεία 

8.6.1 Αρχική Οθόνη Εκδρομικών Γραφείων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Εκδρομικϊν Γραφείων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα εκδρομικά 

γραφεία και δίπλα ςε κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Επεξεργαςίασ (Edit) και Διαγραφισ (Delete) για κάκε 

ζνα από αυτά. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιο εκδρομικό γραφείο, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ 

Εκδρομικϊν Γραφείων. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Εκδρομικϊν Γραφείων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ 

οδθγεί ςτθ φόρμα δθμιουργίασ εκδρομικοφ γραφείου. 

 

 

Εικόνα 26: Αρχικι Οκόνθ Εκδρομικών Γραφείων 
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8.6.2 Δημιουργία Εκδρομικού Γραφείου 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Εκδρομικοφ Γραφείου, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα Εκδρομικοφ Γραφείο. 

 

 

Εικόνα 27: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Εκδρομικοφ Γραφείου 

 

 

Εικόνα 28: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Εκδρομικοφ Γραφείου 
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SQL query: 

insert into exagencies (a_name, a_address, a_tel) values ('$a_name', '$a_address', '$a_tel') 

 

 

8.6.3 Διαγραφή Εκδρομικού Γραφείου 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου Εκδρομικοφ 

Γραφείου, περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

Εικόνα 29: Διαγραφι Εκδρομικοφ Γραφείου 1 
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Εικόνα 30: Διαγραφι Εκδρομικοφ Γραφείου 2 

 

SQL query: 

delete from exagencies where a_id=$StrtsID 

 

8.7 Εκδρομέσ 

8.7.1 Αρχική Οθόνη Εκδρομών 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Εκδρομϊν εμφανίηεται θ λίςτα με τισ υπάρχοντεσ εκδρομζσ και δίπλα ςε 

κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτοφσ. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποια εκδρομι, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ εκδρομισ. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ εκδρομϊν, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ εκδρομισ. 
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Εικόνα 31: Αρχικι Οκόνθ Εκδρομών 

 

 

 

8.7.2 Δημιουργία Εκδρομήσ 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Εκδρομισ, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί μια Εκδρομι. 
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Εικόνα 32: Φόρμα Προςκικθσ Νζασ Εκδρομισ 

 

 

Εικόνα 33: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζασ Εκδρομισ 

 

SQL query: 

 Θ φόρμα δθμιουργίασ Εκδρομισ ζχει λίςτα επιλογισ με ΟΛΑ τα διακζςιμα Εκδρομικά 
Γραφεία. 
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insert into excursions (ex_placestart, ex_placeend, ex_timestart, ex_timeend, ex_day, ex_price, 

ex_isoffer, numofpersons, a_id)   

values ('$ex_placestart', '$ex_placeend', '$ex_timestart', '$ex_timeend', '$ex_day', $ex_price, 

$ex_isoffer, $numofpersons, $a_id) 

 

8.7.3 Διαγραφή Εκδρομήσ 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκδρομισ, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 34: Διαγραφι Εκδρομισ 1 
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Εικόνα 35: Διαγραφι Εκδρομισ 2 

  

SQL query: 

delete from excursions where ex_id=$StrtsID 

 

8.8 Γραφεία Ενοικιάςεων 

8.8.1 Αρχική Οθόνη Γραφείων Ενοικιάςεων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Γραφείων Ενοικιάςεων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα Γραφεία 

Ενοικιάςεων και δίπλα ςε κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτά. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιοσ Γραφείο Ενοικιάςεων, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ 

Γραφείου Ενοικιάςεων. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Γραφείων Ενοικιάςεων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ 

οδθγεί ςτθ φόρμα δθμιουργίασ Γραφείου Ενοικιάςεων. 
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Εικόνα 36: Αρχικι Οκόνθ Γραφείων Ενοικιάςεων 

 

8.8.2 Δημιουργία Γραφείου Ενοικιάςεων 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Γραφείου Ενοικιάςεων, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που 

πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα Γραφείο Ενοικιάςεων. 

