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Μακεδονίας που υπάρχει και δραστηριοποιείται στα θεατρικά  φοιτητικά δρώμενα από το 
2003. Απώτερη επιθυμία θα  ήταν η μελλοντική χρήση του δικτυακού  τόπου που 
σχεδιάστηκε, για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας και την καλύτερη 
οργάνωσή της.  
Θα ήθελα να αφιερώσω την πτυχιακή μου εργασία στους γονείς μου που με στήριξαν και με 
στηρίζουν με κάθε τρόπο από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. 
Σε αυτό το σημείο θα  ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την επιβλέπουσα καθηγήτρια 
Σατρατζέμη Μαρία για την καθοδήγηση και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγγραφής 
της εργασίας. 
Τέλος ιδιαίτερες ευχάριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς όλη μου την οικογένειά και τους 
στενούς φίλους για την υπομονή και τη στήριξή τους.  
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8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Ο δικτυακός τόπος αποτελεί μια web εφαρμογή που απευθύνεται σε χρήστες του 
διαδικτύου που ενδιαφέρονται για το θέατρο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
παρουσιάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μπορούν 
να ενημερώνονται για τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και να 
αναζητήσουν εκδηλώσεις του ενδιαφέροντος τους. Επιπλέον απευθύνεται και στα μέλη της 
θεατρικής ομάδας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για την μεταξύ τους 
επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων καθώς και για τη διαφήμιση της ομάδας τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό υπόβαθρο στην πληροφορική και τη χρήση του 
διαδικτύου κάθε χρήστη, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός εγχειριδίου χρήσης, ως 
συνοδευτικό κομμάτι της εφαρμογής. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχει μια περιγραφή 
των οθονών του συστήματος και περιγράφει κάθε λειτουργία που υποστηρίζεται από αυτό, 
με τρόπο εύκολο, σαφή και κατανοητό.  
Οι χρήστες όλων των επιπέδων (επισκέπτες, εγγεγραμμένοι χρήστες, διαχειριστές) μπορούν 
να ανατρέχουν στο τμήμα του εγχειριδίου που απευθύνεται σε αυτούς, ώστε να λαμβάνουν 
πληροφόρηση και λεπτομερείς οδηγίες για το πώς εκτελείται ορθά μια λειτουργία. 

Κάθε λειτουργία περιγράφεται με κείμενο, το οποίο παρέχει πληροφόρηση για το πώς 
και από ποιον αυτή είναι προσβάσιμη, τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να 
ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και τα μηνύματα που μπορούν να προκύψουν στα διάφορα 
στάδια της. Πέραν της λεκτικής περιγραφής, παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα screen shots, 
ώστε να οπτικοποιείται η περιγραφή. 
 
8.1 Περιεχόμενα Εγχειριδίου Χρήσης 
 
Το εγχειρίδιο χρήσης χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: 
9.2. Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη : Το τμήμα αυτό περιγράφει τις 
λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους επισκέπτες του 
δικτυακού τόπου. 
9.3. Εγχειρίδιο χρήσης για τον εγγεγραμμένο χρήστη: Το τμήμα αυτό περιγράφει 
τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους εγγεγραμμένους 
χρήστες. 
9.4. Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή: Το τμήμα αυτό περιγράφει τις 
λειτουργίες που υποστηρίζονται από το σύστημα για τους χρήστες που ανήκουν 
στην ομάδα των διαχειριστών του δικτυακού τόπου. 
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8.2 Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη. 
 
Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου: 
 

 
          Εικόνα.9.2.1 
 
Πλοήγηση στο δικτυακό τόπο. 
Από το Dropdown Menu της κεντρικής σελίδας ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στις 
σελίδες του δικτυακού τόπου ενώ αριστερά υπάρχει η φόρμα για την είσοδο ενός 
εγγεγραμμένου χρήστη στο σύστημα. 
 
Ο δικτυακός τόπος είναι χωρισμένος σε 6 ενότητες. Η αρχική σελίδα είναι η κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου που φαίνεται και στη εικόνα 9.2.1. Η ενότητα ‘Τα νέα της Ομάδας’ 
προβάλει τις ανακοινώσεις που αφορούν προς τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου. Η 
ενότητα ‘Εκδηλώσεις’ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πλοηγηθεί και να ενημερωθεί 
για τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή και σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας. Η ενότητα ‘Παραστάσεις’ περιέχει λεπτομέρειες για τις παραστάσεις 
που έχουν δοθεί από την ομάδα. Η ενότητα ‘Φωτογραφίες’ περιέχει φωτογραφίες από τις 
παραστάσεις ενώ τέλος η ενότητα ‘Τα μέλη της ομάδας’ περιέχει πληροφορίες για τα ενεργά 
και μη μέλη της ομάδας. 
 
Στο κάτω μέρος του δικτυακού τόπου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που οδηγούν, ο ένας στην 
κορυφή της κάθε σελίδας και ο άλλος  στην αρχική σελίδα. Επιπλέον αναφέρεται ο 
συγγραφέας και η χρονολογία δημιουργίας του δικτυακού τόπου. 



 
Πλοήγηση στην ενότητα ‘Τα νέα της ομάδας’ 
Στην ενότητα αυτή ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει ανακοινώσεις για τις ανακοινώσεις που 
αναρτά η ομάδα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις παραστάσεις της.  

 
Εικόνα 9.2.2 

 
Οι ανακοινώσεις, όπως φαίνεται και στην εικόνα, είναι ταξινομημένες με βάση την 
ημερομηνία προσθήκης τους ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Έτσι ένας συχνός ή όχι 
επισκέπτης μπορεί να δει την ημερομηνία και να διαβάσει τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις που 
ενδεχομένως τον ενδιαφέρουν. 
 
Πλοήγηση στην ενότητα ‘Εκδηλώσεις’ 
Οι εκδηλώσει χωρίζονται ανάλογα με το μέρος στο οποίο θα διεξαχθούν. Μπορεί να 
διεξαχθούν είτε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ο 
διαχωρισμός αυτός μπορεί να γίνει από τις δύο υποεπιλογές που δίνει το dropdown menu 
κλικάροντας στην ενότητα εκδηλώσεις όπως φαίνεται στην εικόνα:  
 

 
Εικόνα 9.2.3 

 
Ανάλογα, προβάλλονται τα στοιχεία των εκδηλώσεων με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής 
τους, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Αν οι εκδηλώσεις δεν διεξάγονται στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τότε προβάλλεται και η πόλη διεξαγωγής τους.  
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Εικόνα 9.2.4 

 
Επειδή στις εκδηλώσεις παρουσιάζονται προγράμματα διαφόρων ειδών δίνεται η δυνατότητα 
σε έναν επισκέπτη να επιλέξει ποιο είδος τον ενδιαφέρει και να αναζητήσει τις αντίστοιχες 
εκδηλώσεις. Αυτό γίνεται επιλέγοντας ένα από τη στοιχεία της αναδυόμενης λίστας που 
δείχνει η εικόνα 9.2.4 και πατώντας το κουμπί ‘Αναζήτηση’. 

 
Αυτή η αναζήτηση είναι διαθέσιμη στην προβολή των εκδηλώσεων είτε αυτές θα διεξαχθούν 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε όχι. 
 
Στις εκδηλώσεις που δεν θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μπορεί να γίνει 
αναζήτηση  και με βάση την πόλη διεξαγωγής της εκδήλωσης, επιλέγοντας ένα από τα 
στοιχεία της λίστας με τις πόλεις όπως φαίνεται στην εικόνα, και να πατήσει το κουμπί 
‘Αναζήτηση’. 
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Εικόνα 9.2.5 

 
Ο επισκέπτης επιλέγει αν θέλει να κάνει σύνθετη αναζήτηση για να βρει εκδηλώσεις του 
ίδιου είδους στην ίδια πόλη, επιλέγοντας στοιχεία και από τις δύο αναδιπλούμενες λίστες και 
πατώντας το κουμπί ‘Αναζήτηση’. 
 
Δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι θα υπάρχουν εκδηλώσεις με τα δοσμένα κριτήρια αναζήτησης. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εμφανίζεται το μήνυμα: 
 

 
       Εικόνα 9.2.6 
 
Η λέξη εκδηλώσεις είναι υπογραμμισμένη γιατί είναι ένας υπερσύνδεσμος που αν πατηθεί θα 
οδηγήσει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας και συγκεκριμένα τη σελίδα των  προβολών των 
εκδηλώσεων. 
 
