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Πρόλογος 
 

 
Το παρόν πόνηµα αποτελεί την πτυχιακή εργασία στα πλαίσιο του κύκλου 

σπουδών της σχολής Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Ο τίτλος της είναι «Υλοποίηση ∆ιαδικτυακής Βάσης ∆εδοµένων Ταινιών µε την 

χρήση της PHP και της mySQL.», µε επιβλέπουσα την καθηγήτρια κ. Σατρατζέµη 

Μαρία – Αικατερίνη.  
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πρόκειται για µια υλοποίηση διαδικτυακής εφαρµογής εξ’ ολοκλήρου από το µηδέν. 

Συνδυάζει τις γνώσεις µας σε όλη την πορεία των προπτυχιακών µας σπουδών. 

Στην εισαγωγή της εργασίας µας θα αναφερθούµε στα κεφάλαια τα οποία 

την απαρτίζουν, γράφοντας λίγα λόγια για το κάθε κεφάλαιο.  
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1. Εισαγωγή 
 

 
H διαδικτυακή Εφαρµογή «Cinema Café», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα ∆ιαχείρισης & Οργάνωσης Ταινιών και αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής 

εργασίας για το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 

κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010. 

Η ∆ιαδικτυακή Βάση δεδοµένων Ταινιών «Cinema Café», είναι ένας 

ιστοχώρος µέσω του οποίου οι χρήστες µπορούν να αντλήσουν χρήσιµες 

πληροφορίες για τις αγαπηµένους ταινίες.. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του περιεχοµένου αφού είναι εφικτή η ανανέωσή του µε 

νέες πληροφορίες που οι χρήστες καταχωρούν.  

Η εφαρµογή αναπτύχθηκε µε τις γλώσσες προγραµµατισµού PHP εκδ. 5.3.0 

& MySQL εκδ. 5.1.37 και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και πλοήγησης στους 

χρήστες µέσω Internet. Ακόµη χρησιµοποιήθηκε και HTML για την δηµιουργία της 

γραφικής διεπαφής σε συνδυασµό µε CSS για την δηµιουργία του Layout της σελίδας 

και των βασικών γραµµατοσειρών. Τέλος για κάποιους βασικούς 

προγραµµατιστικούς ελέγχους(πχ. error handlers – έλεγχος ύπαρξης τιµής σε text 

box) γίνεται χρήση javascript για ενηµέρωση του χρήστη. Οι επιπλέον δυνατότητες 

της ανανέωσης ή τροποποίησης του περιεχοµένου δίνονται µόνο στα εγγεγραµµένα 

µέλη. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, αναπτύχθηκε µια φιλική προς το 

χρήστη εφαρµογή, που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας. 

∆όθηκε έτσι µεγάλη έµφαση στη δηµιουργία ενός εύχρηστου περιβάλλοντος 

διαχείρισης το οποίο µπορεί να χειριστεί χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 

πληροφορικής από τους διαχειριστές. 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα περιγράψουµε µε σαφήνεια και πληρότητα τις 

απαιτήσεις και τις λειτουργίες του έργου µας. Το σύστηµά µας αποτελείται από τρία 

επίπεδα χρηστών. Τον απλό χρήστη (επισκέπτη), ο οποίος θα έχει πρόσβαση στις 

βασικές λειτουργίες του site, όπως είναι η προβολή και αναζήτηση ταινίας, ηθοποιού, 

σκηνοθέτη, είδους, λειτουργίες στις οποίες θα αναφερθούµε εκτενέστερα στην 

συνέχεια, χωρίς να µπορεί να είναι ενεργό µέλος στο σύστηµα. Τον εγγεγραµµένο 

χρήστη, ο οποίος θα είναι ενεργό µέλος του συστήµατος, καθώς θα έχει την 

δυνατότητα να κάνει ότι και ο απλός χρήστης- επισκέπτης µε την διαφορά πως θα 

µπορεί να προσθέτει ταινίες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, 

µουσικοσυνθέτες και να εµπλουτίζει την βάση της εφαρµογής µε πληροφορίες, οι 

οποίες θα µπορέσουν να ικανοποιήσουν την περιέργεια όπως και να εξιτάρουν το 

ενδιαφέρον κάποιου άλλου χρήστη. Τέλος, το τρίτο επίπεδο χρήστη είναι ο 
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διαχειριστής. Ο συγκεκριµένος χρήστης είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος θα ελέγχει 

το σύστηµα. Θα έχει την δυνατότητα να ελέγχει τους χρήστες, τα αντικείµενα που θα 

προσθέτουν και να πράττει αναλόγως την εγκυρότητά τους.  

Το σύστηµα µας απευθύνεται στους απλούς χρήστες του διαδικτύου, οι 

οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον για τον κινηµατογράφο, καθώς µε την βοήθειά τους και 

µε την συµµετοχή τους θα επιδιώξουµε την ανάπτυξη της εφαρµογής µας. Είναι 

ενεργά µέλη, καθώς θα αποτελέσουν τους κύριους εκφραστές της προσπάθειάς µας 

για τον εµπλουτισµό της βάσης µας. Η εφαρµογή µας είναι φιλική προς τον χρήστη, 

καθώς και ένας αρχάριος χρήστης θα µπορέσει να κάνει τα βασικά, όπως πλοήγηση 

στην ιστοσελίδα. Επίσης, η δοµή του site έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε αν θελήσει 

να προβεί σε περαιτέρω κινήσεις όπως προσθήκη ή µεταβολή των στοιχείων των 

οντοτήτων µας, να του είναι αρκετά εύκολο ώστε να µην χρειαστεί να ζητήσει 

βοήθεια κάποιου άλλου ατόµου ή ακόµα και να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Η 

εφαρµογή µας προσπαθεί να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και 

ευχρηστίας. Σε περίπτωση που κάποιος κακόβουλος χρήστης του διαδικτύου θελήσει 

να εισέλθει στην εφαρµογή µας γράφοντας κώδικα στα πεδία που επιτρέπεται σε 

κάποιον χρήστη να εισάγει λέξεις κλειδιά για αναζήτηση ή πεδία ονοµάτων για 

προσθήκη, το σύστηµα τον σταµατάει επιστρέφοντάς τον στην αρχική σελίδα της 

εφαρµογής µας. Ακόµη αν κάποιος µη εξουσιοδοτηµένος χρήστης προσπαθήσει να 

εισέρθει σε αρχείο στο οποίο το όποιο το επίπεδο εξουσιοδότησης του δεν επαρκεί 

τότε ξαναγυρίζει πάλι στην σελίδα Log In. {admin_check.php, user_check.php} 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µας, παρουσιάζεται το Έγγραφο 

Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισµικού. Στο συγκεκριµένο έγγραφο θα περιγράψουµε 

τον σκοπό δηµιουργίας του εγγράφου. Θα περιλαµβάνει αναφορές σε άλλα παρόµοια 

συστήµατα, καθώς επίσης θα ενσωµατώσουµε όρους που θα χρησιµοποιούµε σε όλη 

την έκταση της εφαρµογής µας. Επίσης, στο έγγραφο περιγραφής απαιτήσεων 

λογισµικού περιλαµβάνονται οι λειτουργίες του προϊόντος και για τα τρία επίπεδα 

χρηστών, τα χαρακτηριστικά των χρηστών, τους περιορισµούς και τις παραδοχές του 

συστήµατος.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στη Γενική Περιγραφή του 

συστήµατός µας. Θα µιλήσουµε για την προοπτική του προϊόντος µας, όπως και για 

τις λειτουργίες του. Θα τις περιγράψουµε λεπτοµερώς χωρίζοντάς τες στα τρία 

επίπεδα χρηστών, από τα οποία αποτελείται το σύστηµά µας. ∆ηλαδή σε Λειτουργίες 

∆ιαχειριστή, Εγγεγραµµένου Μέλους και του Απλού Χρήστη – Επισκέπτη. Στο ίδιο 

κεφάλαιο, θα µιλήσουµε για τα χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου χρήστη, και τέλος θα 

αναφερθούµε στις Γενικές Παραδοχές του Προϊόντος. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα µιλήσουµε για τις ειδικές απαιτήσεις του 

συστήµατος. Παρουσιάζουµε τις λειτουργικές απαιτήσεις του διαχειριστή, του 

εγγεγραµµένου µέλους και του απλού χρήστη – επισκέπτη, όπως επίσης και τις 
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απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών. Η λειτουργία κάθε διαδικασίας έχει κωδικοποιηθεί 

µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται σαφείς η είσοδος, η επεξεργασία και η έξοδος. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου 

Λογισµικού. Αρχικά, αναφέρεται ο σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου, οι ορισµοί 

και οι συντοµογραφίες που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εξέλιξή του και στα 

πρότυπα στα οποία βασίστηκε. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αποσύνθεσης του έργου 

λογισµικού, µε την περιγραφή των επιµέρους οντοτήτων του. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στο σχέδιο της βάσης δεδοµένων του 

λογισµικού, όπου και αναλύονται οι πίνακες και οι συσχετίσεις που έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της εφαρµογής µας. Εξηγούνται τα στοιχεία των 

πινάκων και τα δεδοµένα τα οποία αποθηκεύουν. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα σχέδια µονάδων λογισµικού ανά 

επιπέδου χρηστών. ∆ηλαδή, όλα τα τµήµατα του συστήµατος που υλοποιούν 

συγκεκριµένες λειτουργίες. Η ανάλυσή τους γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται 

σαφείς οι λειτουργίες τους και ο τρόπος που αλληλεπιδρά ο χρήστης µεταξύ τους. 

Στο ένατο κεφάλαιο, περιγράφονται οι διαπροσωπείες, δηλαδή όλες οι 

µονάδες λογισµικού που έχουν ως βασική λειτουργικότητα τη λήψη στοιχείων ως 

είσοδο από τον χρήστη. Σε κάθε διαπροσωπεία αναφέρεται η είσοδος, η έξοδος, οι 

διαπροσωπείες µε τις οποίες επικοινωνεί και η περιγραφή της. 

Στο δέκατο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εγχειρίδια του χρήστη ανάλογα µε 

το επίπεδο στο οποίο ανήκει (επισκέπτης, εγγεγραµµένος χρήστης, διαχειριστής) µε 

τα κατάλληλα στιγµιότυπα εικόνων. Τα στιγµιότυπα µε την περιγραφή τους 

συντελούν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εφαρµογής από 

τον χρήστη.  

Τέλος, το ενδέκατο κεφάλαιο περιέχει τα παραρτήµατα της εργασίας. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης για τους 

επισκέπτες και τους εγγεγραµµένους χρήστες, τα οποία απεικονίζουν τις λειτουργίες 

που αντιστοιχούν στον καθένα. Στη συνέχεια, εµφανίζεται το διάγραµµα οντοτήτων 

της βάσης δεδοµένων, όπου αποσαφηνίζονται οι σχέσεις µεταξύ των πινάκων. Η 

τρίτη υποενότητα του κεφαλαίου περιέχει τους πίνακες ιχνηλάτισης. Τέλος, στην 

τέταρτη υποενότητα παρουσιάζονται οι εντολές της MySQL που χρησιµοποιήθηκαν 

για τη δηµιουργία των πινάκων. 

 

Ο τρόπος εγκατάστασης της εφαρµογής είναι αρκετά απλός. Απαιτείται ένας 

web server, ο οποίος να έχει εγκατεστηµένη την php και να υποστηρίζει την sql. Ο 

web server µπορεί να είναι είτε συνδεδεµένος στο internet είτε τοπικά στον 

υπολογιστή.  
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Συγκεκριµένα απαιτείται η εγκατάσταση του προγράµµατος EasyPHP 5.3.0 

το οποίο περιέχει όλα τα παραπάνω. Η διαδικασία της εγκατάστασης είναι απλή, και 

γρήγορη. Αφού γίνει η εγκατάσταση του προγράµµατος, πρέπει να δηµιουργηθεί η 

βάση δεδοµένων και λογαριασµός ενός χρήστη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στο αρχείο “Connection.php”.  

• CREATE DATABASE `users` DEFAULT CHARACTER SET greek 

COLLATE greek_bin; 

• ∆ηµιουργούµε ένα νέο χρήστη “elsa” µε κωδικό «1234» και δικαιώµατα 

GRANT ALL. 

 

Συγκεκριµένα τροποποιούµαι το connection.php το οποίο βρίσκεται µέσα 

στον φάκελο Connections όπως εµείς επιθυµούµε. Αν θέλουµε αφήνουµε τις default 

τιµές. 

 

////////////////////////code snippet///////////////////// 

// this is a database connection to the script 

$database = "users" ; 

$username = "elsa"; 

$password = "1234"; 

///////////////////////////////////////////// 

 

 

$link = @mysql_connect('localhost', $username, $password); 

$db = mysql_select_db($database, $link); 

////////////////////////// code snippet /////////////////// 

 

Για την αποφυγή σφαλµάτων, µετά απαιτείται η εισαγωγή του αρχείου 

movie_db.sql το οποίο περιέχει την δοµή των πινάκων καθώς και δεδοµένα για τις 

ταινίες κτλ. Πιο συγκεκριµένα, από την κεντρική σελίδα του phpmyadmin επιλέγουµε 

τον σύνδεσµο import και αφού διαλέξουµε collation greek πατάµε «φορτώνουµε το 

αρχείο». Έτσι επιτυγχάνεται η δηµιουργία των πινάκων µε τα στοιχεία τους. 

 

Όσον αφορά των κώδικα, αντιγράφουµε τον φάκελο SITE2 που βρίσκεται 

στο cd, στον υποφάκελο www της EasyPHP. Πληκτρολογώντας στον Mozilla Firefox 

την διεύθυνση «http://localhost/site2» ξεκινά η πλοήγηση στην ∆ιαδικτυακή Βάση 

∆εδοµένων Ταινιών. 
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Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισµικού 

 

2. Εισαγωγή 
 

 

2.1. Σκο̟ός 
 

Σκοπός του Εγγράφου Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισµικού είναι να 

προσδιορίσει και να περιγράψει µε σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις λειτουργίες του 

έργου λογισµικού, που θα αναπτυχθεί, µε τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και 

επαληθεύσιµο  ώστε να εξαλείψει απορίες που ίσως δηµιουργηθούν κατά την εξέταση 

της εφαρµογής µας. Το έγγραφο απευθύνεται στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. 

Σατρατζέµη Μαρία- Αικατερίνη, καθώς και στην εξεταστική επιτροπή. 

  

 
 

2.2. Γενική Ά̟οψη 
 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα υλοποιήσει ένα σύστηµα στο οποίο ο χρήστης 

θα µπορεί να προβάλλει και να αναζητάει ταινίες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και είδη 

ταινιών, καθώς και σεναριογράφους και µουσικοσυνθέτες. Εφόσον βέβαια τα 

συγκεκριµένα έχουν καταχωρηθεί στην βάση από τους χρήστες- µέλη του 

συστήµατος ή τον διαχειριστή.  

 

 

2.3. Ορισµοί, Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες 
 

 

2.3.1 Ορισµοί 
 
 

Captcha ή Humancheck: Το CAPTCHA ή µία φράση Captcha είναι 

ένα τεστ τύπου ερώτησης - απάντηση στο οποίο ο χρήστης πρέπει να 

απαντήσει ώστε να αυθεντικοποιηθεί και να αποδείξει πως δεν είναι 

µηχανή. Το συγκεκριµένο τεστ χρησιµοποιείται ηλεκτρονικά και στον 

κόσµο των υπολογιστών. Η διαδικασία συνήθως περιλαµβάνει έναν 

υπολογιστή (server) να ζητάει από τον χρήστη να απαντήσει σε µία απλή 
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ερώτηση, την οποία δεν µπορούν να αναγνωρίσουν και να απαντήσουν 

άλλοι υπολογιστές. Γι’ αυτό το λόγο όποιος χρήστης µπορέσει να 

απαντήσει στην ερώτηση θεωρείται πως δεν είναι µηχανή και µπορεί να 

συνεχίσει την πλοήγησή του ή την εγγραφή του στην εφαρµογή. 