 

 

Εικόνα 37: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Γραφείου Ενοικιάςεων 
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Εικόνα 38: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Γραφείου Ενοικιάςεων 

 

SQL query: 

insert into rentagencies (rent_name, rent_address, rent_tel, rent_isaffiliated)  

values ('$rent_name', '$rent_address', '$rent_tel', $rent_isaffiliated) 
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8.8.3 Διαγραφή Γραφείου Ενοικιάςεων 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου γραφείου 

ενοικιάςεων, περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 39: Διαγραφι Γραφείου Ενοικιάςεων 1 

 

 

Εικόνα 40: Διαγραφι Γραφείου Ενοικιάςεων 2 
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SQL query: 

delete from rent_agencies where rent_id=$StrtsID 

 

8.9 Μηχανέσ 

8.9.1 Αρχική Οθόνη Μηχανών 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Μθχανϊν εμφανίηεται θ λίςτα με τουσ υπάρχοντεσ Μθχανζσ και δίπλα ςε 

κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Επεξεργαςίασ (Edit) και Διαγραφισ (Delete) για κάκε μία από αυτζσ. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποια Μθχανι, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ Μθχανϊν. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Μθχανϊν, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ Μθχανισ. 

 

 

Εικόνα 41: Αρχικι Οκόνθ Μθχανών 
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8.9.2 Δημιουργία Μηχανήσ 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Μθχανισ, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί μια Μθχανι. 

 

 

Εικόνα 42: Φόρμα Προςκικθσ Νζασ Μθχανισ 

 

 

 

Εικόνα 43: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζασ Μθχανισ 
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SQL query: 

 Θ φόρμα δθμιουργίασ Μθχανισ ζχει λίςτα επιλογισ με ΟΛΑ τα διακζςιμα Γραφεία 
Ενοικιάςεων 

insert into motos (m_number, m_cubism, m_kind, m_price, m_isrent, rent_id)  

values ('$m_number', $m_cubism, '$m_kind', $m_price, $m_isrent, $rent_id) 

   

8.9.3 Διαγραφή Μηχανήσ 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Μθχανισ, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 44: Διαγραφι Μθχανισ 1 
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Εικόνα 45: Διαγραφι Μθχανισ 2 

 

SQL query: 

delete from motos where moto_id=$StrtsID 

 

8.10 Αυτοκίνητα 

8.10.1 Αρχική Οθόνη Αυτοκινήτων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Αυτοκινιτων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα Αυτοκίνθτα και δίπλα ςε 

κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτοφσ. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιοσ αυτοκίνθτο, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ Αυτοκινιτου. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Αυτοκινιτων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ Αυτοκινιτου. 
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Εικόνα 46: Αρχικι Οκόνθ Αυτοκινιτων 

 

8.10.2 Δημιουργία  Αυτοκινήτου 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Αυτοκινιτου εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ Αυτοκίνθτο. 

 Θ φόρμα δθμιουργίασ Αυτοκινιτου ζχει λίςτα επιλογισ με ΟΛΑ τα διακζςιμα Γραφεία 
Ενοικιάςεων. 
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Εικόνα 47: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Αυτοκινιτου 

 

 

 

Εικόνα 48: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Αυτοκινιτου 

 

SQL query: 

insert into cars (car_number, car_cubism, car_kind, car_npersons, car_price, car_isrent, rent_id)  

values ('$car_number', $car_cubism, '$car_kind', $car_npersons, $car_price, $car_isrent, $rent_id) 
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8.10.3 Διαγραφή Αυτοκινήτου 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου Αυτοκινιτου, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 49: Διαγραφι Αυτοκινιτου 1 

 

 

Εικόνα 50: Διαγραφι Αυτοκινιτου 2 
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SQL query: 

delete from cars where car_id=$StrtsID 

 

8.11 Ξενοδοχεία 

8.11.1 Αρχική Οθόνη Ξενοδοχείων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Ξενοδοχείων εμφανίηεται θ λίςτα με τα υπάρχοντα Ξενοδοχεία και δίπλα ςε 

κάκε ζνα, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε ζνα από αυτά. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποιο Ξενοδοχείο, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ Ξενοδοχείου. 