Πλοήγηση στην ενότητα ‘Παραστάσεις’ 
Σε αυτή την ενότητα ο επισκέπτης βλέπει τις λεπτομέρειες για τις παραστάσεις που έχουν 
δοθεί από την Θεατρική Ομάδα του Πα. Μακ. «Αμφιθεατρικοί». Οι παραστάσεις είναι 
ομαδοποιημένες με βάση τα έργα που παρουσιάστηκαν και προβάλλεται για κάθε 
παράσταση και μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία. 
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Εικόνα 9.2.7 

 
Επιπλέον στοιχεία που δίνονται όπως φαίνεται και στην εικόνα είναι το όνομα του 
συγγραφέα του κάθε έργου, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κατεβάσει και τη 
βιογραφία για όποιον είναι διαθέσιμη. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσει κάποιος 
και το πρόγραμμα της κάθε παράστασης όπου αυτό είναι διαθέσιμο για να δει περισσότερες 
λεπτομέρειες για αυτήν. 
 
Κάνοντας κλικ στο βέλος της κάθε αναδιπλούμενης λίστας που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
της σελιδας εμφανίζονται οι επιλογές που παρέχει η κάθε μια. Από εκεί διαλέγει ο 
επισκέπτης το θέατρο ή και την πόλη που επιθυμεί και πατώντας το κουμπί ‘Αναζήτηση’ 
προβάλλονται οι παραστάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης. 
 
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται και πάλι ομαδοποιημένα με βάση τα έργα. 
Αν για κάποιο έργο δεν υπάρχουν παραστάσεις με τα συγκεκριμένα κριτήρια εμφανίζεται 
μήνυμα όπως και στο παράδειγμα της εικόνας: 

 

 
Εικόνα 9.2.8 

 
Download του προγράμματος μιας παράστασης 
 Όπως αναφέραμε και ανωτέρω υπάρχει η δυνατότητα κατεβάσματος του προγράμματος 
μιας παράστασης. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ πάνω στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που 
υπάρχει (όταν είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα) κάτω από τη φωτογραφία μιας παράστασης 
όπως φαίνεται στην εικόνα.  
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Εικόνα 9.2.9 

 
Τότε εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου 

 
Εικόνα 9.2.10 

 
Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να ανοίξει το πρόγραμμα που κατέβασε τότε κάνει κλικ στο ok, αν 
επιθυμεί να το αποθηκεύσει τότε επιλέγει ‘Αποθήκευση στο δίσκο’ και μετά κάνει κλικ στο 
ok. Αν το μετάνιωσε τότε κάνει κλικ στο κουμπί ‘Ακύρωση’. 
 
Download της βιογραφίας ενός συγγραφέα. 
Εκτός από το πρόγραμμα της παράστασης μπορεί ένας επισκέπτης να κατεβάσει και τη 
βιογραφία ενός συγγραφέα όπου αυτή είναι διαθέσιμη. Αυτό φαίνεται αν δίπλα από το όνομα 
του συγγραφέα υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος με τη λέξη ‘βιογραφία’ όπως στο παράδειγμα 
της εικόνας: 

 

 
Εικόνα 9.2.11 

 
Τότε κάνοντας κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο ανοίγει ένα παράθυρο όπως στην εικόνα 
9.2.10 και ο επισκέπτης επιλέγει τι θέλει να κάνει και κάνει κλικ στο ok ή ακυρώνει το 
κατέβασμα του αρχείου. 
 
Πλοήγηση στην ενότητα ‘Φωτογραφίες’ 
Στην ενότητα αυτή προβάλλονται όλες οι φωτογραφίες από τις παραστάσεις που έχουν δοθεί 
και είναι ομαδοποιημένες με βάση τα έργα που παρουσιάστηκαν σε κάθε παράσταση όπως 
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φαίνεται στην εικόνα 9.2.12. Αν για κάποια παράσταση δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
φωτογραφίες τότε αυτή η παράσταση δεν εμφανίζεται καθόλου σε αυτήν την ενότητα.  

 

  
Εικόνα 9.2.12 

 
Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να δει όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν για μια συγκεκριμένη 
παράσταση τότε κάνει κλικ πάνω στη φωτογραφία της παράστασης και προβάλλονται όλες 
όπως στην εικόνα 9.2.13. 
 

 
Εικόνα 9.2.13 
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Πλοήγηση στην ενότητα ‘Τα μέλη της ομάδας’ 
Τα μέλη της ομάδας χωρίζονται σε ενεργά και σε μη ενεργά. Ο επισκέπτης διαλέγει ποια 
θέλει να δει κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή από το dropdown menu όπως φαίνεται στην 
εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.2.14 

 
Με την επιλογή φέτος θα εμφανιστούν τα μέλη που είναι ενεργά αυτήν την ακαδημαϊκή 
χρονιά. Αν επιλέξουμε παλαιότερα θα εμφανιστούν τα παλαιότερα μέλη της ομάδας που δεν 
είναι πλέον ενεργά. 
 
Τα μέλη εμφανίζονται όπως δείχνει η εικόνα 9.2.15, με μια φωτογραφία, το όνομα τους και 
τη χρονολογία που μπήκαν στην ομάδα. 

 
Εικόνα 9.2.15 

 
8.3 Εγχειρίδιο χρήσης για τον εγγεγραμμένο χρήστη. 
 
Στο δικτυακό τόπο διαχείρισης της θεατρική ομάδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να είναι μόνο τα μέλη της ομάδας τα οποία θα παίρνουν 
username και password από το διαχειριστή του. Αφού γίνει η εγγραφή θα μπορούν να 
επεξεργαστούν το προφίλ τους και να αλλάξουν τα username και password που έχουν καθώς 
και τα άλλα στοιχεία τους. 
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Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες από τους απλούς επισκέπτες 
του τόπου που προβάλλονται στο αριστερό μέρος της σελίδας μόλις εισαχθούν στο σύστημα. 
Αυτές κατατάσσονται σε 6 ενότητες οι οποίες περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά. 

 
Login 
Στην εικόνα φαίνεται η φόρμα στην οποία εισάγει ο χρήστης το username και το password 
και πατάει το κουμπί για Είσοδο. 
 

 
Εικόνα 9.3.1 

 
Υπάρχει η περίπτωση να μην έχει πληκτρολογηθεί σωστά κάποιο από τα στοιχεία είτε να 
μην ταιριάζει ο κωδικός στο username ή να μην υπάρχει χρήστης με αυτό το username. Για 
κάθε περίπτωση εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα. 
 

 
Εικόνα 9.3.2 

 
 

 
Εικόνα 9.3.3 

 
 
Αν η είσοδος επιτευχθεί τότε στο αριστερό μέρος της σελίδας θα εμφανιστούν οι επιπλέον 
επιλογές για τον εγγεγραμμένο χρήστη και σαν αρχική σελίδα πλέον προβάλλεται η 
φωτογραφία του χρήστη όπως φαίνεται στην εικόνα: 
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Εικόνα 9.3.4 

 
 

Προβολή των ανακοινώσεων προς τα μέλη της ομάδας 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται οι ανακοινώσεις που αφορούντα μέλη της ομάδας 
ταξινομημένες κατά ημερομηνία ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Οι ανακοινώσεις αυτές 
είναι ορατές μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες και δεν είναι ίδιες με τις ανακοινώσεις που 
προβάλλονται στα ‘Νέα της ομάδας’ στο dropdown menu και που αναλύθηκαν παραπάνω. Ο 
τρόπος όμως της εμφάνισής τους είναι ο ίδιος. 

 

 
Εικόνα 9.3.5 

 
Forum συζητήσεων 
Σε αυτή την ενότητα προβάλλεται η αρχική σελίδα του φόρουμ συζητήσεων που περιέχει ο 
δικτυακός τόπος. Πιο συγκεκριμένα προβάλλονται το θέμα μιας συζήτησης, ο δημιουργός 
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του θέματος, ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν γραφτεί για αυτό το θέμα και η ώρα και ο 
δημιουργός του θέματος. Επίσης υπάρχει στο πάνω μέρος ένας υπερσύνδεσμος (Νέο Θέμα)  
που οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου θέματος κάνοντας κλικ πάνω του. 

 
Εικόνα 9.3.6 

 
Αν ένας χρήστης θέλει να διαβάσει τα μηνύματα που έχουν γραφεί για μία συζήτηση θα 
κάνει κλικ πάνω στο θέμα που τον ενδιαφέρει και θα μεταβεί στη σελίδα με τα μηνύματα με 
το συγκεκριμένο θέμα.  