 

Spam: Η δηµιουργία µηνυµάτων που περιλαµβάνουν διαφηµίσεις, έχουν 

προσβλητικό περιεχόµενο, ή γενικά είναι ανεπιθύµητα για τις σελίδες. 

∆ηµιουργούνται αυτόµατα από spambots. 

 

Spam bot: Το spambot είναι ένα αυτοµατοποιηµένο υπολογιστικό 

πρόγραµµα, ή, πιο σπάνια, ένας κώδικας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ώστε να 

διευκολύνει την διαδικασία του να στέλνει spam.  

 

Navigation bar: Μία navigation bar (γνωστή και ως µπάρα αναζήτησης) 

είναι ένα µέρος της ιστοσελίδας ή της εφαρµογής του διαδικτύου, η οποία 

περιέχει links, τοποθεσίες αρχείων, ώστε να πλοηγείται ο χρήστης σε 

αυτές. Επειδή εµφανίζεται σε κάθε σελίδα της εφαρµογής, αποτελεί ένα 

από τα στοιχεία-κλειδιά των ηλεκτρονικών εφαρµογών όσον αφορά την 

αποδοτικότητα και χρησιµότητά της, αλλά και λόγω καλού οπτικού 

αποτελέσµατος. 

 

 
 

2.3.2 Συντοµογραφίες 
 

 
Β/∆ : Βάση ∆εδοµένων 

 
 
 

2.4. Αναφορές 
 

Το συγκέκριµένο έγγραφο αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο 

ANSI/IEEE Std 830. 
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2.5. Ε̟ισκό̟ηση 
 

 
Για την παραγωγή του Εγγράφου Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισµικού 

χρησιµοποιήθηκε ο κειµενογράφος Microsoft Word XP. Στο έγγραφο περιγράφονται 

οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι περιορισµοί κάτω από τους οποίους θα λειτουργεί η 

εφαρµογή.  

 

Οι ενότητες, οι οποίες απαρτίζουν το παρόν έγγραφο είναι οι εξής: 

 

Η ενότητα της «Γενικής Περιγραφής» στην οποία εµπεριέχονται όλες οι 

λειτουργίες της εφαρµογής και στα τρία επίπεδα χρηστών και οι περιορισµοί, οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της εφαρµογής καθώς παρέχουν 

τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας για να εξασφαλιστεί η φερεγγυότητα και η 

αξιοπιστία της εφαρµογής.  

 

Η ενότητα «Ειδικές Απαιτήσεις» παρέχει µία περιγραφή των λειτουργιών 

του συστήµατος, των απαιτήσεων των εξωτερικών διεπαφών του χρήστη, των 

απαιτήσεων επίδοσης, των εισόδων, εξόδων καθώς και λεπτοµερειών που αφορούν 

την επεξεργασία των δεδοµένων.  
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3. Γενική Περιγραφή 
 

 

3.1. Προο̟τική του Προϊόντος 
 

 
Το σύστηµα προβολής και διαχείρισης ταινιών “Cinema Café” έχει 

αναπτυχθεί για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για το τµήµα Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Επίσης, σκοπός του είναι να προβεί 

σε ένα βήµα παραπάνω ώστε να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί από τον µέσο χρήστη 

του διαδικτύου για να οργανώσει µία πλούσια βάση δεδοµένων ταινιών/ ηθοποιών/ 

σκηνοθετών /σεναριογράφων/ µουσικοσυνθετών για την ευχαρίστηση και αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου ατόµων µε ενδιαφέρον προς την τέχνη.  

Το προϊόν αυτό είναι αυτόνοµο, δεν σχετίζεται δηλαδή µε άλλα έργα ούτε 

εντάσσεται σε κάποιο µεγαλύτερο σύστηµα. 

 

3.2. Λειτουργίες του Προϊόντος 
 

Η εφαρµογή περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό λειτουργιών και υπηρεσιών. 

Όπως έχουµε αναφέρει, στην εφαρµογή µας υπάρχουν τρία επίπεδα χρηστών. 

 

� Ο απλός χρήστης ή επισκέπτης 

� Ο εγγεγραµµένος χρήστης 

� Ο  διαχειριστής 

 

Κάθε επίπεδο χρήστη έχει και διαφορετικές λειτουργίες. Στη συνέχεια θα 

αναλυθούν οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της εφαρµογής που ανήκουν σε κάθε 

επίπεδο χρήστη. 

 

3.2.1. Λειτουργίες του ∆ιαχειριστή (Administrator) 
 
 

Ο ∆ιαχειριστής είναι γνωστός και ως super-user (υπερ-χρήστης).  Βρίσκεται 

στην κορυφή της πυραµίδας των χρηστών, καθότι είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη 

λειτουργία του site και τον έλεγχο των πραγµάτων. Έχει πρόσβαση σε όλες τις 

λειτουργίες τις σελίδας διότι χρειάζεται να τις παρακολουθεί για τυχόν αλλαγές ή 

προσθήκες από κάποιον άλλον χρήστη και να πράξει αναλόγως. 
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Έχει όλα τα δικαιώµατα που κατέχει ο εγγεγραµµένος χρήστης και κατά 

συνέπεια όλα τα δικαιώµατα του απλού χρήστη – επισκέπτη. Οι λειτουργίες του 

περιγράφονται στη συνέχεια:  

 

� ∆ιαγραφή µίας ταινίας 

 

Στη συγκεκριµένη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει µία ταινία 

αν το κρίνει απαραίτητο. Είτε γιατί έχει καταχωρηθεί περισσότερες από µία φορές µε 

λανθασµένα στοιχεία, είτε γιατί αποτελεί spam (ανούσιες λέξεις και πληροφορίες) 

από κάποιο χρήστη. Η διαγραφή της θα συντελέσει στην σωστή λειτουργία του 

συστήµατος.  

 

� ∆ιαγραφή ενός Ηθο̟οιού 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να προβεί στην διαγραφή ενός ηθοποιού. Από την 

στιγµή που διαγραφεί, αν έχει παίξει κάποιο ρόλο σε µία ταινία, αυτόµατα 

διαγράφεται η συγκεκριµένη συσχέτιση µε την ταινία.  

 

� ∆ιαγραφή ενός Σκηνοθέτη 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να προβεί στην διαγραφή ενός σκηνοθέτη.  

 

� ∆ιαγραφή ενός Είδους 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να προβεί στην διαγραφή ενός είδους.  

 

� ∆ιαγραφή ενός Σεναριογράφου 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να προβεί στην διαγραφή ενός σεναριογράφου.  

 

� ∆ιαγραφή ενός Μουσικοσυνθέτη 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να προβεί στην διαγραφή ενός µουσικοσυνθέτη.  

 

� Εµφάνιση του ιστορικού 

 

Με αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής µπορεί να δει όλες τις κινήσεις που 

έχουν γίνει στο site από κάποιο εγγεγραµµένο χρήστη. Αυτό αφορά είτε προσθήκη 
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ταινίας, είτε µεταβολή µιας ταινίας από κάποιον χρήστη. Στο ιστορικό εµφανίζονται 

όλες οι κινήσεις των χρηστών µε µορφή µηνυµάτων. Αρχικά είναι αδιάβαστα αλλά 

µόλις ο διαχειριστής τα επιλέξει µετατρέπονται σε διαβασµένα. 

 

� Σηµείωση ενός µηνύµατος του ιστορικού ως διαβασµένο 

 

Από την στιγµή που ο διαχειριστής διαβάσει ένα µήνυµα στο ιστορικό, αν 

δεν επιθυµεί πλέον να το έχει καταχωρηµένο στη βάση του, επιλέγει πως το έχει 

διαβάσει και αυτό µε τη σειρά του δεν εµφανίζεται πλέον στο track changes. 

 

� ∆ιαγραφή µέλους 

 

Με αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει ένα µέλος που 

βρίσκεται καταχωρηµένο στη Β/∆ διότι το κρίνει σκόπιµο. Παρ’ όλα αυτά δεν 

διαγράφονται αυτόµατα όλες οι καταχωρήσεις του. Αν ο διαχειριστής το επιθυµεί, θα 

πρέπει να διαγράψει ο ίδιος όλες τις καταχωρηµένες εγγραφές του αντίστοιχου 

χρήστη από τη Β/∆.  

 

� Καταχώρηση/ Ανάκληση(Grant/Revoke) δικαιώµατος admin σε 

εγγεγραµµένο χρήστη 

 

Με αυτή τη λειτουργία, ο διαχειριστής µπορεί να δώσει το δικαίωµα του 

διαχειριστή σε κάποιον εγγεγραµµένο χρήστη. Επίσης, µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να 

αφαιρέσει το αντίστοιχο δικαίωµα. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω του πίνακα 

στον οποίο ο διαχειριστής βλέπει τα µέλη της εφαρµογής µας. Μέσω εκείνου του 

µενού, µπορεί να διαγράψει ένα µέλος και να δώσει/ αφαιρέσει το δικαίωµα του 

διαχειριστή. 

 

 

3.2.2. Λειτουργίες του Εγγεγραµµένου Χρήστη (Registered User) 
 

 

� Είσοδος στο σύστηµα 

 

Ο χρήστης πληκτρολογώντας το όνοµα πρόσβασής του και τον κωδικό µε 

τον οποίο έχει εγγραφεί, στην αντίστοιχη φόρµα εισαγωγής στοιχείων, εισέρχεται στο 

σύστηµα. Αυτό γίνεται µε την προϋπόθεση τα στοιχεία που έχει πληκτρολογήσει να 

είναι σωστά.  
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� Προσθήκη Ταινίας 

 

Με την προσθήκη ταινίας ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει την ταινία που 

επιθυµεί εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία για αυτήν. Αυτά είναι ο τίτλος, η 

ηµεροµηνία που βγήκε η ταινία στις αίθουσες, ο σκηνοθέτης και µία συνοπτική 

περιγραφή της ταινίας. Ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει δικαίωµα να εισάγει όσες 

ταινίες επιθυµεί στο σύστηµα, εφόσον κάτι τέτοιο θα εµπλουτίσει την Β/∆. 

 

� Προσθήκη Ηθο̟οιού 

 

Με παρόµοιο τρόπο, ο εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να προσθέσει έναν 

ηθοποιό στο σύστηµα. Εφόσον επιθυµεί κάτι τέτοιο πρέπει να γνωρίζει το 

ονοµατεπώνυµό του και την ηµεροµηνία γέννησής του. Προαιρετικά στοιχεία που 

µπορεί να εισάγει είναι η φωτογραφία του ηθοποιού όπως και µία µικρή βιογραφία 

του.  

 

� Προσθήκη Σκηνοθέτη 

 

Ο σκηνοθέτης είναι µία παρόµοια οντότητα µε τον ηθοποιό. Εποµένως, εάν 

ο χρήστης θελήσει να προσθέσει έναν σκηνοθέτη, χρειάζεται να προσθέσει το 

ονοµατεπώνυµο και την ηµεροµηνία γέννησης, µε προαιρετικά στοιχεία την 

φωτογραφία και µία µίνι βιογραφία.  

 

� Προσθήκη Είδους 

 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης χρησιµοποιώντας τη λειτουργία προσθήκη 

είδους, προσθέτει το είδος της ταινίας. 

 

� Προσθήκη συσχέτισης Ταινίας – Ηθο̟οιού 

 

Με αυτή τη λειτουργία, ο εγγεγραµµένος χρήστης, µπορεί να ενώσει την 

ταινία µε τον ηθοποιό. Έτσι µπορεί να επιλέξει τον ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε 

µία ταινία. Με αυτή την συσχέτιση φαίνεται ολοκληρωµένη η ταινία, καθώς 

παρουσιάζεται το καστ των ηθοποιών που έχουν συµµετάσχει στην ταινία. Επίσης,  

το προφίλ του ηθοποιού εµπλουτίζεται µε την φιλµογραφία του. ∆ηλαδή, στον 

προφίλ του πλέον θα φαίνονται οι ρόλοι τους οποίους έχει υποδυθεί στις αντίστοιχες 

ταινίες. Αν επίσης, ο χρήστης το θελήσει, επιλέγοντας τις ταινίες στα αντίστοιχα 
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προφίλ των ηθοποιών και το αντίθετο (δηλαδή τους ηθοποιούς στα αντίστοιχα προφίλ 

ταινιών) θα µεταβαίνει στις αντίστοιχες σελίδες. 

 

� Προσθήκη βαθµολόγησης ταινίας (rating) 

 

Ο χρήστης, βρισκόµενος στο προφίλ της ταινίας θα µπορεί να την 

βαθµολογεί. Θα προσθέτει δηλαδή ένα rating µε βάση την άποψή του πάνω στην 

ταινία. Επίσης, µαζί µε την βαθµολογία στην ταινία, µπορεί να προσθέτει και ένα 

σχόλιο, εάν φυσικά το επιθυµεί. Στη συνέχεια αυτό θα αποθηκεύεται και θα 

προστίθεται σε όποιο rating υπάρχει ήδη. Το σχόλιο του χρήστη µαζί µε την 

βαθµολογία του θα εµφανίζονται κάτω από τις λεπτοµέρειες τις ταινίας. Η συνολική 

βαθµολογία της ταινίας θα αποτελεί ένα από τα στοιχεία της και θα εµφανίζεται κάτω 

από τον τίτλο της, ώστε να είναι πιο εύκολο για κάποιον χρήστη να την διακρίνει. Με 

την εισαγωγή σχολίων και βαθµολογίας θα µπορέσουµε να δούµε την γνώµη των 

χρηστών µας πάνω σε µία ταινία.  

 

� Μεταβολή Ταινίας 

 

Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τα στοιχεία οποιασδήποτε ταινίας το κρίνει 

απαραίτητο. Η ταινία µπορεί να  έχει καταχωρηθεί από οποιονδήποτε χρήστη. Με την 

µεταβολή της ταινίας οι καινούριες πληροφορίες αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες 

στη Β/∆. 

 

� Μεταβολή Ηθο̟οιού 

 

Μπορεί να προβεί σε αλλαγή στοιχείων του ηθοποιού, από τη στιγµή που 

δει πως κάτι δεν συµφωνεί µε την πραγµατικότητα.  

 

� Μεταβολή Σκηνοθέτη 

 

Ίδια λειτουργία µε την µεταβολή ηθοποιού. Αλλαγή στοιχείων του 

σκηνοθέτη. Κάθε φορά, φυσικά, που γίνεται κάποια τέτοια µεταβολή είτε προσθήκη 

ενηµερώνεται ο διαχειριστής στο ιστορικό του ώστε να ελέγχει τις αλλαγές.  

 

� ∆ιαγραφή συσχέτισης Ταινίας – Ηθο̟οιού 

 

Αν δει πως ένας ηθοποιός έχει καταχωρηθεί λανθασµένα σε µία ταινία, 

µπορεί να προβεί στην διαγραφή της αντίστοιχης συσχέτισης.  
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� Προβολή του ̟ροφίλ του 

 
Το µέλος µπορεί να προβάλει τις λεπτοµέρειες του προφίλ του. Εφόσον έχει 

εισέλθει στο σύστηµα, µπορεί να επιλέξει το “My Profile” και να µπει στη σελίδα 

προβολής και διαχείρισης του προφίλ του. Σε αυτή τη σελίδα φαίνονται τα στοιχεία 

του. Όπως το όνοµά του, το επίθετό του, η τοποθεσία του και το e-mail του. Επίσης, 

φαίνεται η φωτογραφία του, εφόσον την έχει ανεβάσει. ∆ιαφορετικά φαίνεται η 

προεπιλεγµένη φωτογραφία του συστήµατος. Αν το επιθυµεί, µπορεί να αλλάξει τις 

πληροφορίες του και την φωτογραφία του επιλέγοντας τις αντίστοιχες επιλογές.  

 

� Μεταβολή των στοιχείων του ̟ροφίλ του 

 

Ο χρήστης επιλέγοντας την αλλαγή στοιχείων του προφίλ του µεταβαίνει σε 

µία φόρµα, παρόµοια µε αυτή της εγγραφής. Εκεί, µπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία 

του προφίλ του. Ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί µε αυτούς της φόρµας εγγραφής.  