Επίςθσ, ςτο πάνω μζροσ τθσ αρχικισ οκόνθσ Ξενοδοχείων, υπάρχει ςφνδεςμοσ που μασ οδθγεί ςτθ 

φόρμα δθμιουργίασ Ξενοδοχείου. 

 

 

 

Εικόνα 51: Αρχικι Οκόνθ Ξενοδοχείων 
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8.11.2 Δημιουργία Ξενοδοχείου 

Screenshots: 

Στθν οκόνθ Δθμιουργίασ Ξενοδοχείου, εμφανίηεται θ φόρμα με τα απαραίτθτα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα Ξενοδοχείο. 

 

 

Εικόνα 52: Φόρμα Προςκικθσ Νζου Ξενοδοχείου 

 

 

 

Εικόνα 53: Ολοκλιρωςθ Προςκικθσ Νζου Ξενοδοχείου 
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SQL query: 

insert into hotels (h_name, h_address, h_category, h_tel, h_isaffiliated, singles_total, singles_price,  

doubles_total, doubles_price, family_total, family_price, suites_total, suites_price) values 

('$h_name', '$h_address', '$h_category', '$h_tel', $h_isaffiliated, $singles_total, $singles_price, 

$doubles_total, $doubles_price, $family_total, $family_price, $suites_total, $suites_price) 

 

8.11.3 Διαγραφή Ξενοδοχείου 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ του ςυγκεκριμζνου Ξενοδοχείου, 

περνϊντασ το id του ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 53: Διαγραφι Ξενοδοχείου 1 
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Εικόνα 54: Διαγραφι Ξενοδοχείου 2 

 

SQL query: 

delete from hotels where h_id=$StrtsID 

 

8.12 Κρατήςεισ 

8.12.1 Αρχική Οθόνη Κρατήςεων 

Screenshots: 

Στθν αρχικι οκόνθ των Κρατιςεων εμφανίηεται θ λίςτα με τισ υπάρχοντεσ Κρατιςεισ και δίπλα ςε 

κάκε μία, οι ςφνδεςμοι Διαγραφισ (Delete) για κάκε μία από αυτζσ. 

Εάν δεν ζχει δθμιουργθκεί κάποια κεραία, τότε εμφανίηεται μινυμα μθ φπαρξθσ Κράτθςθσ. 
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Εικόνα 55: Αρχικι Οκόνθ Κρατιςεων 

 

8.12.2 Διαγραφή Κράτηςησ 

Screenshots: 

Κάκε ςφνδεςμοσ Delete, αντιςτοιχεί ςτθν διαδικαςία Διαγραφισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Κράτθςθσ, 

περνϊντασ το id τθσ ωσ παράμετρο. 

 

 

Εικόνα 56: Διαγραφι Κράτθςθσ 1 
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Εικόνα 57: Διαγραφι Κράτθςθσ 2 

 

SQL query: 

delete from reservations where res_id=$StrtsID 

 

 

8.13 Λίςτα Διαθέςιμων Πληροφοριών 

Ζνασ απλόσ χριςτθσ του τουριςτικοφ οδθγοφ, μπορεί να δει τθ λίςτα πλθροφοριϊν για κάκε 

κατθγορία πλθροφορίασ που ειςάγει ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ. 