 
Εικόνα 9.3.7 

 
Από δω ο χρήστης διαβάζει τα μηνύματα που έχουν γραφεί για το θέμα που τον ενδιαφέρει 
βλέποντας παράλληλα και το συγγραφέα και την ημερομηνία προσθήκης τους.  
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Στο πάνω μέρος υπάρχουν 3 υπερσύνδεσμοι για μετάβαση στην αρχική σελίδα του Forum, 
δημιουργία νέου θέματος και απάντηση στο υπάρχον. Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει αυτές 
τις ενέργειες κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο που τον ενδιαφέρει. 
 

 
Προσθήκης νέου θέματος 
Εδώ προβάλλεται μια φόρμα εισαγωγής νέου θέματος. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία με 
το θέμα και το μήνυμά του αντίστοιχα και κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη’ το μήνυμά 
του αποθηκεύεται στη βάση και ξεκινά μια νέα συζήτηση με αυτό το θέμα.  
 

 
Εικόνα 9.3.8 

 
Αν το μήνυμα δεν περιέχει θέμα ή κείμενο τότε εμφανίζονται μηνύματα λάθους όπως στην 
εικόνα και δεν γίνεται η προσθήκη στη βάση. 

 

 
Εικόνα 9.3.9 

 
Αν έχουν συμπληρωθεί τα πεδία τότε εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς προσθήκης του 
μηνύματος όπως φαίνεται στην εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.3.10 

 
Απάντηση σε ένα υπάρχον θέμα 
Από τη σελίδα που προβάλει όλα τα μηνύματα (εικόνα 9.3.7) που έχουν γραφεί για ένα θέμα 
κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο ‘Απάντηση’ εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής του νέου 
μηνύματος για το θέμα. 
 

 
Εικόνα 9.3.11 
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Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα μήνυμα τότε θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς προσθήκης 
του μηνύματος στη βάση. 
 

 
Εικόνα 9.3.12 

Αν έχει επιχειρηθεί προσθήκη χωρίς να έχει πληκτρολογηθεί κάτι εμφανίζεται μήνυμα 
λάθους. 
 

 
Εικόνα 9.3.13 

 
Προβολή φωτογραφιών 
Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται οι φωτογραφίες που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες 
χωρισμένα σε άλμπουμ όπως εισήχθησαν στη βάση. Προβάλλεται και το όνομα του χρήστη 
που εισήγαγε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες καθώς και το όνομα του άλμπουμ.  

 

 
Εικόνα 9.3.14 

 
Κλικάροντας στην επιλογή ‘Περισσότερες φωτογραφίες’ προβάλλονται όλες οι φωτογραφίες 
που έχουν καταχωρηθεί για αυτό το άλμπουμ. 
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Εικόνα 9.3.15 

 
Αν κλικάρει ο χρήστης στον υπερσύνδεσμο ‘Προσθήκη Φωτογραφίας’ οδηγείτε στην σελίδα 
προσθήκης φωτογραφιών που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Προσθήκη φωτογραφίας 
Σε αυτό το σημείο προβάλλεται η φόρμα εισαγωγής φωτογραφίας. Ένας απλός χρήστης 
μπορεί να διαλέξει αν θέλει να προσθέσει μια φωτογραφία σε ένα υπάρχον άλμπουμ ή να 
δημιουργήσει ένα καινούριο. Για ένα υπάρχον, κάνει κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης 
λίστας που περιέχει τα άλμπουμ και διαλέγει ποιο θέλει. Για να δημιουργήσει ένα καινούριο 
πληκτρολογεί το όνομά του στο πεδίο ‘Νέο άλμπουμ’ όπως γράφει και στα σχόλια που 
φαίνονται και στην εικόνα. 
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Εικόνα 9.3.16 

 
Αφού έχει επιλεγεί αν θα γίνει προσθήκη φωτογραφίας σε υπάρχον άλμπουμ ή σε καινούριο 
τότε πατάμε το κουμπί αναζήτηση για να βρούμε από τα αρχεία μας τις φωτογραφίες που 
θέλουμε να ανεβάσουμε στη βάση. Μπορούμε να ανεβάσουμε έως 6 φωτογραφίες μέχρι 
1MB η κάθε μία. 
 
Για κάθε φωτογραφία γίνονται έλεγχοι για το μέγεθός της, αν έχει επιτρεπτή προέκταση 
(είναι τύπος φωτογραφίας και όχι άλλο αρχείο) και αν έχει γίνει σωστά η προσθήκη της στη 
βάση. Αν όλα είναι εντάξει εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης για κάθε 
φωτογραφία ξεχωριστά εμφανίζοντας πρώτα το όνομα της φωτογραφίας: 
 

 
Εικόνα 9.3.17 

 
Αντίστοιχα αν έχει γίνει κάποιο λάθος με κάποια φωτογραφία τότε εμφανίζεται το όνομα της 
και το σχόλιο που περιγράφει το λάθος. Τα πιθανά λάθη είναι τα εξής όπως εμφανίζονται 
(έχοντας για παράδειγμα τη φωτογραφία DSC003.JPG): 
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SC003.JPG: Πρόβλημα: κανένα αρχείο δεν φορτώθηκε 

SC003.JPG: Αρχείο μεγάλου μεγέθους 

SC003.pps: Ακατάλληλος τύπος αρχείου pps 

SC003.JPG: Αυτή η φωτογραφία δεν μπόρεσε να αποθηκευτεί 

SC003.JPG: Πιθανό πρόβλημα στο upload των αρχείων 

εκτά είναι μόνο αρχεία με προεκτάσεις: gif, png, jpg, jpeg. Όπως προκύπτει από τα 

ροβολή αρχείων

D
 
D
 
D
 
D
 
D
 
Δ
παραπάνω για κάθε φωτογραφία ανάλογα με το αν έχει αποθηκευτεί σωστά ή όχι 
εμφανίζεται εξατομικευμένο μήνυμα. 
 
Π  

τα προβάλλονται όλα τα αρχεία που έχουν κάνει upload οι χρήστες και οι Σε αυτήν την ενότη
λεπτομέρειές τους που αφορούν το χρήστη που τα έκανε upload και την ημερομηνία 
προσθήκης τους στη βάση. 
 

 
Εικόνα 9.3.18

 
ια να δει ένας χρήστης τα περιεχόμενα ενός αρχείου πρέπει να κάνει κλικ στο όνομα του 

pload αρχείου

 

Γ
αρχείου και τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.2.10) που απεικονίζεται 
στην εικόνα και δίνει τις επιλογές στο χρήστη να ανοίξει ένα αρχείο, να το αποθηκεύσει ή να 
ακυρώσει την επιλογή του. 
 
U  

στον υπερσύνδεσμο ‘Προσθήκη Αρχείου’ στην προηγούμενη οθόνη Κάνοντας κλικ 
οδηγούμαστε στην φόρμα που θα κάνουμε upload ενός αρχείου όπως φαίνεται στην εικόνα:  

 
Εικόνα 9.3.19 

 



Ο χρήστης πατάει το κουμπί ‘Αναζήτηση’ για να βρει το αρχείο που θέλει να κάνει upload 
και εμφανίζεται το εξής παράθυρο διαλόγου:  

 
Εικόνα 9.3.20 

 
Επιλέγουμε το αρχείο και πατάμε το κουμπί ‘Άνοιγμα’ για να εισάγουμε το αρχείο που 
θέλουμε να ανεβάσουμε στη βάση ή ακύρωση για να ακυρώσουμε την επιλογή μας. Στη 
συνέχεια επιστρέφουμε στην οθόνη, και πατάμε ‘Προσθήκη’. Αν το αρχείο αποθηκευτεί 
κανονικά στη βάση εμφανίζεται το εξής μήνυμα επιτυχίας: 

 
Εικόνα 9.3.21 

 
Αν το αρχείο που επιχειρούμε την εισαγωγή του έχει μέγεθος μεγαλύτερο από περίπου 2MB 
ή αν έχει πατηθεί το πλήκτρο ‘Προσθήκη’ χωρίς να έχει φορτωθεί κανένα αρχείο τότε 
εμφανίζεται το εξής μήνυμα: 
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Εικόνα 9.3.22 

Τέλος αν το αρχείο δεν είναι ενός από τους επιτρεπτούς τύπους  
('zip' => 'application/zip', 
  // documents 
  'pdf' => 'application/pdf', 
  'doc' => 'application/msword', 
  'xls' => 'application/vnd.ms-excel', 
  'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint', 
  'pps' => 'application/vnd.ms-powerpoint', 
   