 

� Αλλαγή της φωτογραφίας του ̟ροφίλ του 

 

Με αυτήν την επιλογή, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την φωτογραφία του 

προφίλ του και να ανεβάσει αυτή που επιθυµεί, εφόσον το περιεχόµενό της δεν είναι 

προσβλητικό για κάποιον άλλο χρήστη. 

 

� Προβολή των καταχωρήσεών του 

 

Με τη συγκεκριµένη λειτουργία, ο χρήστης µπορεί να προβάλει όλες τις 

καταχωρήσεις που έχει κάνει. Προβολή ταινίας, ηθοποιού, σκηνοθέτη. Κρατάει 

ουσιαστικά ένα ιστορικό έτσι ώστε, αν θελήσει άµεσα να αλλάξει µία από τις 

καταχωρήσεις του να το κάνει εκείνη τη στιγµή χωρίς να χρειάζεται να την 

αναζητήσει χάνοντας πολύτιµο χρόνο. 

 

� Υ̟ενθύµιση συνθηµατικού (Forgot.php) 

 

Με τη συγκεκριµένη λειτουργία, ο χρήστης που έχει ξεχάσει τον κωδικό 

πρόσβασης του µπορεί να εισάγει το email που χρησιµοποίησε για να εγγραφεί στο 

σύστηµα και να του έρθει η πληροφορία στο λογαριασµό email του. Φυσικά και σε 

αυτό το script γίνονται οι έλεγχοι για τα σενάρια µη επιτυχίας. 
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3.2.3 Λειτουργίες του Α̟λού Χρήστη – Ε̟ισκέ̟τη ( Guest ) 
 

 

Ο απλός χρήστης είναι αυτός µε τα λιγότερα δικαιώµατα στην εφαρµογή. 

Έχει τις βασικές λειτουργίες όπως η προβολή και η αναζήτηση. Ουσιαστικά του 

δίνουν µία µικρή γεύση από αυτά που προσφέρει το site, έτσι ώστε αν θελήσει να 

γίνει ενεργό µέλος µπορεί να το κάνει κάνοντας εγγραφή.  

Οι λειτουργίες οι οποίες έχει είναι οι εξής: 

 

� Προβολή όλων των ταινιών 

 

Με αυτήν την λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να δει όλες τις ταινίες που 

έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα από τον εγγεγραµµένο χρήστη και τον διαχειριστή. 

Μπορεί δει τα στοιχεία της κάθε ταινίας αλλά δεν µπορεί να µεταβάλει ή να 

προσθέσει τίποτα. Το σύστηµα κάνει ελέγχους ασφαλείας σε κάθε αρχείο της 

εφαρµογής και επιτρέπει την αλλαγή στοιχείων µόνο στα εγγεγραµµένα µέλη και τον 

διαχειριστή. Έτσι εάν, ο απλός χρήστης, προσπαθήσει να µεταβεί σε ένα αρχείο php 

χωρίς να έχει δικαιώµατα πρόσβασης, επιστρέφει πάλι στην αρχική σελίδα.  

 

� Προβολή όλων των ταινιών ε̟ιλέγοντας ένας α̟ό τα γράµµατα 

τα ο̟οία βρίσκονται στο navigation bar της εφαρµογής µας 

 

Με αυτήν την λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να κάνει αναζήτηση όλων 

των ταινιών περιορίζοντας όµως το κριτήριο αναζήτησης µε βάση το πρώτο γράµµα. 

Επιλέγει ένα από τα γράµµατα της Αγγλικής αλφαβήτου και θα του εµφανίσει 

αµέσως όλες τις ταινίες που ξεκινάνε από το συγκεκριµένο γράµµα.  

 

 

� Προβολή όλων των ηθο̟οιών 

 

Παρόµοια λειτουργία µε αυτή της προβολής όλων των ταινιών. Στη 

συγκεκριµένη λειτουργία ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να δει όλους τους 

ηθοποιούς, οι οποίοι είναι καταχωρηµένοι στην βάση. Επίσης, όπως συµβαίνει και 

στην προβολή όλων των ταινιών τα αποτελέσµατα είναι σελιδοποιηµένα. Έτσι ώστε 

να είναι εύκολη η πλοήγηση του χρήστη σε αυτά. Είναι ταξινοµηµένα κατά 

αλφαβητική σειρά ώστε ο χρήστης να έχει µία ιδέα ως προς την σελίδα που 

χρειάζεται να επιλέξει για να µεταβεί στο αντίστοιχο αποτέλεσµα.  
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� Προβολή όλων των σκηνοθετών 

 

Με την επιλογή “View Directors” ο επισκέπτης µεταφέρεται σε µία σελίδα 

στην οποία υπάρχουν όλοι οι καταχωρηµένοι σκηνοθέτες, ταξινοµηµένοι µε 

αλφαβητική σειρά. 

 

� Προβολή όλων των ειδών ταινίας 

 

∆ιαλέγοντας την επιλογή “View all Genres”, η οποία βρίσκεται στο 

navigation bar, ο επισκέπτης βλέπει όλα τα είδη της ταινίας που είναι καταχωρηµένα. 

 

� Προβολή όλων των σεναριογράφων 

 

∆ιαλέγοντας την επιλογή “Writers”, η οποία βρίσκεται στο navigation bar, ο 

επισκέπτης βλέπει όλους τους καταχωρηµένους σεναριογράφους. 

 

� Προβολή όλων των µουσικοσυνθετών 

 

∆ιαλέγοντας την επιλογή “Composers” από την µπάρα περιήγησης, ο 

επισκέπτης µπορείς να δει όλους τους µουσικοσυνθέτες της εφαρµογής. 

 

� Αναζήτηση Σύνθετη - Α̟λή 

 

Η λειτουργία είναι διαθέσιµη και στα τρία επίπεδα χρηστών και είναι από 

τις σηµαντικότερες τις εφαρµογής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Με 

τον απλό ή µε τον σύνθετο.  

Με την απλή αναζήτηση ο χρήστης µπορεί να διαλέξει µόνο ένα από τα 

κριτήρια που είναι διαθέσιµα. ∆ηλαδή αναζήτηση ανά ταινία, σκηνοθέτη, ηθοποιό, 

είδος, χρονολογία που δηµιουργήθηκε η ταινία µουσικοσυνθέτη, σεναριογράφο της 

ταινίας και την βαθµολογία που έχει δεχθεί η ταινία από τους χρήστες. 

Χρησιµοποιώντας την απλή αναζήτηση, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το 

κριτήριο αναζήτησης το οποίο βρίσκεται σε check box κάτω από το πεδίο 

αναζήτησης. Στη συνέχεια µπορεί να εισάγει µία ή περισσότερες λέξεις από αυτό το 

είδος. Το σύστηµα αναζητεί τις λέξεις που εισήγαγε ο χρήστης στη Β/∆. Σε 

περίπτωση που εντοπίσει έστω και µία λέξη εµφανίζει αποτελέσµατα. Επίσης, αν 

εντοπίσει και τις δύο λέξεις που εισήγαγε ο χρήστης και αυτές αναφέρονται σε 

διαφορετικά αποτελέσµατα, εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα.  
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Ενώ µε την σύνθετη αναζήτηση, ο χρήστης µπορεί να συνδυάσει δύο  

κριτήρια αναζήτησης, ώστε να καταλήξει σε αυτό που θέλει γρηγορότερα και 

ευκολότερα. Τα κριτήρια είναι αυτά της απλής αναζήτησης. Υπάρχουν δύο πεδία 

αναζήτησης στα οποία ο χρήστης µπορεί να εισάγει µία λέξη. Επιλέγοντας τα 

αντίστοιχα check boxes γίνεται η αναζήτηση στην Β/∆ και προσπαθεί να συνδυάσει 

τα κριτήρια που έχει επιλέξει ο χρήστης.  

 

� Ε̟ικοινωνία µε τον ∆ιαχειριστή 

 

Με αυτήν την λειτουργία, ο χρήστης είτε ο απλός είτε ο εγγεγραµµένος 

µπορεί να επικοινωνήσει µε τον διαχειριστή. Υπάρχει η φόρµα επικοινωνίας, Contact 

Us, την οποία αν επιλέξει ο χρήστης, µπορεί να συµπληρώσει το e-mail του, το θέµα 

για το οποίο θέλει να µιλήσει, και το µήνυµά του. 

 

� Εµφάνιση όλων των µελών 

 

Επιλέγοντας την εµφάνιση όλων των µελών, εµφανίζονται όλα τα 

εγγεγραµµένα µέλη της εφαρµογής που είναι καταχωρηµένα στη Β/∆. 

 

� Εµφάνιση του ̟ροφίλ των µελών 

 

Η λειτουργία της εµφάνισης του Προφίλ αποτελεί συνέχεια της 

προηγούµενης (Εµφάνιση όλων των Μελών) και εµφανίζει στον χρήστη επισκέπτη τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν το κάθε µέλος που είναι εγγεγραµµένο 

στην Β/∆ του συστήµατος.  

 

� Εγγραφή στο σύστηµα 

 

Ο χρήστης µε το που επισκέπτεται την σελίδα µας, εµφανίζεται διαθέσιµη 

στα αριστερά µία φόρµα στην οποία ο εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να κάνει 

εισαγωγή στο σύστηµα. Αν δεν είναι εγγεγραµµένος του δίνεται η επιλογή να 

εγγραφεί. Πατώντας την επιλογή αυτή, µεταφέρεται σε µία φόρµα όπου καλείται να 

εισάγει τα στοιχεία του. Το username που επιθυµεί, το ονοµατεπώνυµό του, το e-mail 

του δύο φορές, και τον κωδικό του επίσης δύο φορές για να επιβεβαιωθεί από το 

σύστηµα ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη. 

Εφόσον, το username του και το e-mail του δεν χρησιµοποιούνται ήδη, µπορεί να 

προχωρήσει στην ενεργοποίηση της εγγραφής του. Ανοίγει το e-mail που του έχει 
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σταλεί  από την βάση µας και κάνοντας κλικ στο link που του δίνεται µπορεί πλέον 

να κάνει login και να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή µας.  

 

 

3.3. Χαρακτηριστικά του Χρήστη 
 

Όπως έχουµε αναφέρει το σύστηµά µας αποτελείται από τρία επίπεδα 

χρηστών. Τον διαχειριστή, το εγγεγραµµένο µέλος και τον απλό χρήστη – επισκέπτη. 

Γενικά, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής για οποιοδήποτε από τα τρία 

επίπεδα χρηστών, καθώς η εφαρµογή µας είναι αρκετά φιλική ως προς τον χρήστη. 

Το µόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος είναι την γενική λειτουργία των sites 

που υπάρχουν γενικά στο διαδίκτυο, διότι και η δική µας εφαρµογή ακολουθεί ένα 

παρόµοιο πρότυπο. Το γραφικό του είναι µίνιµαλ, χωρίς έντονα χρώµατα, ώστε να 

µην κουράζει. Έχει τις λειτουργίες του σε µέρος όπου µπορούν να εντοπιστούν 

εύκολα χωρίς να δυσκολέψει ούτε τον χρήστη αλλά ούτε και τον διαχειριστή.  

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά µία αναφορά µε τα χαρακτηριστικά κάθε 

επιπέδου χρήστη. 

 

 

3.3.1 Χαρακτηριστικά του ∆ιαχειριστή (Administrator) 
 

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την σωστή ροή του συστήµατος. Ελέγχει 

κάθε λειτουργία του συστήµατος και κάθε προσθήκη ή µεταβολή εγγραφής που 

γίνεται από τον χρήστη. Επίσης, ελέγχει τους χρήστες και αν το κρίνει απαραίτητο, 

µπορεί να προβεί στην διαγραφή τους.  

Για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών του συστήµατος δεν χρειάζονται 

από τον διαχειριστή ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Το σύστηµα τον οδηγεί από µόνο 

του στην επιλογή που χρειάζεται να κάνει. Ωστόσο, χρειάζεται κάποια εξοικείωση µε 

το διαδίκτυο και τις εφαρµογές του, όπως και µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. ∆ιότι, 

χωρίς την γνώση της χρήσης του δεν θα µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 

εφαρµογή δηµιουργείται µε αυτό.  

 

3.3.2 Χαρακτηριστικά του Εγγεγραµµένου Χρήστη (Registered 
User) 

 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης του συστήµατος αποτελεί το κύριο σώµα της 

εφαρµογής. Είναι αυτός που θα εµπλουτίζει τη Β/∆ του συστήµατός µας µε ταινίες, 

ηθοποιούς και γενικά ότι οντότητες επιθυµεί να προσθέσει.  
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Για την εκτέλεση των λειτουργιών του συστήµατος όπως είναι οι προσθήκες 

και οι µεταβολές, δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Χρειάζεται, όπως 

και στην περίπτωση του διαχειριστή, µία εξοικείωση στο διαδίκτυο και στις 

εφαρµογές του και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

3.3.3 Χαρακτηριστικά του Χρήστη - Ε̟ισκέ̟τη (Guest) 
 

Ο απλός χρήστης – επισκέπτης αποτελεί τον στόχο του συστήµατος. ∆εν 

έχει δικαίωµα να κάνει καµία µεταβολή ή προσθήκη στο σύστηµα, καθώς δεν 

αποτελεί µέρος του. Αν η εφαρµογή του κινήσει το ενδιαφέρον, τότε µπορεί να 

εγγραφεί και να έχει τα δικαιώµατα του εγγεγραµµένου χρήστη.  

∆εν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Αρκεί να ξέρει να 

πλοηγείται στο διαδίκτυο και µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα µπορέσει να πλοηγηθεί 

και να δει την εφαρµογή µας.  

 

 

3.4. Γενικές Παραδοχές 
 

Για να µπορέσει κάποιος να δει την εφαρµογή πρέπει να έχει εγκατεστηµένο 

το πρόγραµµα easyPHP το οποίο περιέχει και τον apache ώστε να µπορέσει να το 

τρέξει από το τοπικό του δίκτυο (localhost). 

Ο εγγεγραµµένος χρήστης και ο διαχειριστής αναγνωρίζονται από το 

σύστηµα µε το username και τον κωδικό τους. Αφού γίνει η αυθεντικοποίηση, ο 

χρήστης θα µπορέσει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή.  

Επίσης, κάθε φορά που γίνεται η καταχώρηση κάποιας εγγραφής, είτε 

ταινίας είτε ηθοποιού είτε κάποιας άλλης, εµφανίζεται πάντα ένα µήνυµα στον 

χρήστη ώστε να του επιβεβαιώσει πως έχει γίνει η καταχώρηση.  
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 4. Ειδικές Απαιτήσεις 

 

4.1. Λειτουργικές Α̟αιτήσεις 
 

 

4.1.1 Ειδικές Α̟αιτήσεις για τον ∆ιαχειριστή 
 

 

 Αναγνώριση και είσοδος του ∆ιαχειριστή στην εφαρµογή 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής εισέρχεται στην εφαρµογή αφού 

αρχικά αναγνωριστεί µε βάση το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει 

εισάγει.  

 

Είσοδοι: Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισάγει στο σύστηµα ο 

χρήστης. 

 

Επεξεργασία: Αρχικά γίνεται η αυθεντικοποίηση του διαχειριστή. ∆ηλαδή, µόλις 

πληκτρολογηθούν τα στοιχεία και ο χρήστης επιλέξει το κουµπί που ονοµάζεται 

login, απευθείας γίνεται µία αναζήτηση στη Β/∆. 

Μόλις βρεθεί το συγκεκριµένο όνοµα πρόσβασης και ο συγκεκριµένος 

κωδικός γίνεται η επαλήθευσή τους από το σύστηµα. Μόλις γίνει η επαλήθευσή τους 

γίνεται ένας περαιτέρω έλεγχος από το σύστηµα εάν ο χρήστης είναι ένας 

εγγεγραµµένος χρήστης µέλος ή είναι ο διαχειριστής του συστήµατος.   