Τισ ςυγκεκριμζνεσ λίςτεσ πλθροφοριϊν μπορεί να τισ δει χωρίσ να ζχει λογαριαςμό χριςτθ ςτον 

τουριςτικό οδθγό. 
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8.13.1 Λίςτα Διαθέςιμων Μουςείων 

Screenshots: 

 

Εικόνα 58: Λίςτα Διακζςιμων Μουςείων 

 

8.13.2 Λίςτα Διαθέςιμων Αξιοθέατων 

Screenshots: 

 

Εικόνα 59: Λίςτα Διακζςιμων Αξιοκζατων 
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8.13.3 Λίςτα Διαθέςιμων Δρομολογίων 

Screenshots: 

 

 

Εικόνα 60: Λίςτα Διακζςιμων Δρομολογίων 

 

8.13.4 Λίςτα Διαθέςιμων Ξενοδοχείων 

Screenshots: 

 

Εικόνα 61: Λίςτα Διακζςιμων Ξενοδοχείων 
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8.13.5 Λίςτα Διαθέςιμων Εκδρομικών Γραφείων 

Screenshots: 

 

Εικόνα 62: Λίςτα Διακζςιμων Εκδρομικών Γραφείων 

 

8.13.6 Λίςτα Διαθέςιμων Εκδρομών 

Screenshots: 

 

Εικόνα 63: Λίςτα Διακζςιμων Εκδρομών 
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8.13.7 Λίςτα Διαθέςιμων Γραφείων Ενοικιάςεων 

Screenshots: 

 

 

Εικόνα 64: Λίςτα Διακζςιμων Γραφείων Ενοικιάςεων 

 

8.13.8 Λίςτα Διαθέςιμων Αυτοκινήτων 

Screenshots: 

 

 

Εικόνα 65: Λίςτα Διακζςιμων Αυτοκινιτων 
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8.13.9 Λίςτα Διαθέςιμων Μηχανών 

Screenshots: 

 

Εικόνα 66: Λίςτα Διακζςιμων Μθχανών 

 

 

8.14 Εγγραφή χρήςτη 

Ζνασ απλόσ χριςτθσ του τουριςτικοφ οδθγοφ, μπορεί να εγγραφεί / δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτθν 

πλατφόρμα μζςω αυτισ τθσ λειτουργίασ. 

Η εγγραφι / δθμιουργία λογαριαςμοφ κα του δϊςει τθ δυνατότθτα 

 λα πξαγκαηνπνηεί θξαηήζεηο 

 λα αθπξώλεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ 

 λα βιέπεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνθίι ηνπ 
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Εικόνα 67: Εγγραφι Χριςτθ 
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8.15 Προφίλ χρήςτη 

Ζνασ απλόσ χριςτθσ του τουριςτικοφ οδθγοφ, μπορεί να να βλζπει τισ πλθροφορίεσ του προφίλ του, 

εφόςον ζχει κάνει login ςτο ςφςτθμα του ταξιδιωτικοφ οδθγοφ. 

 

 

Εικόνα 68: Προφίλ Χριςτθ 

 

 

8.16 Αναζήτηςη 

Ζνασ απλόσ χριςτθσ του τουριςτικοφ οδθγοφ, μπορεί να πραγματοποιιςει αναηιτθςθ για τα 

διακζςιμα ξενοδοχεία, αυτοκίνθτα ι μθχανζσ που κα επικυμοφςε να νοικιάςει. 

Αναηιτθςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί από οποιονδιποτε επιςκεφτεί τον τουριςτικό οδθγό, χωρίσ 

να χρειάηεται να ζχει εγγραφει/δθμιουργιςει λογαριαςμό. 

Τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει ζνασ χριςτθσ για να προχωριςει ςε 

κράτθςθ, μόνο εάν ζχει λογαριαςμό και είναι ςυνδεδεμζνοσ. (Το κουμπί ΚΡΑΣΘΘ ςτα 

αποτελζςματα αναηιτθςθσ εμφανίηεται μόνο εάν είναι ςυνδεδεμζνοσ ζνασ χριςτθσ) 
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8.16.1 Κριτήρια Αναζήτηςησ 

Τα κριτιρια αναηιτθςθσ βάςει των οποίων μπορεί να πραγματοποιιςει μια αναηιτθςθ είναι: 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΕ 

Ημερομθνία Άφιξθσ 

Ημερομθνία Αναχϊρθςθσ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Είδοσ Δωματίων 

Αρικμόσ Δωματίων 

Κατθγορία Ξενοδοχείου 

Ρεριοχι Ξενοδοχείου 

ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟ 

Χρειάηεςτε αυτοκίνθτο; 

ΜΘΧΑΝΘ 

Χρειάηεςτε μθχανι; 

 

 

Εικόνα 69: Αρχικι Οκόνθ Αναηιτθςθσ 
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Εικόνα 70: Αναηιτθςθ Μόνο Ξενοδοχείου 
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Εικόνα 71: Αναηιτθςθ Ξενοδοχείου και Αυτοκινιτου 
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Εικόνα 72: Αναηιτθςθ Ξενοδοχείου και Μθχανισ 
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Εικόνα 73: Αναηιτθςθ υνδυαςτικι (Ξενοδοχείου/Αυτοκινιτου/Μθχανισ) 

 

 

 

Εικόνα 74: Ολοκλιρωςθ Κράτθςθσ 
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SQL queries: 

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ 

// Είδοσ Δωματίων 

$h_room = $_POST['search_hroom']; 

if($h_room==" ") 

 $k=""; 

else if($h_room=="Single") 

 $k="singles_total>0"; 

else if($h_room=="Double") 

 $k="doubles_total>0"; 

else if($h_room=="Family") 

 $k="family_total>0"; 

else if($h_room=="Suite") 

$k="suites_total>0"; 

 

// Κατθγορία Δωματίων 

$h_category = $_POST['search_hcategory']; 

 

if($h_category!=" " && $h_room==" " ) 

 $k=$k."h_category='".$h_category."'"; 

else if($h_category!=" " && $h_room!=" " )  

 $k=$k." and h_category='".$h_category."'"; 

 

// Περιοχι Ξενοδοχείου 

$h_address = $_POST['search_haddress']; 

     

if($h_address!=" " && $h_category==" " && $h_room==" " ) 

 $k="h_address LIKE '%".$h_address."%'"; 
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else if($h_address!=" " && ($h_category!=" " || $h_room!=" " )) 

 $k=$k." and h_address LIKE '%".$h_address."%'"; 

      

$query6 = "SELECT * FROM hotels WHERE $k"; 

 

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΟΤ 

select * from cars where car_isrent=0 

 

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΘΧΑΝΘ 

select * from motos where m_isrent=0 

 

ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΚΡΑΣΘΘ 

insert into reservations (res_roomnum, res_roomtype, res_startdate, res_enddate, res_iscancelled, 
h_id, u_id)  values ($res_roomnum, '$res_roomtype', '$res_startdate', '$res_enddate', 0, $h_id, $x) 

 

 

 

8.17 Οι κρατήςεισ μου 

Ζνασ χριςτθσ του τουριςτικοφ οδθγοφ, μπορεί να δει ςε αυτι τθ ςελίδα τθ λίςτα με τισ κρατιςεισ 

του. 

Επίςθσ, μπορεί να πραγματοποιιςει ακφρωςθ κάποιασ από τισ υπάρχουςεσ κρατιςεισ. 

 

Εικόνα 75: Αρχικι Οκόνθ Οι Κρατιςεισ Μου 
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Εικόνα 76: Αναηιτθςθ Ακφρωςθ Κράτθςθσ 1 

 

 

Εικόνα 77: Αναηιτθςθ Ακφρωςθ Κράτθςθσ 2 

 

 

Εικόνα 78: Αρχικι Οκόνθ Οι Κρατιςεισ Μου (Μετά Από Σθν Ολοκλιρωςθ Σθσ Ακφρωςθσ) 
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