  // executables 
  'exe' => 'application/octet-stream', 
 
  // images 
  'gif' => 'image/gif', 
  'png' => 'image/png', 
  'jpg' => 'image/jpeg', 
  'jpeg' => 'image/jpeg', 
 
  // audio 
  'mp3' => 'audio/mpeg', 
  'wav' => 'audio/x-wav', 
 
  // video 
  'mpeg' => 'video/mpeg', 
  'mpg' => 'video/mpeg', 
  'mpe' => 'video/mpeg', 
  'mov' => 'video/quicktime', 
  'avi' => 'video/x-msvideo') 
 
τότε εμφανίζεται το εξής μήνυμα: 

 
Εικόνα 9.3.23 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται upload του αρχείου και εμφανίζονται 2 υπερσύνδεσμοι, 
για προσθήκη νέου αρχείου ή για προβολή των υπαρχόντων αρχείων στη βάση κάνοντας 
απλά κλικ πάνω τους. 
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Επεξεργασία του προφίλ μου 
Σε αυτή την ενότητα εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη όπως 
είναι αποθηκευμένα στη βάση. 

 
Εικόνα 9.3.24 

 
Ο χρήστης κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί και πατάει το κουμπί ‘Επικύρωση Αλλαγών’ για 
να κατοχυρωθούν οι αλλαγές και στη βάση. Για να αλλάξει η χρονολογία που έγινε μέλος 
στην ομάδα κάνει κλικ στο βέλος στην αναδιπλούμενη λίστα και επιλέγει το κατάλληλο 
έτος. Για να αλλάξει τη φωτογραφία κάνει κλικ στο κουμπί αναζήτηση και βρίσκει τη νέα 
φωτογραφία που θα αντικαταστήσει την παλιά. 
Αν όλα τα  πεδία έχουν συμπληρωθεί σωστά εμφανίζεται το εξής μήνυμα επιτυχίας: 
 
οι αλλαγές κατοχυρώθηκαν 
 
αν δεν το τηλέφωνο δεν έχει συμπληρωθεί σωστά(10 αριθμοί) τότε εμφανίζεται το εξής 
μήνυμα λάθους: 
 
Το τηλέφωνο πρέπει να αποτελείτε αποκλειστικά από 10 αριθμούς, Δοκίμασε ξανά 
 
αν δεν το email δεν έχει συμπληρωθεί σωστά (δεν υπάρχουν οι χαρακτήρες @ και .) τότε 
εμφανίζεται το εξής μήνυμα λάθους: 
 
Το email σου δεν είναι σωστά γραμμένο 
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Τέλος αν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία εμφανίζεται το μήνυμα λάθους: 
 
Πρέπει να συμπληρώσεις τα απαραίτητα πεδία (τα πεδία με το *) 
 
Αν ο χρήστης δεν θέλει να είναι πλέον εγγεγραμμένος στο δικτυακό τόπο τότε πατάει το 
κουμπί διαγραφή και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που του ζητάει επιβεβαίωση της 
επιλογής του. 

 
Εικόνα 9.3.25 

 
Αν ο χρήστης επιλέξει το ok διαγράφεται από τη βάση και προβάλλεται η κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου (εικόνα 9.2.1).Αν πατήσει Ακύρωση δεν γίνεται τίποτα και επιστρέφει 
στην οθόνη διαχείρισης του προφίλ του. 
 
Αποσύνδεση 
Η τελευταία ενότητα αποτελείται από την αποσύνδεση του χρήστη από το σύστημα. Η 
δυνατότητα αυτή δίνεται στο χρήστη κάνοντας κλικ στην τελευταία επιλογή στο μενού 
αριστερά καθώς και στην αρχική σελίδα κάτω από τη φωτογραφία όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 9.3.4. Μετά την αποσύνδεση ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική σελίδα όπως αυτή 
φαίνεται στην εικόνα 9.2.1 . 
 
8.4 Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή. 
 
Διαχειριστής του συστήματος είναι ο εγγεγραμμένος χρήστης με username admin. Έχει την 
εξουσιοδότηση να επεξεργάζεται τη βάση δεδομένων και όλους τους πίνακες. Ο διαχειριστής 
είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει το username του και για να αλλάξει ποιος θα είναι ο 
εγγεγραμμένος χρήστης αλλάζουν τα στοιχεία του στη βάση δεδομένων. Υπάρχει ένας 
ακόμα υπερσύνδεσμος στο αριστερό μενού όταν πρόκειται για το διαχειριστή που τον οδηγεί 
στη διαχείριση της βάσης. 
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Εικόνα 9.4.1 

 
Οι ενότητες χωρίζονται με βάση τους πίνακες που επεξεργάζονται και την ενέργεια που 
εκτελείται. Οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί ο διαχειριστής εμφανίζονται 
κατηγοριοποιημένες στην παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 9.4.2 
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Από δω επιλέγει αν θα προσθέσει νέα εγγραφή σε έναν πίνακα ή αν θα επεξεργαστεί τις 
υπάρχουσες κάνοντας κλικ στον κατάλληλο υπερσύνδεσμο είτε ‘Προσθηκη νέου’ είτε 
‘Επεξεργασία όλων’ που όπως φαίνεται και στην εικόνα υπάρχει για κάθε πίνακα. 
 
Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια από αυτές τις ενότητες ξεχωριστά καθώς και την 
επεξεργασία των μικρότερων πινάκων που βλέπουμε στον πίνακα στο κάτω μέρος της 
εικόνας. 
 
Επεξεργασία αρχείων 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται όλα τα αρχεία που υπάρχουν στη βάση και ο 
διαχειριστής πατώντας το κουμπί της διαγραφής για το αρχείο που θέλει μπορεί να το 
αφαιρέσει. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσει την πράξη του όπως 
φαίνεται στην εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.4.3 

Αν πατήσει ok, η θα γίνει η διαγραφή και θα επιστρέψει στην οθόνη με τα αρχεία 
εμφανίζοντας το μήνυμα 
 

 
Εικόνα 9.4.4 

 
, αν πατήσει άκυρο δε θα γίνει τίποτα και θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη. 
 
Διαγραφή φωτογραφιών 
Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται και τα άλμπουμ των φωτογραφιών που 
προστέθηκαν στη βάση από τους χρήστες και τις φωτογραφίες που έχουν προστεθεί για τις 
παραστάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα; 
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Εικόνα 9.4.5 

 
Για να διαγράψει ένα άλμπουμ φωτογραφιών και το σύνολο των φωτογραφιών από τις 
οποίες αποτελείται κάνει κλικ στο κουμπί ‘Διαγραφή Άλμπουμ’. Αν θέλει να διαγράψει το 
σύνολο των φωτογραφιών που αφορούν μια παράσταση τότε κάνει κλικ στο κουμπί 
‘Διαγραφή_Φωτογραφιών_Παράστασης’. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου που είδαμε στην εικόνα 9.4.3.Αν επιβεβαιωθεί η ενέργεια πατώντας ok 
τότε θα διαγραφούν οι επιλεγμένες φωτογραφίες και θα επιστρέψουμε στην ίδια σελίδα. Αν 
πατηθει άκυρο θα επιστρέψουμε στην ίδια σελίδα χωρίς να γίνει καμία διαγραφή. 
 
Για να γίνει μεμονομένη διαγραφή μιας φωτογραφίας πρέπει ο διαχειριστής να κάνει κλικ 
στην ενδεικτική φωτογραφία ενός άλμπουμ ή μιας παράστασης για να δει τις φωτογραφίες 
που υπάρχουν για αυτό και θα εμφανιστεί μια εικόνα όπως η παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 9.4.6 
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Τώρα έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Διαγραφή’ που υπάρχει κάτω από κάθε 
φωτογραφία να διαγράψει τις φωτογραφίες που θέλει μεμονομένα. Και εδώ πριν τη 
διαγραφή θα εμφανιστεί το γνωστό παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) που θα ζητάει 
επιβεβαίωση. Η αντιμετώπιση είναι η ίδια. 
 
Προσθήκη φωτογραφιών παράστασης 
Όπως έιδαμε και στο τμήμα που περιγράφει τις λειτουργίες για έναν εγγεγραμμένο χρήστη, η 
εισαγωγή μιας φωτογραφίας γίνεται μετά την επιλογή του άλμπουμ στο οποίο θα μπει. Ο 
διαχειριστής έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσθέσει φωτογραφίες σε κάποια παράσταση 
γιατί εμφανίζεται μια επιπλέον αναδιπλούμενη λίστα που περιέχει τις παραστάσεις. 
 