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία µε κάποια έγγραφη στη Β/∆ του 

συστήµατος µε τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο χρήστης, είτε επειδή ο χρήστης δεν 

είναι εγγεγραµµένος, είτε επειδή πληκτρολόγησε λάθος στοιχεία, είτε επειδή δεν έχει 

ενεργοποιήσει τον λογαριασµό του, τότε εµφανίζεται µήνυµα λάθους µε το οποίο 

ενηµερώνεται ο χρήστης, και τον προτρέπει να ξαναπροσπαθήσει ή να εγγραφεί στο 

σύστηµα.  

 

Έξοδοι: Η διαβάθµιση του χρήστη σε εγγεγραµµένο χρήστη – µέλος ή σε 

διαχειριστή. Σε περίπτωση που έχει εισέλθει στο σύστηµά µας ο διαχειριστής το 

µενού αλλάζει και δείχνει τις επιπλέον λειτουργίες που µπορεί να κάνει ο 

διαχειριστής.  
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 ∆ιαγραφή ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει µία ταινία εάν 

το κρίνει απαραίτητο.  

 

Είσοδοι: Μία καταχωρηµένη ταινία 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει την ταινία που θέλει να διαγράψει.   Προτού 

γίνει η διαγραφή της ταινίας, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο το οποίο ζητάει 

επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν η επιλογή είναι ναι τότε η ταινία διαγράφεται από 

την Β/∆ του συστήµατος. ∆ιαφορετικά παραµένει ως έχει. Η συγκεκριµένη 

λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω του προφίλ της ταινίας. Αφού εντοπίσει που 

επιθυµεί µαζί µε τα στοιχεία της εµφανίζεται και ένας σύνδεσµος όπου καλεί τον 

διαχειριστή να διαγράψει την ταινία, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Εµφανίζεται 

προειδοποιητικό µήνυµα για να επιβεβαιωθεί από τον διαχειριστή η διαγραφή της 

ταινίας. Εφόσον είναι σίγουρος, τότε προχωράει στην διαγραφή της ταινίας από την 

Β/∆ του συστήµατος.  

 

Έξοδος: --- 

 

 ∆ιαγραφή Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει έναν ηθοποιό. 

 

Είσοδοι: Έναν καταχωρηµένο ηθοποιό 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει τον ηθοποιό που θέλει να διαγράψει.  

 Προτού γίνει η διαγραφή του ηθοποιού, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο 

το οποίο ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να συνεχίσει, 

επιλέγει ναι και ο ηθοποιός διαγράφεται από την Β/∆ του συστήµατος. ∆ιαφορετικά 

παραµένει ως έχει. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω του προφίλ του ηθοποιού µε 

µορφή συνδέσµου. 

 

Έξοδος: --- 
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 ∆ιαγραφή Σκηνοθέτη 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει ένα 

σκηνοθέτη. 

 

Είσοδοι: Ένας καταχωρηµένος σκηνοθέτης 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει το σκηνοθέτη που θέλει να διαγράψει.  

 Προτού γίνει η διαγραφή του, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο το οποίο 

ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να συνεχίσει, επιλέγει 

ναι και ο σκηνοθέτης διαγράφεται από την Β/∆ του συστήµατος. ∆ιαφορετικά 

παραµένει ως έχει. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω του προφίλ του σηκνοθέτη µε 

µορφή συνδέσµου. 

 

Έξοδος: --- 

 

 

 

 ∆ιαγραφή Είδους Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει ένα είδος 

ταινίας.  

 

Είσοδοι: Ένα καταχωρηµένο είδος ταινίας στην εφαρµογή. 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει το είδος που θέλει να διαγράψει.  

 Προτού γίνει η διαγραφή του, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο το οποίο 

ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να συνεχίσει, επιλέγει 

ναι και το είδος διαγράφεται από την Β/∆ του συστήµατος. ∆ιαφορετικά παραµένει 

ως έχει. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω της επιλογής ‘View All Genres’ Υπάρχει 

ένα Χ δίπλα στο όνοµα κάθε είδους. Με την επιλογή του εµφανίζεται 

προειδοποιητικό µήνυµα και εάν ο διαχειριστής το επιθυµεί συνεχίζει στην διαγραφή 

του. 

  

Έξοδος: --- 
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 ∆ιαγραφή Σεναριογράφου 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει έναν 

σεναριογράφο 

 

Είσοδοι: Ένα καταχωρηµένο σεναριογράφο. 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει τον σεναριογράφο που θέλει να διαγράψει.  

 Προτού γίνει η διαγραφή του, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο το οποίο 

ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής και τον προειδοποιεί πως αν διαγραφεί ο 

συγκεκριµένος σεναριογράφος, θα διαγραφεί και η ταινία της εφαρµογής. Αν ο 

διαχειριστής επιθυµεί να συνεχίσει, επιλέγει ναι και η διαγραφή πραγµατοποιείται. 

∆ιαφορετικά παραµένει ως έχει. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω της επιλογής 

‘Writers’ Υπάρχει ένα Χ δίπλα στο όνοµα κάθε σεναριογράφου. Με την επιλογή του 

εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα και εάν ο διαχειριστής το επιθυµεί συνεχίζει 

στην διαγραφή του. 

  

Έξοδος: --- 

 

 ∆ιαγραφή Μουσικοσυνθέτη 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει έναν 

µουσικοσυνθέτη 

 

Είσοδοι: Ένα καταχωρηµένο µουσικοσυνθέτη. 

 

Επεξεργασία: Ο διαχειριστής επιλέγει το µουσικοσυνθέτη που θέλει να διαγράψει.  

 Προτού γίνει η διαγραφή του, το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο το οποίο 

ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής και τον προειδοποιεί πως αν διαγραφεί ο 

µουσικοσυνθέτης, θα διαγραφεί και η ταινία της εφαρµογής. Αν ο διαχειριστής 

επιθυµεί να συνεχίσει, επιλέγει ναι και η διαγραφή πραγµατοποιείται. ∆ιαφορετικά 

παραµένει ως έχει. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη µέσω της επιλογής ‘Composers’ 

Υπάρχει ένα Χ δίπλα στο όνοµα κάθε µουσικοσυνθέτη. Με την επιλογή του 

εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα και εάν ο διαχειριστής το επιθυµεί συνεχίζει 

στην διαγραφή του. 

  

Έξοδος: --- 
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 Εµφάνιση Ιστορικού 

 

Εισαγωγή: Με τη συγκεκριµένη λειτουργία, ο διαχειριστής µπορεί να δει όλες τις 

κινήσεις που έχουν γίνει στην εφαρµογή.  

 

Είσοδοι: Αδιάβαστα µηνύµατα ιστορικού 

 

Επεξεργασία:  Εµφανίζεται ένα πλαίσιο το οποίο ανανεώνεται συνεχώς µε τις νέες 

κινήσεις που έχουν γίνει στην εφαρµογή.  

 Οι καινούριες κινήσεις εµφανίζονται µε µορφή µηνυµάτων. Όταν ο 

διαχειριστής δεν τις έχει ελέγξει παραµένουν αδιάβαστες. Μόλις δει έναν µήνυµα, 

αυτόµατα µετατρέπεται σε διαβασµένο. Έτσι, ο διαχειριστής µπορεί να ελέγχει την 

εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος.  

 

Έξοδος: ∆ιαβασµένα µηνύµατα ιστορικού. 

 

 

 Μετατροπή µηνύµατος Ιστορικού από Αδιάβαστο σε 

∆ιαβασµένο 

 

Εισαγωγή: Ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει µηνύµατα τα οποία βρίσκονται στο 

ιστορικό. 

 

Είσοδοι: Πίνακας του ιστορικού 

 

Επεξεργασία:  Από την στιγµή που ο διαχειριστής έχει ελέγξει µία κίνηση στην 

ιστοσελίδα από κάποιον χρήστη δεν έχει κάποιο λόγο να κρατήσει το µήνυµα που 

περιέγραφε αυτήν την κίνηση στο ιστορικό, εκτός αν θεωρεί πως αργότερα θα του 

φανεί χρήσιµο. Οπότε, επιλέγει την επιλογή ‘Mark as Read’. Επιλέγοντάς το, ο 

διαχειριστής γνωρίζει πως δεν θα είναι πλέον διαθέσιµο. 

  

Έξοδος: Τροποποιηµένος πίνακας ιστορικού 

 
 
 

 ∆ιαγραφή µέλους 

 
Εισαγωγή: Ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει ένα εγγεγραµµένο µέλος της 

εφαρµογής. 
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Είσοδοι: Μέλος της εφαρµογής 

 

Επεξεργασία:  Όπως έχουµε αναφέρει, ο διαχειριστής ελέγχει τις κινήσεις που 

γίνονται στην εφαρµογή από τα εγγεγραµµένα µέλη. Αν παρατηρήσει πως ένα 

συγκεκριµένο µέλος καταχωρεί µηνύµατα spam είτε ως ταινίες, ηθοποιούς ή 

σκηνοθέτες µπορεί να τον διαγράψει. 

 Όταν θα επιλέξει την διαγραφή του µέλους εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό 

µήνυµα το οποίο ζητάει επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν επιλέξει ναι, προχωράει στη 

διαγραφή του. ∆ιαφορετικά, το µέλος θα παραµείνει ως έχει.  

Έξοδος: Τροποποιηµένη λίστα µελών 

 

 

 Παραχώρηση/ αφαίρεση του δικαιώµατος του διαχειριστή 

σε ένα εγγεγραµµένο µέλος. 

 
Εισαγωγή: Ο διαχειριστής µπορεί να παραχωρήσει και να αφαιρέσει το δικαίωµα 

του διαχειριστή από ένα εγγεγραµµένο µέλος. 

 

Είσοδοι: Μέλος της εφαρµογής 

 

Επεξεργασία:  Ο διαχειριστής µέσω του µενού στο οποίο βλέπει καταχωρηµένα όλα 

τα εγγεγραµµένα µέλη του συστήµατος, µπορεί να διαγράψει ένα µέλος, καθώς και 

να παραχωρήσει και να αφαιρέσει το δικαίωµα του διαχειριστή. ∆ίπλα στο όνοµα 

κάθε µέλους υπάρχει ένα εικονίδιο µε µία κλειδαριά και δίπλα σε αυτό το δικαίωµα 

που µπορεί να παραχωρήσει ο διαχειριστής. 

 Αν η λέξη δίπλα στο όνοµα του χρήστη είναι user, σηµαίνει πως ο χρήστης 

είναι απλά µέλος της εφαρµογής. Αν ο διαχειριστής το επιθυµεί µπορεί να του 

παραχωρήσει όλα τα δικαιώµατα και τις λειτουργίες του διαχειριστή, επιλέγοντας τη 

λέξη user, µετατρέπεται σε admin, δηλώνοντας πως ο χρήστης πλέον έχει και τα 

δικαιώµατα του διαχειριστή. 

 Αντίθετα, αν δίπλα στο όνοµα του χρήστη βρίσκεται η λέξη admin, σηµαίνει 

πως ο συγκεκριµένος χρήστης είναι και διαχειριστής του συστήµατος. Αν δει, λοιπόν, 

πως δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, µπορεί να τον µετατρέψει σε µέλος της 

εφαρµογής και να του αφαιρέσει τις λειτουργίες του διαχειριστή. 

 

Έξοδος: Τροποποιηµένο µέλος. 
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 Αποσύνδεση από το σύστηµα (Log Out) 

 
Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο διαχειριστής αποσυνδέεται από το σύστηµα και 

επιστρέφει στην αρχική σελίδα µε τα δικαιώµατα του απλού χρήστη - επισκέπτη. 

 

Είσοδοι: --- 

 

Επεξεργασία: --- 
 
Έξοδος: Μεταφορά στην αρχική σελίδα µε τα δικαιώµατα του απλού χρήστη – 

επισκέπτη.  

 
 
 

4.1.2 Ειδικές Α̟αιτήσεις για τον Εγγεγραµµένο Χρήστη 

(Registered User) 

 

 Αναγνώριση και είσοδος του εγγεγραµµένου χρήστη στο 

σύστηµα. 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα ώστε να µπορεί να κάνει χρήση 

ορισµένων δικαιωµάτων που έχει. Προϋπόθεση είναι η σωστή εισαγωγή των 

στοιχείων του ώστε να αναγνωριστούν από το σύστηµα.  

 

Είσοδοι: Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης εισάγει το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην 

ειδική φόρµα που είναι τοποθετηµένη στα αριστερά της αρχικής σελίδας της 

εφαρµογής. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος εάν τα στοιχεία που έχει εισάγει είναι 

σωστά και είναι καταχωρηµένα µέσα στη βάση.  

 Αν τα στοιχεία του είναι λανθασµένα, δηλαδή δεν υπάρχει αντιστοιχία µε τα 

στοιχεία της Β/∆ τότε εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα λανθασµένων στοιχείων και ο 

χρήστης µπορεί να µεταβεί πάλι στην αρχική σελίδα και να δοκιµάσει να εισαχθεί 

στο σύστηµα.  

 
Έξοδος: Η διαβάθµισή του ως χρήστη – µέλους ή ως διαχειριστή του συστήµατος ή η 

εµφάνιση µηνύµατος λάθους σε περίπτωση που υπάρξει αναντιστοιχία µε τα στοιχεία 

του συστήµατος. Επίσης στο µέρος όπου βρισκόταν η φόρµα της σύνδεσης, πλέον 

υπάρχει το µενού του χρήστη, στο οποίο µπορεί να επιλέξει τι λειτουργίες θέλει να 
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κάνει. Αυτές οι λειτουργίες είναι η προσθήκη ταινίας, προσθήκη ηθοποιού, προσθήκη 

σκηνοθέτη, προσθήκη είδους, προσθήκη συσχέτισης ταινίας και ηθοποιού. 

 

 Προσθήκη Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με την προσθήκη ταινίας ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει µία ταινία 

στο σύστηµα.  

 

Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία της ταινίας. ∆ηλαδή, ο τίτλος της, ο ελληνικός της τίτλος, 

εφόσον υπάρχει, η ηµεροµηνία προβολής της, η αφίσα της ταινίας, ο σκηνοθέτης, ο 

σεναριογράφος, ο µουσικοσυνθέτης, η διάρκειά της, το είδος της, µία µικρή 

περιγραφή της ταινίας, µία φράση της ταινίας που θεωρείται αντιπροσωπευτική της 

και η λεπτοµερής περιγραφή της.  

 

Επεξεργασία: Εφόσον συµπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία της προσθήκης ταινίας, 

ο χρήστης µπορεί να πατήσει το κουµπί της εισαγωγής ταινίας που βρίσκεται στο 

κάτω µέρος της σελίδας. 

Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούµενο πεδίο δε συµπληρωθεί καθόλου τότε 

µε το πάτηµα του κουµπιού add movie εµφανίζεται µήνυµα λάθους το οποίο 

εµποδίζει την αποθήκευση. Στο κείµενο του µηνύµατος περιγράφεται το πεδίο το 

οποίο είναι ασυµπλήρωτο.  

Σε περίπτωση επίσης που κάποιο απαιτούµενο πεδίο δεν έχει συµπληρωθεί 

σωστά τότε µε το πάτηµα του κουµπιού add movie εµφανίζεται µήνυµα λάθους το 

οποίο εµποδίζει την εισαγωγή του στη Β/∆. Στο κείµενο του µηνύµατος 

υποδεικνύεται το πεδίο στο οποίο έχει γίνει λάθος εισαγωγή καθώς και ο τύπος 

δεδοµένων που πρέπει να εισαχθεί.  

 
Έξοδος: Μετά την επιτυχή καταχώρηση της εγγραφής εµφανίζεται ένα µήνυµα στο 

χρήστη πως η καταχώρηση έχει ολοκληρωθεί.  

 Επίσης, µετά την καταχώρησή της η ταινία προστίθεται στη λίστα µε όλες τις 

διαθέσιµες ταινίες. Έτσι µπορεί και ο απλός χρήστης – επισκέπτης να δει ποιες 

ταινίες υπάρχουν καταχωρηµένες στο σύστηµα.  

 

 Προσθήκη Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Πατώντας την επιλογή add actor που βρίσκεται στο αριστερό µενού του 

συστήµατος ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει έναν ηθοποιό στο σύστηµα.  
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Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία του ηθοποιού. ∆ηλαδή, το ονοµατεπώνυµό του, η 

ηµεροµηνία γέννησής του, το φύλο του, η φωτογραφία του και ένα µίνι βιογραφικό 

του. 

 

Επεξεργασία: Με την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρµας, ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει το add actor.  

 Σε περίπτωση που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος στοιχεία στην φόρµα 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο σύστηµα. Επίσης, αν 

κάποια από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχει συµπληρωθεί εµφανίζεται πάλι µήνυµα 

λάθους και η καταχώρηση του ηθοποιού δεν είναι δυνατή.  

Μαζί µε το µήνυµα λάθους υποδεικνύονται και ποια στοιχεία πρέπει να 

συµπληρωθούν ώστε να µπορέσει η προσθήκη του ηθοποιού να γίνει επιτυχηµένα.  

 

Έξοδος: Καθώς η εγγραφή έχει καταχωρηθεί επιτυχώς µεταφέρεται στη λίστα που 

εµφανίζονται όλοι οι ηθοποιοί του συστήµατος.  

 

 Προσθήκη Σκηνοθέτη 

 

Εισαγωγή: Πατώντας την επιλογή add director που βρίσκεται στο αριστερό µενού 

του συστήµατος ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει έναν σκηνοθέτη στο σύστηµα.  

 

Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία του σκηνοθέτη. ∆ηλαδή, το ονοµατεπώνυµό του, η 

ηµεροµηνία γέννησής του, το φύλο του, η φωτογραφία του και ένα µίνι βιογραφικό 

του. 

 

Επεξεργασία: Με την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρµας, ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει το add director.  

 Σε περίπτωση που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος στοιχεία στην φόρµα 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο σύστηµα. Επίσης, αν 

κάποια από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συµπληρωθεί εµφανίζεται πάλι 

µήνυµα λάθους και η καταχώρηση του σκηνοθέτη δεν είναι δυνατή.  

Μαζί µε το µήνυµα λάθους υποδεικνύονται και ποια στοιχεία πρέπει να 

συµπληρωθούν ώστε να µπορέσει η προσθήκη του σκηνοθέτη να γίνει επιτυχηµένα.  

 

Έξοδος: Με την επιτυχή καταχώρηση του σκηνοθέτη, ο χρήστης µεταφέρεται στη 

λίστα που εµφανίζονται όλοι οι σκηνοθέτες του συστήµατος.  
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 Προσθήκη Μουσικοσυνθέτη (Composer) 

 

Εισαγωγή: Πατώντας την επιλογή add composer που βρίσκεται στο αριστερό µενού 

του συστήµατος ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει έναν σκηνοθέτη στο σύστηµα.  

 

Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία του Μουσικοσυνθέτη. ∆ηλαδή, το ονοµατεπώνυµό του και 

το φύλο του. 

 

Επεξεργασία: Με την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρµας, ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει το add composer.  

 Σε περίπτωση που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος στοιχεία στην φόρµα 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο σύστηµα. Επίσης, αν 

κάποια από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συµπληρωθεί εµφανίζεται πάλι 

µήνυµα λάθους και η καταχώρηση του Μουσικοσυνθέτη δεν είναι δυνατή.  

Μαζί µε το µήνυµα λάθους υποδεικνύονται και ποια στοιχεία πρέπει να 

συµπληρωθούν ώστε να µπορέσει η προσθήκη του Μουσικοσυνθέτη να γίνει 

επιτυχηµένα.  

 

Έξοδος: Με την επιτυχή καταχώρηση του Μουσικοσυνθέτη, εµφανίζεται ένα µήνυµα 

το οποίο ενηµερώνει τον χρήστη πως η καταχώρηση έχει γίνει επιτυχώς. 

 

 Προσθήκη Συγγραφέα (Writer) 

 

Εισαγωγή: Πατώντας την επιλογή add writer που βρίσκεται στο αριστερό µενού του 

συστήµατος ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει έναν σκηνοθέτη στο σύστηµα.  

 

Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία του Συγγραφέα. ∆ηλαδή, το ονοµατεπώνυµό του και το 

φύλο του. 

 

Επεξεργασία: Με την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρµας, ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει το add writer.  

 Σε περίπτωση που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος στοιχεία στην φόρµα 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο σύστηµα. Επίσης, αν 

κάποια από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν έχουν συµπληρωθεί εµφανίζεται πάλι 

µήνυµα λάθους και η καταχώρηση του Συγγραφέα δεν είναι δυνατή.  

Μαζί µε το µήνυµα λάθους υποδεικνύονται και ποια στοιχεία πρέπει να 

συµπληρωθούν ώστε να µπορέσει η προσθήκη του Συγγραφέα να γίνει επιτυχηµένα.  
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Έξοδος: Με την επιτυχή καταχώρηση του Συγγραφέα, εµφανίζεται ένα µήνυµα το 

οποίο ενηµερώνει τον χρήστη πως η καταχώρηση έχει γίνει επιτυχώς. 

 

 

 Προσθήκη συσχέτισης Ταινίας/ Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Με αυτή τη λειτουργία ο χρήστης µπορεί να προσθέσει την συσχέτιση 

µεταξύ ταινίας και ηθοποιού. ∆ηλαδή, µπορεί να προσθέσει σε ποιες ταινίες έχει 

παίξει ένας ηθοποιός στο προφίλ του ηθοποιού. Όπως και να εµφανίσει στο προφίλ 

της ταινίας τους ηθοποιούς που έχουν συµµετάσχει σε αυτήν. 

 

Είσοδοι: Το όνοµα του ηθοποιού, το όνοµα της ταινίας και τέλος το όνοµα του ρόλου 

τον οποίο έχει υποδυθεί ο ηθοποιός.  

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγει το όνοµα του ηθοποιού από ένα µενού drop down, 

η επιλογή του ονόµατος της ταινίας γίνεται επίσης, από ένα µενού drop down και 

τέλος πληκτρολογεί το όνοµα του ρόλου τον οποίο έχει υποδυθεί ο ηθοποιός. 

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι το όνοµα του ηθοποιού όπως και το όνοµα της 

ταινίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να καταχωρήσει κάποιο από αυτά 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και η καταχώρηση είναι αδύνατη. Επίσης, αν κάποιος 

ηθοποιός έχει ήδη καταχωρηθεί σε µία ταινία, το σύστηµα δεν επιτρέπει την 

διπλοεγγραφή του, εµφανίζοντας πάλι ένα µήνυµα λάθους. 

 

Έξοδος: Η καταχώρηση της συσχέτισης ταινίας και ηθοποιού, η οποία όπως 

προαναφέραµε θα εµφανίζεται στο αντίστοιχο προφίλ του ηθοποιού και της ταινίας. 

Επίσης, µε την καταχώρηση της συσχέτισης εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο 

ενηµερώνει τον χρήστη πως η καταχώρηση έχει γίνει επιτυχώς.  

 

 Προσθήκη Είδους Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με την συγκεκριµένη λειτουργία, ο χρήστης µπορεί να προσθέσει το 

είδος της ταινίας.  

 

Είσοδοι: Η περιγραφή του είδους της ταινίας 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγοντας την προσθήκη είδους ταινίας, µεταβαίνει σε 

µία σελίδα όπου καλείται να προσθέσει το είδος που επιθυµεί.  
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 Μόλις εισάγει το είδος που θέλει µπορεί να πατήσει είτε την επιλογή add 

Genre και να καταχωρήσει το είδος στην Β/∆ είτε το Reset Form ώστε να διαγραφούν 

τα πεδία που έχει γράψει ήδη και να πληκτρολογήσει ξανά αυτό που επιθυµεί. 

Στη συγκεκριµένη φόρµα υπάρχει µόνο ένα πεδίο, το οποίο είναι και 

υποχρεωτικό. Αν ο χρήστης δεν το συµπληρώσει, δεν µπορεί να γίνει και η 

καταχώρηση του είδους. Επίσης, στην ίδια σελίδα υπάρχει η επιλογή της επιστροφής 

στην προσθήκη ταινίας.  

 

Έξοδος: Μετά την επιτυχή καταχώρηση του είδους, προστίθεται στη λίστα µε τα είδη 

ταινιών. Επίσης, εµφανίζεται και ένα µήνυµα το οποίο ενηµερώνει τον χρήστη πως η 

καταχώρηση έχει γίνει επιτυχώς και του δίνει την δυνατότητα να πατήσει ένα 

σύνδεσµο ώστε να µεταφερθεί στην αρχική σελίδα ή να συνεχίσει στην προσθήκη 

ταινίας.  

 

 Προσθήκη Βαθµολογίας Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης, βρισκόµενος στο προφίλ της ταινίας θα µπορεί να την 

βαθµολογεί. 

 

Είσοδοι: Βαθµολογία της ταινίας 

 

Επεξεργασία: Η συγκεκριµένη επιλογή θα είναι διαθέσιµη µόνο στο προφίλ της 

ταινίας και µόνο στους εγγεγραµµένους χρήστες και στον διαχειριστή.  

 Μόλις ο χρήστης επιλέξει την βαθµολογία της ταινίας, δηλαδή το πόσα 

αστεράκια της δίνει θα γεµίζουν αυτόµατα και η βαθµολογία της θα εµφανίζεται. Ο 

χρήστης µαζί µε το rating θα µπορεί να προσθέτει και ένα σχόλιο πάνω στην ταινία 

και να λέει την γνώµη του πάνω σε αυτήν.  

 

Έξοδος: Βαθµολογία της ταινίας, σχόλιο από τον χρήστη στο προφίλ της ταινίας, 

καθώς επίσης και η συνολική βαθµολογία της ταινίας. ∆ηλαδή, ο µέσος όρος της 

βαθµολογίας όλων των χρηστών. 

 

 

 Μεταβολή Στοιχείων Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με την λειτουργία της µεταβολής ταινίας δίνεται η δυνατότητα στον 

εγγεγραµµένο χρήστη να τροποποιεί οποιαδήποτε ταινία είναι καταχωρηµένη στο 

σύστηµα.  
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Είσοδος: Τα στοιχεία µίας καταχωρηµένης ταινίας του συστήµατος. 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης αρχικά προβάλει την ταινία που θέλει να τροποποιήσει. 

Στη συνέχεια επιλέγοντας το σύνδεσµο του edit movie αλλάζει τα στοιχεία που θέλει. 

Αυτά µπορεί να είναι η ηµεροµηνία προβολής της, ο τίτλος της, ο ελληνικός της 

τίτλος, όπως και τον σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο, τον µουσικοσυνθέτη, την 

διάρκεια, το είδος, µία µικρή περιγραφή της ταινίας, µία χαρακτηριστική φράση της 

και την πλήρη περιγραφή της ταινίας..  

Η φόρµα της µεταβολής είναι παρόµοια µε την φόρµα της προσθήκης. Σε 

αυτήν την περίπτωση όµως, οι τιµές που είναι ήδη περασµένες εµφανίζονται στη 

φόρµα και αν θελήσει ο διαχειριστής να κάνει κάποια αλλαγή, αλλάζει τα στοιχεία 

και επιλέγει την καταχώρησή τους. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται οι αλλαγές 

στον αντίστοιχο πίνακα της Β/∆. Επίσης, όλα τα πεδία µπορούν να υποστούν 

αλλαγές.  

Στην περίπτωση που κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία δεν συµπληρωθεί 

εµφανίζεται µήνυµα λάθους και δεν µπορεί να καταχωρηθεί µέχρι να συµπληρωθεί.  

 

Έξοδος: Η τροποποιηµένη ταινία 

 

 Μεταβολή Φωτογραφίας Ταινίας 

 

Εισαγωγή: Με τη συγκεκριµένη λειτουργία, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την 

φωτογραφία της ταινίας. 

 

Είσοδος: Μία καταχωρηµένη φωτογραφία. 

 

Επεξεργασία: Κάτω από την φωτογραφία της ταινίας, για τον εγγεγραµµένο χρήστη 

εµφανίζεται η επιλογή της αλλαγής φωτογραφίας ταινίας. Αφού, επιλέξει τον 

συγκεκριµένο σύνδεσµο ο χρήστης, εµφανίζεται ένα pop up µενού το οποίο επιτρέπει 

στον χρήστη να αλλάξει την φωτογραφία της ταινίας.  

 Η συγκεκριµένη λειτουργία έχει ορισµένους περιορισµούς, όπως και κάθε 

λειτουργία που επιτρέπει την εισαγωγή φωτογραφίας στο σύστηµα. Πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι επέκταση jpeg, jpg, png ή gif. ∆ηλαδή, επεκτάσεις αρχείων 

φωτογραφίας. Αν ο χρήστης δοκιµάσει να ανεβάσει διαφορετικό αρχείο στην 

εφαρµογή εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα.  

 Επίσης, η φωτογραφία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200kbs σε µέγεθος. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να ανεβάσει φωτογραφία µεγαλύτερου 
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µεγέθους, εµφανίζεται πάλι προειδοποιητικό µήνυµα και η εισαγωγή της καινούριας 

φωτογραφίας καθίσταται αδύνατη.   

 

Έξοδος: Η καινούρια φωτογραφία της ταινίας. 

 

 Μεταβολή Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Παρόµοια λειτουργία µε αυτήν της µεταβολής ταινίας. Ο χρήστης µπορεί 

να τροποποιεί οποιοδήποτε ηθοποιό είναι καταχωρηµένο µέσα στο σύστηµα. 

 

Είσοδος: Ένας καταχωρηµένος ηθοποιός στο σύστηµα. 

 

Επεξεργασία: Έχει ίδια λειτουργία και εφαρµογή µε την µεταβολή ταινίας. Μετά την 

προβολή του ηθοποιού επιλέγει το αντίστοιχο link της µεταβολής στοιχείων του 

ηθοποιού, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη βιογραφία του ηθοποιού. 

 Μεταφέρεται στη φόρµα αλλαγής όπου εµφανίζονται τα στοιχεία που είναι 

ήδη καταχωρηµένα στο σύστηµα. Εκεί ο χρήστης µπορεί να αλλάζει τα στοιχεία που 

θέλει. Πρέπει να συµπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία διαφορετικά δεν θα του 

επιτραπεί η εισαγωγή της αλλαγής στο σύστηµα. Μπορεί να αλλάξει όλα τα πεδία του 

ηθοποιού. Αποθηκεύονται οι αλλαγές στον αντίστοιχο πίνακα της Β/∆.  

 

Έξοδος: Το τροποποιηµένο προφίλ του ηθοποιού. 

 

 Μεταβολή Φωτογραφίας Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την φωτογραφία του ηθοποιού. 

 

Είσοδος: Μία καταχωρηµένη φωτογραφία ηθοποιού. 

 

Επεξεργασία: Κάτω από την φωτογραφία του ηθοποιού, για τον εγγεγραµµένο 

χρήστη εµφανίζεται η επιλογή της αλλαγής της φωτογραφίας του. Αφού, επιλέξει τον 

συγκεκριµένο σύνδεσµο ο χρήστης, εµφανίζεται ένα pop up µενού το οποίο επιτρέπει 

στον χρήστη να αλλάξει την φωτογραφία.  

 Η συγκεκριµένη λειτουργία ακολουθεί τους ίδιους περιορισµούς που 

αναφέραµε στην περίπτωση αλλαγής φωτογραφίας ταινίας. ∆ηλαδή, η φωτογραφία 

πρέπει να έχει συγκεκριµένες επεκτάσεις ώστε να αναγνωρίζονται ως αρχεία 

φωτογραφίας. 
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 Επίσης, πρέπει να έχει συγκεκριµένο µέγεθος. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται 

προειδοποιητικό µήνυµα και δεν επιτρέπεται η καταχώριση της καινούριας 

φωτογραφίας. 

  

Έξοδος: Η καινούρια φωτογραφία του ηθοποιού. 

 

 Μεταβολή Σκηνοθέτη 

 

Εισαγωγή: Παρόµοια λειτουργία µε αυτήν της µεταβολής ηθοποιού. Ο χρήστης 

µπορεί να τροποποιεί οποιοδήποτε σκηνοθέτη βρίσκεται στη Β/∆ του συστήµατος. 