 
Εικόνα 9.4.7 

 
Αν θέλει λοιπόν να εισάγει μια έως 6 ταυτόχρονα φωτογραφίες σε μια παράσταση κάνει κλικ 
στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας και επιλέγει αυτήν που θέλει. Οι υπόλοιπες ενέργειες 
και τα πιθανά μηνύματα είναι τα ίδια όπως και στην ενότητα ‘Προσθήκη Φωτογραφίας’. 
 
Προσθήκη εκδηλώσεων 
Σε αυτήν ενότητα προστίθενται νέες εκδηλώσεις. Ο διαχειριστής συμπληρώνει τη φόρμα που 
φαίνεται στην εικόνα: 
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Εικόνα 9.4.8 

 
Διαλέγει κατ’αρχάς από τις αναδιπλούμενες λίστες την ημερομηνία που θα διεξαχθεί η 
εκδήλωση (ημέρα, μήνας, έτος) και το είδος της εκδήλωσης από την αναδιπλούμενη λίστα 
στη δεύτερη σειρά. Στη συνέχεια πληκτρολογεί το κείμενο που περιγράφει την εκδήλωση 
και διαλέγει αν θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή σε κάποια πόλη της Ελλάδας. 
Αν διαλέξει το δεύτερο τότε θα πρέπει να διαλέξει και πόλη από την αναδιπλούμενη λίστα 
με τις πόλεις κάτω αριστερά. Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία πατάει το κουμπί 
‘Εισαγωγή’ και γίνεται η προσθήκη. Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας όπως παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 9.4.9 
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και δίνεται η δυνατότητα προσθήκης της επόμενης εκδήλωσης. Αν όμως δεν έχει προστεθεί 
κάποιο από τα απαραίτητα πεδία τότε εμφανίζεται πάνω από τη φόρμα το εξης μήνυμα: 
 

 
 
Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί άκυρο η φόρμα θα καθαρίσει και θα επιστρέψει στην 
αρχική σελίδα προσθήκης εκδήλωσης (εικόνα 9.4.8). 
 
Επεξεργασία εκδηλώσεων 
 

 
Εικόνα 9.4.10 

 
Σε αυτήν την οθόνη προβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις, είτε θα διεξαχθούν στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε σε κάποια πόλη της Ελλάδας. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα 
αναζήτησης συγκεκριμένων εκδηλώσεων χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στο πάνω μέρος. 
 

 
Εικόνα 9.4.11 
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Ο διαχειριστής μπορεί να δει μόνο τις εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε μόνο 
τις εκδηλώσεις στις πόλεις της Ελλάδας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί επιλογής και 
πατώντας έπειτα το κουμπί ‘Αναζήτηση’. 
 
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αναδιπλούμενες λίστες για να επιλέξει την πόλη ήτο 
είδος της εκδήλωσης και πατώντας ‘Αναζήτηση’ να δει τις εκδηλώσεις με βάση τα κριτήρια 
αναζήτησης που επέλεξε. 
 
Αν όμως δεν υπάρχουν εκδηλώσεις με αυτά τα κριτήρια εμφανίζεται μήνυμα: 
 

 
Εικόνα 9.4.12 

 
Από την οθόνη με τις εκδηλώσεις πατώντας το κουμπί ‘Διαγραφή’ για μια εκδήλωση, 
εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) για την επιβεβαίωση της ενέργειας και αν 
την επιβεβαιώσει θα γίνει η διαγραφή. Αν όχι δεν θα γίνει τίποτα και θα επιστρέψει στην 
οθόνη με τις εκδηλώσεις. 
 
Αν πατήσει το κουμπί ‘Αλλαγή’ για μια εκδήλωση τότε μεταβαίνει στην οθόνη με τη φόρμα 
αλλαγής των στοιχείων της εκδήλωσης. 
 

 
Εικόνα 9.4.13 

 
Εδώ ο διαχειριστής κάνει τις αλλαγές που θέλει. Με τις αναδιπλούμενες λίστες διορθώνει 
την ημερομηνία και το ειδος της εκδήλωσης ενώ τοποθετώντας τον κέρσορα στο πεδίο των 
σχολιων αλλάζει το κείμενο περιγραφής της εκδήλωσης. Διαλέγει τέλος που θα γίνει η 
εκδήλωση και αν θα γίνει σε κάποια πόλη διαλέγει και την πόλη και πατάει ‘Επικύρωση 
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Αλλαγών’. Αν θέλει μπορεί να επιστρέψει στη διαχείριση των εκδηλώσεων πατώντας τον 
υπερσύνδεσμο κάτω από τη φόρμα. 
 
Αφού γίνουν οι αλλαγές ή η διαγραφή εμφανίζεται το μήνυμα  

 
Εικόνα 9.4.14 

Που δίνει τη δυνατότητα μέσω τον υπερσυνδέσμων να επιστρέψει ο διαχειριστής στην 
διαχείριση της βάσης ή των εκδηλώσεων. 
 
Προσθήκη νέου χρήστη 
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται η φόρμα προσθήκης νέου χρήστη. Μόνο ο διαχειριστής 
μπορεί να προσθέσει ένα νέο χρήστη στο σύστημα. 
 

 
Εικόνα 9.4.15 

 
Ο διαχειριστής πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία που έχουν μπροστά το * όπως φαίνεται 
και στη σημείωση της εικόνας. Στο πεδίο ‘Πότε έγινες μέλος της ομάδας’ κάνει κλικ στην 
αναδιπλούμενη λίστα για να διαλέξει το κατάλληλο έτος. Έπειτα επιλέγει αν ο νέος χρήστης 
είναι ακόμα ενεργό μέλος της ομάδας ή όχι κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί επιλογής. 
Αν θέλει προσθέτει και φωτογραφία για το μέλος κάνοντας κλικ στο κουμπί αναζήτηση και 
βρίσκοντας τη φωτογραφία που θέλει να προσθέσει. Αν όλα συμπληρωθούν σωστά τότε 
εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς προσθήκης και η φόρμα είνα έτοιμη για νέα εγγραφή. 
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Εικόνα 9.4.16 

 
Αν ο διαχειριστής πατήσει ‘Επιστροφή’ επιστρέφει στη διαχείριση της βάσης. Αν πατήσει 
‘Άκυρο’ τότε καθαρίζει η φόρμα και δεν γίνεται τίποτα. Όπως είδαμε και στην ενότητα 
επεξεργασίας του προφίλ ενός χρήστη υπάρχει περίπτωση να μην έχουν συμπληρωθεί όλα τα 
στοιχεία ή να έχουν συμπληρωθεί λάθος. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζονται τα ίδια 
μηνύματα λάθους που εμφανίζονται στην ενότητα επεξεργασίας του προφίλ. 
 
Επεξεργασία χρηστών 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλεται ένας πίνακας με τους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 
Εικόνα 9.4.17 

 
Ο διαχειριστής επιλέγει αν θα αλλάξει ή θα διαγράψει ένα χρήστη. Πατώντας το κουμπί 
‘Διαγραφή’ για ένα χρήστη, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) για την 
επιβεβαίωση της ενέργειας και αν την επιβεβαιώσει θα γίνει η διαγραφή. Αν όχι δεν θα γίνει 
τίποτα και θα επιστρέψει στην οθόνη με τους χρήστες. 
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Πατώντας το κουμπί αλλαγή θα μεταβεί στην οθόνη επεξεργασίας του προφίλ ενός χρήστη 
όπως είναι στην εικόνα της ενότητας ‘Επεξεργασία Προφίλ’ και όλες οι ενέργειες και τα 
μηνύματα που εμφανίζονται είναι τα ίδια .Ο πρώτος σε σειρά χρήστης είναι ο διαχειριστής 
του δικτυακού τόπου και για αυτόν δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής. Μπορούν όμως να 
αλλάξουν τα στοιχεία του αν κάποιο άλλο μέλος θα γίνει διαχειριστής. 
 