 

Είσοδος: Ένας καταχωρηµένος σκηνοθέτης στο σύστηµα. 

 

Επεξεργασία: Έχει ίδια λειτουργία και εφαρµογή µε την µεταβολή του ηθοποιού. 

Εφόσον επιλέξει τον σκηνοθέτη και µεταβεί στο προφίλ του όπου παρουσιάζονται 

διάφορα στοιχεία του µπορεί να επιλέξει τον αντίστοιχο σύνδεσµο µεταβολής 

στοιχείων του.  

 Μεταφέρεται στη φόρµα αλλαγής όπου εµφανίζονται τα στοιχεία που είναι 

ήδη καταχωρηµένα στο σύστηµα και αλλάζει αυτά που επιθυµεί. Πρέπει να 

συµπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία διαφορετικά δεν θα του επιτραπεί η εισαγωγή 

της αλλαγής στο σύστηµα. Αποθηκεύονται οι αλλαγές στον αντίστοιχο πίνακα της 

Β/∆.  

 

Έξοδος: Το τροποποιηµένο προφίλ του σκηνοθέτη. 

 

 Μεταβολή Φωτογραφίας Σκηνοθέτη 

 

Εισαγωγή: Αλλαγής της φωτογραφίας του σκηνοθέτη από τον χρήστη. 

 

Είσοδος: Μία καταχωρηµένη φωτογραφία σκηνοθέτη. 

 

Επεξεργασία: Κάτω από την φωτογραφία του σκηνοθέτη, για τον εγγεγραµµένο 

χρήστη εµφανίζεται η επιλογή της αλλαγής της φωτογραφίας του. Αφού, επιλέξει τον 

συγκεκριµένο σύνδεσµο, εµφανίζεται ένα pop up µενού το οποίο επιτρέπει στον 

χρήστη να αλλάξει την φωτογραφία.  

 Η συγκεκριµένη λειτουργία ακολουθεί τους ίδιους περιορισµούς που 

αναφέραµε στην περίπτωση αλλαγής φωτογραφίας ηθοποιού και γίνεται µε τον ίδιο 

τρόπο. 



 

41 

  

Έξοδος: Η καινούρια φωτογραφία του σκηνοθέτη. 

 

 

 ∆ιαγραφή συσχέτισης Ταινίας - Ηθοποιού 

 

Εισαγωγή: Με τη λειτουργία αυτή ο χρήστης θα µπορεί να διαγράφει την συσχέτιση 

µεταξύ ταινίας και ηθοποιού. 

 

Είσοδος: Το όνοµα του ηθοποιού, το όνοµα της ταινίας και ο ρόλος που έχει 

καταχωρηθεί πως παίζει ο ηθοποιός.  

 

Επεξεργασία: Η συγκεκριµένη λειτουργία βρίσκεται ενσωµατωµένη στην φόρµα της 

ταινίας. ∆ίπλα από το όνοµα κάθε ηθοποιού εµφανίζεται ένα X, το οποίο αν επιλεγεί 

από τον χρήστη µεταβαίνει στη φόρµα διαγραφής της συσχέτισης ταινίας – ηθοποιού. 

Εποµένως, αν ο χρήστης παρατηρήσει πως ένας ηθοποιός έχει καταχωρηθεί 

λανθασµένα σε µία ταινία µπορεί να επιλέξει το Χ. Στη συνέχεια, µεταφέρεται στη 

φόρµα διαγραφής και ζητείται από το σύστηµα επιβεβαίωση της διαγραφής. Αν ο 

χρήστης επιµένει στη διαγραφή της συσχέτισης, επιλέγει το κουµπί delete και πλέον ο 

συγκεκριµένος ηθοποιός δεν είναι καταχωρηµένος στην ταινία. Μετά την διαγραφή  

εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης και το σύστηµα τον καλεί να επιστρέψει στην 

αρχική σελίδα της εφαρµογής µας.  

 

Έξοδος: Τροποποιηµένη λίστα των ηθοποιών. Μήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής της 

συσχέτισης. 

 

 Προβολή του Προφίλ 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης επιλέγοντας το My Profile που βρίσκεται στο αριστερό µενού 

της αρχικής σελίδας, µπορεί να µεταβεί στο προφίλ του και να δει τα στοιχεία του.  

 

Είσοδοι: --- 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης βλέπει τα στοιχεία του προφίλ του. Την φωτογραφία του, 

το ονοµατεπώνυµό του, την τοποθεσία του. Στο προφίλ του υπάρχουν δύο επιπλέον 

επιλογές. Η αλλαγή της φωτογραφίας του χρήστη και η αλλαγή των πληροφοριών 

του.  
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Έξοδος: Εµφάνιση του προφίλ του.  

 

 

 

 Επεξεργασία των στοιχείων του Προφίλ 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης επιλέγοντας την επιλογή change profile information που 

βρίσκεται στο προφίλ του µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία του.  

 

Είσοδοι: Τα στοιχεία του χρήστη. Το username του, το ονοµατεπώνυµό του, η 

τοποθεσία του, το email του και ο κωδικός του. 

 

Επεξεργασία: Αν θελήσει να αλλάξει τις πληροφορίες του στο προφίλ, µπορεί να 

επιλέξει την αλλαγή πληροφοριών του και να µεταβεί στην αντίστοιχη φόρµα. Είναι 

ουσιαστικά η φόρµα εγγραφής του µε τα στοιχεία του συµπληρωµένα. Έτσι µπορεί 

να αλλάξει ότι επιθυµεί.  

 Αν δεν συµπληρώσει τα υποχρεωτικά στοιχεία τότε εµφανίζεται 

προειδοποιητικό µήνυµα και η καταχώρηση δεν µπορεί να γίνει. Το ίδιο συµβαίνει αν 

θελήσει να χρησιµοποιήσει κάποιο username ή email που χρησιµοποιείται ήδη.  

 

Έξοδος: Το αλλαγµένο του προφίλ. 

 

 Αλλαγή φωτογραφίας του Προφίλ 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης µε την επιλογή change my profile picture που βρίσκεται κάτω 

από την φωτογραφία του, µπορεί να αλλάξει την φωτογραφία του προφίλ του.  

 

Είσοδοι: Η καταχωρηµένη φωτογραφία του χρήστη. 

 

Επεξεργασία: Επιλέγοντας την αλλαγή της φωτογραφίας του εµφανίζεται ένα pop up 

παράθυρο το οποίο τον καλεί να ανεβάσει την καινούρια του φωτογραφία. 

 Ακολουθεί τους ίδιους περιορισµούς µε την αλλαγή φωτογραφίας του 

ηθοποιού, του σκηνοθέτη και της ταινίας. Πρέπει, δηλαδή, να είναι αρχείο 

φωτογραφίας έχοντας τις αντίστοιχες επεκτάσεις αρχείου και δεν πρέπει να ξεπερνάει 

σε µέγεθος τα 200kb. 

 

Έξοδος: Η καινούρια φωτογραφία του ηθοποιού. 
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 Προβολή των καταχωρήσεών  

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης µπορεί να προβάλει όλες τις καταχωρήσεις που έχει κάνει.  

 

Είσοδος: --- 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγοντας το My Records που βρίσκεται στο αριστερό 

µενού της αρχικής σελίδας της εφαρµογής, µπορεί να δει όλες τις εγγραφές που έχει 

καταχωρήσει. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι οντότητες της εφαρµογής. ∆ηλαδή, 

οι ταινίες, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, τα είδη, οι µουσικοσυνθέτες και οι 

σεναριογράφοι. 

 Με αυτό τον τρόπο έχει µία άµεση πρόσβαση στις καταχωρήσεις του και αν 

θέλει να αλλάξει κάτι σε αυτές µπορεί να το κάνει επιλέγοντάς τες από το µενού των 

εγγραφών του. Επίσης, µπορεί να κρατάει ένα ιστορικό και να παρακολουθεί την 

πορεία του στην εφαρµογή. 

 

Εξοδος: Μετάβαση στην καταχώρηση που επιθυµεί. 

 

 Αποσύνδεση από το σύστηµα 

 

Εισαγωγή: Με την λειτουργία αποσύνδεσης ο χρήστης αποσυνδέεται από το 

σύστηµα, και πλέον αναγνωρίζεται σαν απλός επισκέπτης 

  

Είσοδοι: ---  

 

Επεξεργασία: ----  

 

Έξοδος: Μεταφορά στην αρχική σελίδα µε τα δικαιώµατα του απλού χρήστη. 

 

 

 

 

4.1.2 Ειδικές Α̟αιτήσεις για τον  Α̟λό Χρήστη – Ε̟ισκέ̟τη 

(Guest) 

 

 Εµφάνιση όλων των ταινιών της εφαρµογής 

 

Είσοδοι: --- 
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Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο χρήστης µπορεί, επιλέγοντας το View all 

movies που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας να εµφανίσει όλες 

τις ταινίες που έχουν προστεθεί στη Β/∆. Όλες οι ταινίες είναι ταξινοµηµένες κατά 

αλφαβητική σειρά.  

 

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των ταινιών κατά αλφαβητική σειρά. Όλες οι ταινίες που 

εµφανίζονται είναι µε τη µορφή συνδέσµων, τους οποίους µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης και να µεταβεί στο αντίστοιχο προφίλ κάθε ταινίας για να δει τις 

λεπτοµέρειές τις.  

 
 

 Εµφάνιση όλων των ταινιών της εφαρµογής µε τη 

λειτουργία των γραµµάτων 

 
Είσοδοι: --- 

 

Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τα γράµµατα 

της αγγλικής αλφαβήτου που βρίσκονται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας. 

Έτσι θα εµφανιστούν οι ταινίες που ξεκινούν από το γράµµα που έχει επιλέξει ο 

επισκέπτης και είναι καταχωρηµένες στην Β/∆. 

 

Έξοδος: Εµφάνιση των ταινιών που αρχίζουν µε το γράµµα που επέλεξε ο 

επισκέπτης κατά αλφαβητική σειρά. Οι ταινίες που εµφανίζονται είναι µε τη µορφή 

συνδέσµων, τους οποίους µπορεί να επιλέξει ο χρήστης και να µεταβεί στο 

αντίστοιχο προφίλ κάθε ταινίας για να δει τις λεπτοµέρειές τις. 

 

 

 Εµφάνιση όλων των ηθοποιών της εφαρµογής 

 

Είσοδοι: --- 

 
Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας και να δει όλους τους 

ηθοποιούς που είναι καταχωρηµένοι στην Β/∆ κατά αλφαβητική σειρά. 

 Μόλις επιλέξει ένα όνοµα ενός ηθοποιού µεταβαίνει στο προφίλ του ηθοποιού 

όπου και µπορεί να δει την φωτογραφία του, πότε γεννήθηκε, ένα µικρό βιογραφικό 

του και σε ποιες ταινίες έχει παίξει, καθώς και ποιους ρόλους έχει υποδυθεί σε αυτές 

τις ταινίες.  
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Έξοδος: Εµφάνιση όλων των ηθοποιών που είναι καταχωρηµένοι στη Β/∆ κατά 

αλφαβητική σειρά. Τα ονόµατα των ηθοποιών που εµφανίζονται έχουν την µορφή 

συνδέσµων, τους οποίους αν επιλέξει ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στο αντίστοιχο 

προφίλ του κάθε ηθοποιού και να δει τα επιπλέον στοιχεία του, καθώς και σε ποιες 

ταινίες έχει συµµετάσχει. 

 

 Εµφάνιση όλων των σκηνοθετών της εφαρµογής 

 

Είσοδοι: --- 

 
Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας και να δει όλους τους 

σκηνοθέτες που είναι καταχωρηµένοι στην Β/∆ κατά αλφαβητική σειρά. 

 Μόλις επιλέξει ένα όνοµα ενός σκηνοθέτη µεταβαίνει στο προφίλ του όπου 

και µπορεί να δει την φωτογραφία του, πότε γεννήθηκε και  ένα µικρό βιογραφικό 

του. 

 

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των σκηνοθετών που είναι καταχωρηµένοι στη Β/∆ κατά 

αλφαβητική σειρά. Τα ονόµατα των σκηνοθετών που εµφανίζονται έχουν την µορφή 

συνδέσµων, τους οποίους αν επιλέξει ο χρήστης µπορεί να µεταβεί στο αντίστοιχο 

προφίλ του κάθε σκηνοθέτη και να δει τα επιπλέον στοιχεία του, καθώς και ποιες 

ταινίες έχει σκηνοθετήσει.  

 

 

 Εµφάνιση όλων των ειδών των ταινιών 

 

Είσοδοι: --- 

 
Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας και να δει όλα τα είδη που 

είναι καταχωρηµένα στη Β/∆.  

  

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των ειδών ταινιών που είναι καταχωρηµένοι στη Β/∆.  
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 Εµφάνιση όλων σεναριογράφων 

 

Είσοδοι: --- 

 
Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας και να δει όλους τους 

καταχωρηµένους σεναριογράφους στη Β/∆.  

  

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των σεναριογράφων που είναι καταχωρηµένοι στη Β/∆.  

 

 Εµφάνιση όλων των µουσικοσυνθετών 

 

Είσοδοι: --- 

 
Επεξεργασία: Με αυτή τη λειτουργία ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο 

που βρίσκεται στην µπάρα περιήγησης της εφαρµογής µας και να δει όλους τους 

καταχωρηµένους µουσικοσυνθέτες.  

  

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των µουσικοσυνθετών που είναι καταχωρηµένοι στη Β/∆.  

 

 

 Λειτουργία Απλής Αναζήτησης 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης – επισκέπτης χρησιµοποιώντας την αναζήτηση µπορεί να βρει 

την ταινία, των ηθοποιό, τον σκηνοθέτη που επιθυµεί εύκολα και γρήγορα  

 

Είσοδοι: Το όνοµα της ταινίας, όνοµα ηθοποιό, χρονολογία που έχει προβληθεί η 

ταινία, όνοµα σκηνοθέτη, αναζήτηση ανά είδος ταινίας, ουσιαστικά η λέξη της 

αναζήτησης και η επιλογή του κριτηρίου αναζήτησης από τα check boxes που 

βρίσκονται κάτω από το πεδίο της αναζήτησης.  

 

Επεξεργασία: Σύγκριση του ονόµατος της ταινίας που έχει εισαχθεί από τον χρήστη 

µε αυτά του πίνακα Movies της Β/∆, και επιλογή αυτών που πληρούν τα παραπάνω 

κριτήρια σύγκρισης. Το ίδιο ισχύει και για τον ηθοποιό, σύγκριση του ονόµατος του 

ηθοποιού µε τον πίνακα Actors της Β/∆, του είδους µε τον πίνακα Genres, του 

σκηνοθέτη µε τον πίνακα Directors, της χρονιάς µε το στοιχείο r_date του πίνακα 

Movies.  Υπάρχει περιορισµός γραµµάτων στην αναζήτηση. Αρχικά αν ο χρήστης δεν 

πληκτρολογήσει κάποια φράση εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα που τον καλεί 

να πληκτρολογήσει µία λέξη η φράση. Αν πληκτρολογήσει λιγότερα από τρία 
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γράµµατα σαν φράση αναζήτησης του εµφανίζεται το µήνυµα πως η φράση που 

εισήγαγε είναι πολύ µικρή και η αναζήτηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Επίσης, 

ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει περισσότερες από µία λέξεις. Εάν µέσα στις λέξει 

που έχει πληκτρολογήσει εµφανίζεται µία µε λιγότερα από τρία γράµµατα, η 

υπόλοιπη αναζήτηση γίνεται κανονικά αλλά εµφανίζεται µήνυµα πως η συγκεκριµένη 

λέξη δεν παίρνει µέρος στην αναζήτηση.  

 

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των επιλεγµένων ταινιών, ηθοποιών, σκηνοθετών σε µία 

σελίδα αποτελεσµάτων.  

 

 Λειτουργία Σύνθετης Αναζήτησης 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης σε οποιοδήποτε σηµείο της εφαρµογής και αν βρίσκεται 

πατώντας στο σύνδεσµο Search που βρίσκεται στη µπάρα περιήγησης µεταφέρεται σε 

µια σελίδα στην οποία µπορεί να εκτελέσει µια απλή αναζήτηση. Στη συνέχεια 

επιλέγοντας την επιλογή της σύνθετης αναζήτησης, που βρίσκεται σε µορφή 

συνδέσµου είτε µε το search είτε στα αριστερά της οθόνης, εµφανίζεται η σελίδα της 

σύνθετης αναζήτησης στην οποία µπορούν να συνδυαστούν δύο κριτήρια, όπως 

χρονολογία, όνοµα ταινίας, για να εντοπιστεί η ταινία που επιθυµεί ο χρήστης.   

 

Είσοδοι: Ο τίτλος της ταινίας, το όνοµα του ηθοποιού, η χρονιά που βγήκε στις 

αίθουσες η ταινία, ο σκηνοθέτης,  το είδος, ο σεναριογράφος, ο µουσικοσυνθέτης. 

Όλα τα πεδία µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους.   

 

Επεξεργασία: Σύγκριση των κριτηρίων που εισήχθησαν από τον χρήστη µε αυτά του 

πίνακα Movies, Actors, Directors, Genres, Composers, Writers της Β/∆, και επιλογή 

αυτών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια σύγκρισης.  

Πιο αναλυτικά: Αν ο χρήστης επιλέξει τον τίτλο της ταινίας σαν πρώτη επιλογή, σαν 

δεύτερη επιλογή µπορεί να επιλέξει: 

♦ Τον ηθοποιό, 

♦ Τον σκηνοθέτη,  

♦ Την χρονιά που έχει προβληθεί η ταινία,  

♦ Τον σεναριογράφο,  

♦ Τον µουσικοσυνθέτη,  

♦ Την βαθµολογία της ταινίας, και 

♦ Το είδος της ταινίας. 
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Αν επιλέξει σαν πρώτο κριτήριο αναζήτησης τον ελληνικό τίτλο της ταινίας, η 

δεύτερη επιλογή του µπορεί να είναι: 

♦ Τον ηθοποιό, 

♦ Τον σκηνοθέτη,  

♦ Την χρονιά που έχει προβληθεί η ταινία,  

♦ Τον σεναριογράφο,  

♦ Τον µουσικοσυνθέτη,  

♦ Την βαθµολογία της ταινίας, και 

♦ Το είδος της ταινίας. 

 

Αν το πρώτο κριτήριο αναζήτησης είναι ο ηθοποιός, το δεύτερο µπορεί  να είναι: 

♦ Ο τίτλος της ταινίας,  

♦ Ο ελληνικός της τίτλος,  

♦ Το είδος,  

♦ Ο σκηνοθέτης της ταινίας,  

♦ Η χρονιά προβολής της ταινίας,  

♦ Ο σεναριογράφος της ταινίας,  

♦ Ο µουσικοσυνθέτης, και 

♦ Η βαθµολογία της ταινίας. 

 

Αντίστοιχα, αν το πρώτο κριτήριο αναζήτησης είναι το είδος της ταινίας, το δεύτερο 

µπορεί να είναι: 

♦ Ο τίτλος της,  

♦ Ο ελληνικός της τίτλος,  

♦ Ο ηθοποιός ο οποίος συµµετέχει στην ταινία,  

♦ Ο σκηνοθέτης της,  

♦ Η χρονιά προβολής της ταινίας στις αίθουσες,  

♦ Ο σεναριογράφος,  

♦ Ο µουσικοσυνθέτης, και  

♦ Η βαθµολογία της ταινίας.  

 

Αν η πρώτη επιλογή για αναζήτηση του χρήστη είναι ο σκηνοθέτης, η δεύτερη µπορεί 

να είναι:  

♦ Ο τίτλος,  

♦ Ο ελληνικός τίτλος,  

♦ Ο ηθοποιός,  

♦ Το είδος της ταινίας,  
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♦ Το έτος προβολής της ταινίας,  

♦ Ο σεναριογράφος,  

♦ Ο µουσικοσυνθέτης και .  

♦ Η βαθµολογία.  

 

Επιλέγοντας την χρονιά της ταινίας σαν πρώτο κριτήριο αναζήτησης, το δεύτερο 

µπορεί να είναι: 

♦ Ο τίτλος της ταινίας,  

♦ Ο ελληνικός τίτλος, εφόσον υπάρχει,  

♦ Ένας ηθοποιός που συµµετέχει στη ταινία,  

♦ Το είδος της ταινίας,  

♦ Ο σκηνοθέτης που έχει σκηνοθετήσει ταινίας εκείνης της χρονιάς,  

♦ Ο σεναριογράφος,  

♦ Ο µουσικοσυνθέτης,  

♦ Η βαθµολογία της ταινίας.  

 

Όταν πρώτο κριτήριο είναι ο µουσικοσυνθέτης της ταινίας, δεύτερο µπορεί να είναι: 

♦ Ο τίτλος,  

♦ Ο ελληνικός τίτλος,  

♦ Ο ηθοποιός,  

♦ Το είδος της ταινίας,  

♦ Ο σκηνοθέτης,  

♦ Η χρονιά προβολής της ταινίας,  

♦ Ο σεναριογράφος,  

♦ Η βαθµολογία της ταινίας.  

 

Με τον σεναριογράφο µπορούν να συνδυαστούν οι αντίστοιχες επιλογές: 

♦ Ο τίτλος της ταινίας,  

♦ Ο ελληνικός της τίτλος,  

♦ Ο ηθοποιός,  

♦ Το είδος της ταινίας,  

♦ Ο σκηνοθέτης,  

♦ Η χρονιά προβολής της ταινίας,  

♦ Ο µουσικοσυνθέτης,  

♦ Η βαθµολογία της ταινίας.  
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Τέλος, αν ο χρήστης επιλέξει ως πρώτο κριτήριο αναζήτησης την βαθµολογία της 

ταινίας µπορεί να συνδυάσει: 

♦ Τον τίτλος της,  

♦ Τον ελληνικό της τίτλο, 

♦ Έναν ηθοποιό,  

♦ Το είδος ταινίας,  

♦ Έναν σκηνοθέτη,  

♦ Το έτος προβολής της ταινίας στις αίθουσες,  

♦ Έναν σεναριογράφο, και  

♦ Έναν µουσικοσυνθέτη. 

 

 

Έξοδος: Εµφάνιση όλων των επιλεγµένων ταινιών στις οποίες συµµετέχουν οι 

αντίστοιχοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, µουσικοσυνθέτες σε µία σελίδα 

αποτελεσµάτων.  

 

 

 Επικοινωνία µε τον ∆ιαχειριστή (Contact Us) 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης µπορεί, επιλέγοντας το link “Contact Us”  το οποίο βρίσκεται 

στο footer της εφαρµογής µας, να επικοινωνήσει µε τον διαχειριστή.  

 

Είσοδοι: Το όνοµα, το email, το θέµα και ένα κείµενο που θα περιέχει το  σχόλιο του 

ενδιαφερόµενου.  

 

Επεξεργασία: Με την επιλογή του Contact Us, ο χρήστης µεταβαίνει σε µία άλλη 

φόρµα, η οποία ονοµάζεται φόρµα επικοινωνίας. Για να επικοινωνήσει µε τον 

διαχειριστή του site χρειάζεται να πληκτρολογήσει το email του, το θέµα του σχολίου 

του και το σχόλιό του. Μόλις πληκτρολογήσει αυτά που επιθυµεί, πατάει την 

αποστολή µηνύµατος και το µήνυµα θα αποσταλεί στον διαχειριστή.  

 

Έξοδος: Εµφάνιση της αρχικής σελίδας καθώς και ένα µήνυµα επιτυχούς αποστολής 

email στον διαχειριστή. 
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 Υπενθύµιση του συνθηµατικού και του ονόµατος 

πρόσβασης του χρήστη 

 

Εισαγωγή: Ο χρήστης επιλέγοντας το link “Forgot your password”  το οποίο 

βρίσκεται στο παράθυρο του login, να εισάγει το e-mail του ώστε να του αποσταλεί 

το όνοµα πρόσβασης και το συνθηµατικό του, σε περίπτωση που τα έχει ξεχάσει.  

 

Είσοδοι: Το email του χρήστη. 

 

Επεξεργασία: Ο χρήστης επιλέγοντας τον σύνδεσµο “Forgot your password” 

µεταφέρεται σε µία σελίδα όπου καλείται να εισάγει το email του ώστε να του 

αποσταλεί το  όνοµα πρόσβασης και το συνθηµατικό του. Γίνεται έλεγχος από την 

εφαρµογή για αντιστοιχία του εισαχθέντος email µε τα email που είναι 

καταχωρηµένα στην Β/∆. Εάν υπάρχει τότε αποστέλλεται µήνυµα στο αντίστοιχο 

email µε τα στοιχεία του χρήστη, διαφορετικά εµφανίζεται το µήνυµα πως δεν 

υπάρχει το συγκεκριµένο email στην Β/∆ του συστήµατος.   

 

Έξοδος: Εµφάνιση του µηνύµατος πως η αποστολή του email έχει γίνει επιτυχηµένα.  

 

 

 Εγγραφή στο σύστηµα 

 

Εισαγωγή: Με τη συγκεκριµένη λειτουργία, ο απλός χρήστης επισκέπτης µπορεί να 

εγγραφεί στο σύστηµα ώστε να έχει πρόσβαση σε πολύ περισσότερες λειτουργίες και 

να του αποδοθούν τα δικαιώµατα του εγγεγραµµένου χρήστη ώστε να αποτελεί 

ενεργό µέλος της εφαρµογής. 

 

Είσοδοι: Αρχικά για την συµπλήρωση της φόρµας, ζητούνται από τον χρήστη τα 

προσωπικά του στοιχεία. Το username του, το όνοµα, το επίθετο, η τοποθεσία του 

(προαιρετικό στοιχείο), το email του καθώς και η επιβεβαίωσή του, ο κωδικός που 

επιθυµεί και η επιβεβαίωση του κωδικού. Τέλος εµφανίζεται ένα πεδίο humancheck ή 

captcha, το οποίο ο χρήστης πρέπει να σβήσει για να επιβεβαιωθεί πως δεν είναι 

κάποια µηχανή ή κάποιο spambot. 

 

Επεξεργασία: Με την συµπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της φόρµας τα 

στοιχεία του χρήστη καταχωρούνται στον πίνακα mymembers της βάσης. Με την 

προϋπόθεση να ικανοποιούνται ορισµένοι περιορισµοί. Αυτοί είναι οι εξής:  
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� Σε περίπτωση που κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία δεν συµπληρωθεί, 

εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα στην φόρµα πως τα συγκεκριµένα πεδία δεν 

έχουν συµπληρωθεί. Μαζί µε το προειδοποιητικό µήνυµα πως τα απαραίτητα 

στοιχεία δεν έχουν γεµίσει, αναγράφονται και τα αντίστοιχα πεδία 

� Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει διαφορετικό email στο confirm email 

address εµφανίζεται µήνυµα λάθους το οποίο ζητάει από τον χρήστη να 

πληκτρολογήσει ξανά τα email του διότι δεν ταιριάζουν.  

� Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν συµφωνεί µε το Confirm Password, εµφανίζεται 

πάλι µήνυµα λάθους διευκρινίζοντας στον χρήστη πως οι κωδικοί που έχει 

πληκτρολογήσει δεν ταιριάζουν. 

� Αν έχει συµπληρώσει όλη τη φόρµα και έχει ξεχάσει να σβήσει το κείµενο στο 

πεδίο captcha, εµφανίζεται µήνυµα λάθους, το οποίο ζητάει από τον χρήστη να 

σβήσει το κείµενο για να µπορέσει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του.  

� Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει username που χρησιµοποιείται ήδη στο 

σύστηµα η εγγραφή δεν µπορεί να γίνει. Το προειδοποιητικό µήνυµα που 

εµφανίζεται του ζητάει να διαλέξει ένα άλλο username. 

� Παρόµοια συµπεριφορά έχει και το email. Αν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί µε 

email που χρησιµοποιείται ήδη στο σύστηµα, δεν µπορεί να ολοκληρώσει το 

registration. Εµφανίζεται το µήνυµα πως πρέπει να επιλέξει ένα άλλο email, διότι 

το συγκεκριµένο είναι ήδη καταχωρηµένο στη βάση.  

 

Έξοδος: Μία σελίδα, η οποία εµφανίζει στο χρήστη να ακολουθήσει ακόµη ένα βήµα 

ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή του µε επιτυχία. Του ζητάει να ελέγξει τα email του 

διότι του έχει αποσταλεί ένα email από τον διαχειριστή, όπου χρειάζεται να 

ακολουθήσει έναν σύνδεσµο για να ενεργοποιήσει ο ίδιος τον λογαριασµό του. Μετά 

και από αυτό το βήµα µπορεί πλέον να συνδεθεί µε την εφαρµογή και να περιηγηθεί 

στο site. 

 

4.2. Α̟αιτήσεις Εξωτερικών ∆ιε̟αφών 
 

 

4.2.1 ∆ιε̟αφές Χρήστη 

 

Η διεπαφή χρήστη βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον µε φόρµες εισαγωγής 

στοιχείων, κουµπιά και είναι οργανωµένη σε µενού επιλογών. 

Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στην εφαρµογή µας είναι η αγγλική. 

Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει τον ελληνικό τίτλο της ταινίας µε 

ελληνικά γράµµατα. 
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4.2.2 ∆ιε̟αφές Υλικού 

 
Οι χρήστες της εφαρµογής επικοινωνούν µε το σύστηµα µέσω των 

συσκευών του πληκτρολογίου και ποντικιού, για την εισαγωγή δεδοµένων, και µέσω 

της οθόνης για την εξαγωγή δεδοµένων.  

 
 

4.3. Α̟αιτήσεις Ε̟ίδοσης 
 

 

Υποστηρίζονται πολλοί χρήστες κάθε φορά. Επίσης, το µέγεθος των 

αρχείων που χρησιµοποιεί το σύστηµα είναι µικρό καθιστώντας έτσι πιο εύκολη και 

γρήγορη την ανταπόκρισή του στις διάφορες λειτουργίες και απαιτήσεις. 

 

 

4.4. Ιδιώµατα 
 
 

♦ Συντηρησιµότητα 

 

Για τη δυνατότητα µελλοντικής συντήρησης, το λογισµικό θα είναι 

δοµηµένο και θα έχει επαρκή σχόλια. Τα παραγόµενα αρχεία και οι µεταξύ τους 

σχέσεις θα τεκµηριωθούν κατάλληλα.  

 

♦ Αξιοπιστία 

 

Το σύστηµα θα λειτουργεί πάντοτε, ακόµη και σε περίπτωση εισαγωγής 

λανθασµένων στοιχείων από το χρήστη. 

 

♦ Ευχρηστία 
 
Οποιοσδήποτε χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει την ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων ταινιών. ∆εν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Αρκεί να 

γνωρίζει τα βασικά για τους υπολογιστές και την χρήση του διαδικτύου ώστε να 

µπορέσει να πλοηγηθεί στην εφαρµογή. Είναι αρκετά απλή στο γραφικό της ώστε να 

µπορεί κάποιος χρήστης να κάνει περιήγηση στην εφαρµογή, χωρίς να δυσκολευτεί 

σε κάποιο σηµείο και αυτό να έχει ως αποτέλεσµα να εγκαταλείψει την προσπάθεια.  
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♦ Ασφάλεια 
 

Η πρόσβαση σε λειτουργίες που αντιστοιχούν στα µέλη και στον 

διαχειριστή θα γίνονται µε έλεγχο των στοιχείων πρόσβασης. Όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που κάποιος απλός χρήστης – επισκέπτης θελήσει 

να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες των εγγεγραµµένων µελών προσπαθώντας να 

πληκτρολογήσει το αντίστοιχο αρχείο στην γραµµή διευθύνσεων, το σύστηµα θα τον 

επιστρέφει στην αρχική σελίδα.  