Προσθήκη ανακοίνωσης 
Σε αυτήν την ενότητα ο διαχειριστής προσθέτει νέες ανακοινώσεις που θα προβληθούν στο 
δικτυακό τόπο. Η αντίστοιχη φόρμα φαίνεται στην εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.4.18 

 
Προσθέτει το κείμενο που θα αποτελεί την ανακοίνωση και στη συνέχεια αν θέλει η 
ανακοίνσή του να προβληθεί και στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου τότε κάνει κλικ στο 
κουμπί επιλογής ‘Αυτό το κείμενο αφορά και του επισκέπτες του site). Αν θέλει να 
εμφανίζεται η ανακοίνωση μόνο στα μέλη της ομάδας τότε αφήνει αυτό το κουμπί επιλογής 
κενό. Τέλος κάνει κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη’ και γίνεται η αποθήκευση της ανακοίνωσης 
στη βάση με την ημερομηνία που έχει το σύστημα την ώρα της προσθήκης. 
 
Αν ο διαχειριστής προσπαθήσει να κάνει προσθήκη ανακοίνωσης χωρίς να έχει εισάγει 
κανένα κείμενο τότε εμφανίζεται το εξής μήνυμα προειδοποίησης: 
 

 
 
Διαφορετικά, αν γίνει επιτυχώς η προσθήκη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα: 
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Επεξεργασία ανακοινώσεων 

 
Εικόνα 9.4.19 

 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις ανακοινώσεις 
ανεξάρτητα με το αν αφορούν μόνο τους εγγεγραμμένους χρήστες ή και τους επισκέπτες. Ο 
διαχειριστής μπορεί από δω να αλλάξει ή να διαγράψει μια ανακοίνωση πατώντας τα 
αντίστοιχα κουμπιά ‘Αλλαγη’ ή ‘Διαγραφή’. 
 
Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί ‘Αλλαγή’ θα μεταβεί στην εξής οθόνη επεξεργασία 
μιας ανακοίνωσης: 
 

 
Εικόνα 9.4.20 

 
που περιέχει ένα πεδίο με το κείμενο της ανακοίνωσης και δύο κουμπιά επιλογής. Για να 
αλλάξει το κείμενο πρέπει να τοποθετηθεί ο κέρσορας στο αντίστοιχο πεδίο και να γίνουν οι 
επιθυμητές αλλαγές. Έπειτα θα πρέπει να επιλεγεί αν η ανακοίνωση αφορά και τους 
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επισκέπτες του δικτυακού τόπου (site) ή μόνο τα μέλη της ομάδας κλικάροντας το 
αντίστοιχο κουμπί επιλογής. 
 
Πατώντας το πλήκτρο ‘Επικύρωση Αλλαγών’ γίνονται οι αλλαγές και εμφανίζεται το εξής 
μήνυμα: 
 

 
Εικόνα 9.4.21  

 
με τους υπερσυνδέσμους που οδηγούν είτε στην επιστροφή στη διαχείριση των ειδήσεων 
είτε στην διαχείριση της βάσης. Αν ο διαχειριστής στην αρχική οθόνη της εικόνας 9.4.19 
επιλέξει ‘Διαγραφή’ θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ενέργειά του με το γνωστό παράθυρο 
διαλόγου (εικόνα 9.4.3) και αν το κάνει θα γίνει η διαγραφή και θα εμφανιστει το μήνυμα 
της εικόνας 9.4.21 .  
 
Προσθήκη παράστασης 
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής μιας νέας παράστασης όπως φαίνεται 
στην εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.4.22 

 
Ο διαχειριστής διαλέγει από τις αναδιπλούμενες λίστες την πόλη και τη θεατρική σκηνή στις 
οποίες θα παρουσιαστεί η παράσταση καθώς και την ημερομηνία παρουσίασης και το έργο. 
Αν θέλει μπορεί να προσθέσει το πρόγραμμα της παράστασης κάνοντας κλικ στο κουμπί 
αναζήτηση και βρίσκοντας το κατάλληλο αρχείο. 
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Κλικάροντας το ‘Νέο Έργο’ μεταβένει στη σελίδα προσθήκης νέου έργου ενώ κάνοντας κλικ 
στον υπερσύνδεσμο ‘Επιστροφή’ επιστρέφει στη διαχειριση της βάσης. 
 
Αν όλα έχουν επιλεγεί για τα πεδία τότε γίνεται η νέα εγγραφή και εμφανίζεται το μήνυμα 
επιτυχίας ‘Η εγγραφή προστέθηκε’ . Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης όπως 
φάινεται παρακάτω:  
 

 
 
Αν κάνει κλικ στο κουμπί ‘Άκυρο’ επιστρέφει στη φόρμα εισαγωγής νέας παράστασης για 
νά καταχώρηση. 
 
Όσο αφορά το πρόγραμμα της παράστασης, πατώντας το κουμπί αναζήτηση εμφανίζσεται το 
παράθυρο διαλόγου της εικόνας 9.3.20 για να διαλέξει το αρχείο. Επειδή προκειται για 
αρχείο θα γίνουν οι έλεγχοι που γίνονται για το upload ενός αρχείου (περιγράφονται 
αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα) και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα 
προειδοποίησης αν κάτι δεν πάει καλά ή μήνυμα επιτυχούς φόρτωσής του όπως αυτά 
φαίνονται στις εικόνες . 
 
Επεξεργασία παραστάσεων 
Εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες τις παραστάσεις προς επεξεργασία. 

 
Εικόνα 9.4.23 

 
Ο διαχειριστής για να κάνει πιο εύκολη την αναζήτησή του μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
αναδιπλούμενες λίστες να επιλέξει τα κριτήρια της αναζήτησής του 
 

 
Εικόνα 9.4.24 
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και να πατήσει το κουμπί ‘Αναζήτηση’ για να βρει πιο εύκολα την παράσταση που θέλει να 
επεξεργαστεί. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα στην αναζήτησή του εμφανίζεται το εξής: 
 

 
Εικόνα 9.4.25 

 
Κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘Διαγραφή’ για μία παράσταση θα εμφανιστεί το παράθυρο 
διαλόγου (εικόνα 9.4.3) που θα του ζητά επιβεβαίωση της ενέργειας. Αν πατήσει ok τότε θα 
γίνεται η διαγραφή, αν πατηθεί Άκυρο δε γίνεται τίποτα και επιστρέφουμε στη οθόνη με τις 
παραστάσεις.  
 
Για να αλλάξουν τα στοιχεία μιας παράστασης ο διαχειριστής πατάει το κουμπί ‘Αλλαγή’ 
και μεταβαίνει στην εξής οθόνη: 
 

 
Εικόνα 9.4.26 

 
Οι αναδιπλούμενες λίστες χρησιμοποιούνται για την επιλογή της ημερομηνίας, της πόλης, 
του έργου και του θεάτρου κάνοντας κλικ στο βέλος δεξιά της κάθε μίας επιλέγει ο 
διαχειριτσης αυτό που θέλει. Αν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα που έχει ήδη κάνει upload 
για τη συγκεκριμένη παράσταση τότε κάνει κλικ στο κουμπί ‘Αναζήτηση’ και βρίσκει το νέο 
πρόγραμμα που θα ανεβάσει (εικόνα 9.3.20). 
 
Αν υπάρχει δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα στη βάση για τη συγκεκριμένη παράσταση τότε 
η εικόνα είναι όπως η προηγούμενη, διαφορετική υπάρχουν οι υπερσύνδεσμοι όπως στην 
παρακάτω εικόνα: 
 

 
Εικόνα 9.4.27 
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Κλικάροντας στον υπερσύνδεσμο ‘Πρόγραμμα παράστασης’ έχουμε τη δυνατότητα 
ανοίγματος για ανάγνωση ή αποθήκευσης του αρχείου μέσω ενός παραθύρου διαλόγου όπως 
της εικόνας 9.2.10. 
 
Πατώντας τον υπερσύνδεσμο ‘Διαγραφή Προγράμματος’ διαγράφεται το πρόγραμμα από τη 
βάση αφού ο διαχειριστής επιβεβαιώση την ενέργειά του στο παράθυρο διαλόγου (εικόνα 
9.4.3) που εμφανίζεται όπως στην εικόνα . 
 
Αν διαγράψει το πρόγραμμα ο χρήστης ή αν γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές και πατήσει το 
πλήκτρο ‘Επικύρωση Αλλαγών’ τότε εμφανίζεται το μήνυμα: 
 

 
 

Εικόνα 9.4.28 
 
Προσθήκη έργου 
Στην εικόνα φαίνεται η φόρμα εισαγωγής νέου έργου στη βάση.  

 
Εικόνα 9.4.29 

 
Ο διαχειριστής πληκτρολογεί στο πρώτο πεδίο τον τίτλο του έργου και στη συνέχεια μπορεί 
να διαλέξει έως και 3 συγγραφείς για το έργο αυτό. Η επιλογή γίνεται κάνόντας κλικ στις 
αναδιπλούμενες λίστες. Μπορεί να επιλέξει και μόνο έναν συγγραφέα. Αν ο συγγραφέας που 
θέλει δεν υπάρχει στις αναδιπλούμενες λίστες τότε κάνει κλικ στον υπερσύνδεσμο ‘Νέος 
Συγγραφέας’ για να μεταβεί στη φόρμα εισαγωγής νέου συγγραφέα. 
 
Επίσης χρησιμοποιόντας τους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους μπορεί ο διαχειριστής να 
επιστρέψει στη διαχείριση της βάσης ή να μεταβεί στη φόρμα προσθήκης νέας παράστασης. 
Αν δεν συμπληρώσει τίποτα στο πεδίο τίτλος και επιχειρηθεί προσθήκη τότε εμφανίζεται το 
μήνυμα:  
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Αν έχει προστεθεί τίτλος για το έργο αλλά υπάρχει ήδη ίδια εγγραφή στη βάση τότε 
εμφανίζεται το εξής μήνυμα προειδοποίησης: 
 

  
 
Τέλος αν όλα είναι εντάξει με το πάτημα του κουμπιού ‘Προσθήκη’ γίνεται η νέα εγγραφή 
στη βάση και εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς προσθήκης περιλαμβάνοντας και τον τίτλο 
του έργου όπως φαίνεται και στην εικόνα:  

 
 
Επεξεργασία έργων 
Στην ενότητα αυτή εμφανίζεται ένας πίνακας με το έργα που είνα αποθηκευμένα στη βάση 
δεδομένων που παρέχει επιπλέον τις ενέργειες ‘Αλλαγή’ και ‘Διαγραφή’ για κάθε ένα από τα 
έργα. 
 

 
Εικόνα 9.4.30 

 
Αν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί ‘Διαγραφή’ για ένα έργο τότε θα εμφανιστεί το 
παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) που θα του ζητά επιβεβαίωση της ενέργειας. Αν πατήσει 
ok τότε θα γίνεται η διαγραφή και επιστρέφουμε στη οθόνη με τα έργα.  
 
Αν ο διαχειριστής δε θέλει να διαγράψει ένα έργο αλλά να το αλλάξει τότε πατάει ‘Αλλαγή’ 
και μεταβαίνει στη φόρμα επεξεργασίας ενός έργου που περιέχει τα στοιχεία του. 
 

 
Εικόνα 9.4.31 
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Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τον τίτλο του έργου τοποθετώντας τον κέρσορα στο 
αντίστοιχο πεδίο και κάνοντας την επεξεργασία που θέλει. Επίσης χρησιμοποιώντας τις 
αναδιπλούμενες λίστες επιλέγει να αλλάξει ή να προσθέσει συγγραφέις για το έργο. Από τον 
υπερσύνδεσμο ‘Νέος Συγγραφέας’ οδηγείτε στην φόρμα προσθήκης νέου συγγραφέα ενώ 
από τον υπερσύνδεσμο ‘βάσης’ επιστρέφει στη διαχείριση της βάσης απλά κάνοντας κλικ 
πάνω τους. 
Αν κατά λάθος σβήσει τον τίτλο του έργου και πατήσει ‘Επικύρωση Αλλαγών’ εμφανίζεται 
το εξής μήνυμα: 
 

 
 
Θα πρέπει να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και να πληκτρολογήσει τον τίτλο που 
θέλει. Αν δεν έχει κάνει λάθος τότε πατώντας ‘Επικύρωση Αλλαγών’ γίνονται οι επιθυμητές 
αλλαγές και εμφανίζεται το εξής μήνυμα επιτυχίας: 
 

 
Εικόνα 9.4.32 

 
που του δίνει τη δυνατότητα πατώντας στον αντίστοιχο κάθε φορά υπερσύνδεσμο να 
επιστρέψει στη διαχείριση των έργων ή στη διαχείριση της βάσης. 
 
Πατώντας ακύρωση δεν γίνεται τίποτα και προβάλλεται η φόρμα με τα στοιχεία του έργου 
όπως είναι στη βάση. 
 
Προσθήκη συγγραφέα 
Η εικόνα δείχνει τη φόρμα εισαγωγής νέου συγγραφέα. 

 
Εικόνα 9.4.33 
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Το πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι το όνομα του συγγραφέα που θα προστεθεί. Αν 
υπάρχει διαθέσιμη βιογραφία τότε ό διαχειριστής κάνει κλικ στο κουμπί ‘Αναζήτηση’ και να 
βρει από τα αρχεία του το αρχείο που αποτελεί τη βιογραφία του συγγραφέα (εικόνα 9.3.20). 
Πατώντας το κουμπί ΄Προσθήκη’ ελέγχεται πρώτα αν έχει πληκτρολογηθεί το όνομα του 
συγγραφέα όχι τότε εμφανίζεται το μήνυμα: 

 
Αν το όνομα του συγγραφέα που πληκτρολογήθηκε υπάρχει ήδη στη βάση τότε εμφανίζεται 
το μήνυμα: 
 

 
 
Σε καμία από τις 2 ανωτέρω περιπτώσεις δεν γίνεται προσθήκη εγγραφής στη βάση. Η 
προσθήκη γίνεται μόνο αν έχει πληκτρολογηθεί το όνομα ενός συγγραφέα που δεν υπάρχει 
ήδη και το μήνυμα που εμφανίζεται είναι: 
 

 
 
εμφανίζοντας και το όνομα του συγγραφέα που προστέθηκε στη βάση. Πατώντας το κουμπί 
‘Ακύρωση’ επιστρέφει στην οθόνη προσθήκης συγγραφέα ενώ πατώντας τους 
υπερσυνδέσμους ‘Επιστροφή στη διαχειριση της βάσης’ ή ‘Εισαγωγή νέου έργου’ 
μεταβαίνει αντίστοιχα στις οθόνες επεξεργασίας της βάσης ή στην προσθήκη νέου έργου. 
 
Όσο αφορά τη βιογραφία, επειδή προκειται για αρχείο θα γίνουν οι έλεγχοι που γίνονται για 
το upload ενός αρχείου (περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα) και 
εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα προειδοποίησης αν κάτι δεν πάει καλά ή μήνυμα 
επιτυχούς φόρτωσής του όπως αυτά φαίνονται στην ενότητα Upload Αρχείου . 
 
Επεξεργασία συγγραφέων 
Στην εικόνα φαίνεται η οθόνη επεξεργασίας των συγγραφέων. Προβάλλονται όλοι οι 
συγγραφείς δίνοντας στο διαχειριστή τη δυνατότητα αλλαγή της εγγραφής κάποιου ή 
διαγραφής του.  
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Εικόνα 9.4.34 

 
Αν ο διαχειριστής δεν βρίσκει το συγγραφέα που θέλει μπορεί να κάνει αναζήτηση κάνοντας 
κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και αφού 
επιλέξει τον συγγραφέα που θέλει και πατάει το κουμπί αναζήτηση για να τον βρει. 
 
Οι βιογραφίες φαίνονται σαν υπερσύνδεσμοι όταν είναι διαθέσιμες όπως στην εικόνα για τον 
Τέννεσση Ουίλιαμς. Επιπλέον υπάρχει και ο υπερσύνδεσμος διαγραφής της βιογραφίας. Αν 
κάνει κλικ στη λέξη βιογραφία ανοίγει το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.2.10) που ρωτά το 
χρήστη αν θέλει να ανοίξει ή να αποθηκεύσει το αρχείο όπως είδαμε ότι γίνεται με όλα τα 
αρχεία στην ενότητα Προβολή Αρχείων. 
 
Σε αυτό το σημείο μπορεί να διαγράψει μεμονομένα τη βιογραφία ενός συγγραφέα. 
Κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο ‘Διαγραφή Βιογραφίας’ εμφανίζεται το γνωστό 
παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) που ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής και γίνεται η 
διαγραφή επιστρέφοντας στην εικόνα με τους συγγραφείς. 
 
Αν θέλει να αλλάξει τα στοιχεία ενός συγγραφέα πατάει το κουμπί ‘Αλλαγή’ στη σειρά του 
συγγραφέα που τον ενδιαφέρει και μεταφέρεται στην οθόνη που φαίνεται στην εικόνα: 

 
Εικόνα 9.4.35 
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Εμφανίζεται το όνομα του συγγραφέα που επιλέχθηκε και αν ο διαχειριστής θέλει να το 
αλλάξει κάνει κλικ πάνω στο  πεδίο με το εμφανιζόμενο ονομα και κάνει τις αλλαγές που 
θέλει.  
 
Σε περίπτωση που επιθυμείται η αλλαγή της βιογραφίας από τη βάση τότε κάνει κλικ στο 
κουμπί αναζήτηση και βρίσκει το νέο αρχείο που θέλει να αντικαταστήσει την προηγούμενη. 
Όπως και στην ενότητα Προσθήκη Συγγραφέα έτσι και εδώ γίνονται αντίστοιχοι έλεγχοι για 
τη βιογραφία και εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα. 
 
Αν όλες οί αλλαγές συντελεστούν σωστά τότε εμφανίζεται το γνωστό μήνυμα επιτυχίας: 
 

 
Εικόνα 9.4.36 

 
Διαγραφή συζήτησης ή μηνύματος 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται όλες οι συζητήσεις που έχουν γίνει σε έναν πίνακα 
όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 
Εικόνα 9.4.37 

 
Στην τελευταία στήλη υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος για κάθε συζήτηση που οδηγεί στη 
διαγραφή της. Αν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαγράψει μια συζήτηση κάνει κλικ πάνω στον 
αντίστοιχο υπερσύνδεσμο ‘Διαγραφή’ και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) 
για την επιβεβαίωση. Αν πατήσει το ok θα γίνει η διαγραφή και θα επιστρέψει στην οθόνη 
της εικόνας 9.4.37 .Αν πατήσει το Άκυρο δε θα γίνει τιποτα. 
 
Εκτός απο ολόκληρη συζήτηση ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει μεμονομένα ένα 
μήνυμα. Κάνοντας κλικ στο θέμα της συζήτησης στην προηγούμενη οθόνη μεταβαίνει στην 
οθόνη που περιέχει όλα τα μηνύματα που έχουν γραφτεί για μια συζήτηση όπως φαίνεται 
στην εικόνα: 
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Εικόνα 9.4.38 

 
Εδώ υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος (Διαγραφή) για κάθε μήνυμα που οδηγει στη διαγραφή 
του. Αν το πατήσει ο διαχειριστής τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου (εικόνα 9.4.3) 
που θα ζητάει την επιβεβαίωση της ενέργειας και αν πατήσει ok θα γίνει η διαγραφή του 
μεμονομένου μηνύματος. Αν πατήσει Άκυρο δε θα γίνει τίποτα.  
 
Το πρώτο μήνυμα δε μπορεί να διαγραφεί γιατί ειναι το μήνυμα που άρχισε το θέμα. Πάνω 
από τον πίνακα με τα μηνύματα υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος (Επιστροφή στο forum) που αν 
πατηθεί οδηγεί στην εικόνα 9.4.37  . 
 
Επεξεργασία μικρότερων πινάκων (Πόλεις, Σκηνές, Άλμπουμ, Είδος Εκδήλωσης) 
Για να εισαχθει μια νέα εγγραφή στους μικρότερους πίνακες ο διαχειριστής επιλέγει να πάει 
στη διαχείριση της βάσης όπου στο κάτω μέρος υπάρχει η φόρμα επεξεργασίας των μικρών 
πινάκων όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 
Εικόνα 9.4.39 

 
Για την εισαγωγή νέας εγγραφής πληκτρολογούμε στο αντίστοιχο πεδίο το όνομα του νέου 
είδους για παράδειγμα, που θα προσθέσουμε και πατάμε το πλήκτρο ‘Add’. Αν το όνομα που 
δώσαμε υπάρχει ήδη στη βάση τότε εμφανίζεται το μήνυμα: 
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Εικόνα 9.4.40 

 
Αν όχι τότε γίνεται η προσθήκη και εμφανίζεται το μήνυμα: 
 

 
Εικόνα 9.4.41 

 
Επεξεργασία ειδών εκδήλωσης 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται τα διαθέσιμα είδη εκδηλώσεων προς επεξεργασία όπως 
φαίνεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 9.4.42 

 
Για αλλαγή μιας υπάρχουσας εγγραφής κάνουμε κλικ στο πεδίο που την περιέχει 
πληκτρολογούμε το νέο όνομα και πατάμε το κουμπί ‘Αλλαγή’ για να κατοχυρωθούν οι 
αλλαγές. Γίνεται και πάλι έλεγχος για το αν υπάρχει εγγραφή με το ίδιο όνομα και αν 
υπάρχει εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.40 . Αν όχι τότε γίνεται η αλλαγή και 
εμφανίζεται το μήνυμα:  

  
Εικόνα 9.4.43 

 
Τέλος για να διαγραφεί μια εγγραφή πατάμε το κουμπό ‘Διαγραφή’ που βρίσκετα δίπλα από 
κάθε εγγραφή και αφού επιβεβαιώσουμε την ενέργεια γίνεται η διαγραφη και επιστρέφουμε 
στην εικόνα 9.4.42. 
 
Επεξεργασία πόλεων 
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Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται οι πόλεις που είναι αποθηκευμένες στη βάση προς 
επεξεργασία όπως φαίνεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 9.4.44 

 
Για αλλαγή μιας υπάρχουσας εγγραφής κάνουμε κλικ στο πεδίο που την περιέχει 
πληκτρολογούμε το νέο όνομα και πατάμε το κουμπί ‘Αλλαγή’ για να κατοχυρωθούν οι 
αλλαγές. Γίνεται και πάλι έλεγχος για το αν υπάρχει εγγραφή με το ίδιο όνομα και αν 
υπάρχει εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.40. Αν όχι τότε γίνεται η αλλαγή και 
εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.43:  
 
Τέλος για να διαγραφεί μια εγγραφή πατάμε το κουμπό ‘Διαγραφή’ που βρίσκετα δίπλα από 
κάθε εγγραφή και αφού επιβεβαιώσουμε την ενέργεια γίνεται η διαγραφη και επιστρέφουμε 
στην εικόνα 9.4.44. 
 
Επεξεργασία σκηνών 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται οι διαθέσιμες θεατρικές σκηνές προς επεξεργασία όπως 
φαίνεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 9.4.45 

 
Για αλλαγή μιας υπάρχουσας εγγραφής κάνουμε κλικ στο πεδίο που την περιέχει 
πληκτρολογούμε το νέο όνομα και πατάμε το κουμπί ‘Αλλαγή’ για να κατοχυρωθούν οι 
αλλαγές. Γίνεται και πάλι έλεγχος για το αν υπάρχει εγγραφή με το ίδιο όνομα και αν 
υπάρχει εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.40. Αν όχι τότε γίνεται η αλλαγή και 
εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.43: 
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Τέλος για να διαγραφεί μια εγγραφή πατάμε το κουμπό ‘Διαγραφή’ που βρίσκετα δίπλα από 
κάθε εγγραφή και αφού επιβεβαιώσουμε την ενέργεια γίνεται η διαγραφη και επιστρέφουμε 
στην εικόνα 9.4.45. 
 
Επεξεργασία άλμπουμ 
Σε αυτήν την ενότητα προβάλλονται τα διαθέσιμα άλπμουμ φωτογραφιών που έχουν 
εισαχθεί από τους χρήστες προς επεξεργασία όπως φαίνεται παρακάτω:  

 
Εικόνα 9.4.46 

 
Για αλλαγή μιας υπάρχουσας εγγραφής κάνουμε κλικ στο πεδίο που την περιέχει 
πληκτρολογούμε το νέο όνομα και πατάμε το κουμπί ‘Αλλαγή’ για να κατοχυρωθούν οι 
αλλαγές. Γίνεται και πάλι έλεγχος για το αν υπάρχει εγγραφή με το ίδιο όνομα και αν 
υπάρχει εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.40. Αν όχι τότε γίνεται η αλλαγή και 
εμφανίζεται το μήνυμα της εικονας 9.4.43:  
 
Τέλος για να διαγραφεί μια εγγραφή πατάμε το κουμπό ‘Διαγραφή’ που βρίσκετα δίπλα από 
κάθε εγγραφή και αφού επιβεβαιώσουμε την ενέργεια γίνεται η διαγραφη και επιστρέφουμε 
στην εικόνα 9.4.46. Όταν διαγράφουμε ένα άλμπουμ διαγράφονται και οι φωτογραφιες που 
το αποτελούν. 
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