Επίσης, σε περίπτωση λανθασµένης εισαγωγής στοιχείων, η είσοδος στο 

σύστηµα απαγορεύεται. 
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Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισµικού 

 

5. Εισαγωγή 
 

5.1. Σκο̟ός 

 

Το Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισµικού έχει σκοπό να καθορίσει και 

να περιγράψει την αρχιτεκτονική δοµή του συστήµατος, των µονάδων από τις οποίες 

αποτελείται και τις µεταξύ τους σχέσεις, υπό µορφή διαγράµµατος κλάσεων της 

UML. Θα περιγράψει µε δοµηµένο τρόπο το σχεδιασµό του λογισµικού και θα 

ενσωµατώσει όλα τα επιµέρους προϊόντα της σχεδίασης λογισµικού. 

Το συγκεκριµένο έγγραφο λογισµικού απευθύνεται στα άτοµα ανάπτυξης 

του λογισµικού ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων ταινιών “Cinema Café”, τα οποία θα 

πραγµατοποιήσουν την υλοποίηση, τον έλεγχο και την συντήρηση του λογισµικού. 

 

5.2. Γενική Ά̟οψη 

 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα υλοποιήσει ένα σύστηµα στο οποίο ο χρήστης 

θα µπορεί να προβάλλει και να αναζητάει ταινίες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και είδη 

ταινιών, καθώς και σεναριογράφους και µουσικοσυνθέτες. Εφόσον βέβαια τα 

συγκεκριµένα έχουν καταχωρηθεί στην βάση από τους χρήστες- µέλη του 

συστήµατος ή τον διαχειριστή.  

 

5.3. Ορισµοί - Ακρωνύµια και Συντοµογραφίες 

 

5.3.1. Ορισµοί- Ακρωνύµια 

 

♦ registration: Εγγραφή στο σύστηµα 

 

♦ link: σύνδεσµος 

 

♦ Navigation bar: Μία navigation bar (γνωστή και ως µπάρα 

αναζήτησης) είναι ένα µέρος της ιστοσελίδας ή της εφαρµογής του 

διαδικτύου, η οποία περιέχει links, τοποθεσίες αρχείων, ώστε να 

πλοηγείται ο χρήστης σε αυτές. Επειδή εµφανίζεται σε κάθε σελίδα της 

εφαρµογής, αποτελεί ένα από τα στοιχεία-κλειδιά των ηλεκτρονικών 
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εφαρµογών όσον αφορά την αποδοτικότητα και χρησιµότητά της, αλλά 

και λόγω καλού οπτικού αποτελέσµατος. 

 

 

5.3.2. Συντοµογραφίες  

 

Β/∆: Βάση δεδοµένων του συστήµατος 

 

5.4. Αναφορές 

 

Το συγκεκριµένο έγγραφο αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο 

ANSI/IEEE Std 830. 

 

 

5.5. Ε̟ισκό̟ηση 

 

Το έγγραφο αυτό περιγράφει το σχέδιο λογισµικού της ηλεκτρονικής βάσης 

δεδοµένων ταινιών “Cinema Café”. Για την παραγωγή του συγκεκριµένου εγγράφου 

χρησιµοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειµένου Microsoft Word XP. Το δεύτερο 

κεφάλαιο (Περιγραφή Αποσύνθεσης) περιγράφει τα συστατικά στοιχεία του σχεδίου, 

συµπεριλαµβανοµένων της δοµής του συστήµατος, των υποσυστηµάτων, της βάσης 

δεδοµένων και της συσχέτισης τους µε τις απαιτήσεις λογισµικού. Το διάγραµµα 

δοµής του συστήµατος παρουσιάζεται στο παράρτηµα Α.  

Το έκτο κεφάλαιο (Σχέδιο ∆εδοµένων) παρέχει µία περιγραφή όλων των 

εξωτερικών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από τις µονάδες λογισµικού.  

Το έβδοµο κεφάλαιο (Σχέδιο Κλάσεων) περιγράφει τις µονάδες λογισµικού 

που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη του συστήµατος. Συµπεριλαµβάνονται η 

ταυτότητα της κάθε κλάσης, οι παράµετροί της, οι εξαρτήσεις της, και η εσωτερική 

της περιγραφή.  

Στη συνέχεια ακολουθούν τα Παραρτήµατα τα οποία περιλαµβάνουν τις 

εξής κατηγορίες: 

• Τα ∆ιαγράµµατα Αναφορών και Οθονών µε σκοπό την 

κατανόηση της λειτουργικότητας κλάσεων και µεθόδων, κυρίως σε ό,τι αφορά 

τη γραφική διασύνδεση χρήστη – συστήµατος (Παράρτηµα Α). 

• Τα διαγράµµατα κλάσεων του συστήµατος σύµφωνα µε την 

Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) (Παράρτηµα Β). 

• Τον Πίνακα Ιχνηλάτισης, που αντιστοιχεί σε ένα δισδιάστατο 

πίνακα αντιστοίχισης µονάδων λογισµικού και λειτουργικών απαιτήσεων, 
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10. Εγχειρίδια Χρήσης 

 

Το πρόγραµµα ηλεκτρονικής διαχείρισης ταινιών ‘Cinema Café’ έχει 

δηµιουργηθεί µε σκοπό την ψυχαγωγία και την δηµιουργική απασχόληση ατόµων µε 

ενδιαφέρον για την τέχνη. 

Σκοπός του είναι να ενηµερώσει το ευρύτερο κοινό για τις υπάρχουσες 

ταινίες, να παρουσιάσει την περιγραφή τους και τα διάφορα στοιχεία τους, έτσι ώστε 

εάν ο χρήστης ενδιαφερθεί για κάποιες από αυτές να µπορεί εύκολα να την 

αναζητήσει µέσα από το πρόγραµµά µας.  

Ένα από τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος είναι πως απευθύνεται σε όλων 

των ειδών χρήστες του διαδικτύου, καθώς είναι φιλικό προς τον χρήστη και δεν 

χρειάζεται ειδικές υπολογιστικές και προγραµµατιστικές γνώσεις για την χρήση του. 

Επίσης, διαθέτει τη δυνατότητα χρήσης από πολλαπλούς χρήστες ταυτοχρόνως.  

Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι η άµεση ενηµέρωση της Β/∆ από την 

κάθε κίνηση που πραγµατοποιεί ένας χρήστης οποιουδήποτε επιπέδου (διαχειριστής – 

εγγεγραµµένος χρήστης) εκτός βέβαια του επισκέπτη, ο οποίος δεν επηρεάζει τη Β/∆. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα εγχειρίδια χρήσης για κάθε επίπεδο χρήστη 

(επισκέπτης, εγγεγραµµένος χρήστης – µέλος, διαχειριστής) ώστε να υπάρξει 

βαθύτερη κατανόηση του συστήµατος και της κάθε λειτουργίας του. 

Χρησιµοποιούνται αντίστοιχα στιγµιότυπα εικόνων για την κάθε λειτουργία, ώστε η 

χρησιµοποίηση της εφαρµογής να γίνει ευκολότερη για κάθε επιπέδου χρήστη. 

 

  

10.1. Περιεχόµενα Εγχειριδίων Χρήσης 

 

Η παρουσίαση της λειτουργίας του συστήµατος θα γίνει µε πολύ απλό 

τρόπο ώστε να είναι γίνεται εύκολα κατανοητή και να µην δηµιουργεί αναπάντητα 

ερωτήµατα σε όλους όσους διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις υπολογιστών και 

internet.  

Για την παρουσίαση των εγχειριδίων χρήσης, θα χρησιµοποιήσουµε 

στιγµιότυπα εικόνων ώστε να παρουσιάζονται οι λειτουργίες που περιγράφονται.  

Το εγχειρίδιο χωρίζεται στα εξής µέρη: 

 

♦ Βασική Οθόνη: Όπου περιγράφεται η βασική οθόνη που εµφανίζεται 

όταν ξεκινάµε να χρησιµοποιούµε την εφαρµογή µας . 

♦ Εγχειρίδιο χρήσης για τον απλό χρήστη – επισκέπτη: Σε αυτό το 

µέρος περιγράφουµε τις κύριες οθόνες του συστήµατος. ∆ηλαδή, στις 
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οθόνες στις οποίες µπορεί να περιηγηθεί ο απλός χρήστης του 

συστήµατος, ο οποίος ακόµη δεν έχει εγγραφεί στην εφαρµογή µας, και 

εποµένως δεν έχει εισέλθει στο σύστηµα.  

♦ Εγχειρίδιο χρήσης για τον εγγεγραµµένο χρήστη – µέλος της 

εφαρµογής: Περιγράφονται όλες οι δυνατότητες και τα δικαιώµατα που 

έχει ο εγγεγραµµένος χρήστης. Αποτελεί τον κύριο εκφραστή της 

εφαρµογής µας, καθώς είναι αυτός ο οποίος εµπλουτίζει την βάση 

δεδοµένων του συστήµατος.  

♦ Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή: Παρουσιάζονται όλες οι 

λειτουργίες τις οποίες διαθέτει ο διαχειριστής. Επίσης, εµφανίζονται µε 

την µορφή εικόνων όλες οι επιπλέον οθόνες που υπάρχουν στο µενού 

του διαχειριστή. 
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10.1. Βασική Οθόνη 

 
Η πρώτη οθόνη που εµφανίζεται όταν ξεκινά η εφαρµογή µας είναι η εξής: 
 

 
 

 

 

Η αρχική σελίδα της εφαρµογής, όπως µπορεί κάποιος να παρατηρήσει, 

συµπεριλαµβάνει διάφορες και σύντοµες πληροφορίες ώστε να οδηγήσει τον χρήστη 

στην πορεία που επιθυµεί χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε περιττές κινήσεις.  

Στο επάνω µέρος της σελίδας, βρίσκεται το logo της εφαρµογής. Το 

συγκεκριµένο βρίσκεται σε κάθε σελίδα της εφαρµογής. Ο χρήστης επιλέγοντάς το, 

µπορεί να επιστρέψει αυτόµατα στην αρχική σελίδα.  

Κάτω από το logo, υπάρχει η µπάρα αναζήτησης, η οποία µε τη σειρά της 

παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στους απλούς χρήστες του συστήµατος. ∆εν 

χρειάζεται κάποιος να είναι εγγεγραµµένος για να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Στην 

µπάρα αναζήτησης, υπάρχουν πληροφορίες χρήσιµες για τον χρήστη, οι οποίες θα 

περιγραφούν στο εγχειρίδιο του απλού χρήστη – επισκέπτη.  
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Στην βασική οθόνη, επίσης, εµφανίζονται οι τρεις τελευταίες προσθήκες 

ταινίας της εφαρµογής µας, όπως και τρεις τυχαίες επιλογές. Επιλέγοντας στον τίτλο 

των ταινιών, ο οποίος είναι και σύνδεσµος µεταβαίνει στο προφίλ της ταινίας.  

Στο δεξί πλαίσιο της αρχικής σελίδας εµφανίζεται ένας τυχαίος ηθοποιός 

κάθε φορά που γίνεται ανανέωση η σελίδα µας. Επίσης, εµφανίζεται µία τυχαία 

αντιπροσωπευτική φράση ταινίας καθηµερινά. Ακόµη, εµφανίζεται (εάν υπάρχει) ο 

ηθοποιός  που έχει τα γενέθλιά του εκείνη την ηµέρα. Τέλος, στο κάτω δεξί µέρος της 

σελίδας εµφανίζονται τα στατιστικά της εφαρµογής µας. ∆ηλαδή, πόσες ταινίες είναι 

καταχωρηµένες, πόσοι ηθοποιοί, πόσοι σκηνοθέτες, πόσα µέλη έχουν εγγραφεί στην 

εφαρµογή µας και πόσες ταινίες έχουν βαθµολογηθεί.  

Στο κάτω µέρος της κάθε σελίδας εµφανίζεται το footer της εφαρµογής. 

∆ηλαδή είναι και αυτή µία µπάρα η οποία περιέχει συνδέσµους ορατούς για τον κάθε 

χρήστη. Οι σύνδεσµοι που προσφέρει είναι το ‘Home’, ‘About’, ‘View all Members’. 

Επιλέγοντας το ‘View all Members’ µπορεί να δει όλα τα µελή της εφαρµογής και 

επιλέγοντας στο username τους να µπει στο αντίστοιχο προφίλ τους.  

 

 

10.2. Εγχειρίδιο για τον α̟λό χρήστη - ε̟ισκέ̟τη 

 

Η φόρµα εγγραφής 

 

Ο απλός χρήστης ανοίγοντας την εφαρµογή µεταφέρεται αυτόµατα στην 

αρχική της σελίδα. Εκεί, αρχικά µπορεί να εγγραφεί ώστε να αποτελέσει µέρος της 

εφαρµογής. Αυτό µπορεί να το κάνει επιλέγοντας τον σύνδεσµο Register ο οποίος 

βρίσκεται κάτω από τα πεδία του username και του password που µπορεί να 

συµπληρώσει ο εγγεγραµµένος χρήστης ώστε να εισέλθει στην εφαρµογή.  
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Ο χρήστης επιλέγοντας στο Click Here µεταφέρεται στην φόρµα εγγραφής.  

 

 

 

Στη συγκεκριµένη φόρµα ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα 

υποχρεωτικά στοιχεία για να µπορέσει να του επιτραπεί η εγγραφή στην εφαρµογή. 

Τα υποχρεωτικά στοιχεία σηµειώνονται µε ένα κόκκινο αστερίσκο δίπλα στο όνοµα 

τους, και αναγράφεται ένα µήνυµα µε κόκκινα γράµµατα πάνω από το πεδίο για την 

συµπλήρωση του  username πως αυτά τα στοιχεία πρέπει να συµπληρωθούν. 

Επίσης, συµπεριλαµβάνεται και ένα πεδίο humancheck, το οποίο ο χρήστης 

πρέπει να καθαρίσει για να µπορέσει να επιβεβαιωθεί από το σύστηµα πως ο χρήστης 

δεν είναι κάποια µηχανή, που έχει ως στόχο να γεµίσει spam την εφαρµογή µας.  

Με την συµπλήρωση της φόρµας, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το κουµπί 

‘Submit’ που υπάρχει στο κάτω µέρος της σελίδας. Αν όλα τα στοιχεία έχουν 

Πεδίο humancheck. Ο χρήστης 
̟ρέ̟ει να σβήσει το υ̟άρχον 
κείµενο για να µ̟ορέσει να 
εγγραφεί στην εφαρµογή. 
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συµπληρωθεί σωστά, εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα στην εφαρµογή, όπου 

καλείται να ακολουθήσει ακόµη ένα βήµα ώστε να ενεργοποιήσει τον λογαριασµό 

του. 

 

 

Με το που θα επιλέξει τον σύνδεσµο της ενεργοποίησης θα εµφανιστεί το 

ακόλουθο µήνυµα. 

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να συµπληρώσει κάποιο από τα 

υποχρεωτικά πεδία εµφανίζεται αντίστοιχο προειδοποιητικό µήνυµα, το οποίο τον 

ενηµερώνει σε ποιο στοιχείο έχει γίνει το λάθος και τον καλεί να το διορθώσει.  
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Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης µπορεί πλέον να εισέλθει στο 

σύστηµα ως εγγεγραµµένος χρήστης.  

 

Αναζήτηση 

 

Ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει στοιχεία στην βάση µας είτε µέσω της 

αναζήτησης που υπάρχει στο αριστερό µέρος της αρχικής σελίδας, κάτω από την 

είσοδο στο σύστηµα, είτε µέσω του συνδέσµου που υπάρχει στην µπάρα αναζήτησης. 

Η οποία θα τον οδηγήσει σε παρόµοιο γραφικό µε αυτό που υπάρχει στο αριστερό 

µέρος της αρχικής σελίδας.  
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το κριτήριο της αναζήτησής του. Αυτό µπορεί 

να είναι τίτλος ταινίας, ελληνικός τίτλος ταινίας, ηθοποιός, είδος ταινίας, σκηνοθέτης 

το έτος προβολής της ταινίας, αναζήτηση µε βάση τον µουσικοσυνθέτη, τον 

σεναριογράφο και την βαθµολογία της ταινίας. Αφού γράψει την λέξη ή τις λέξεις 

κλειδιά που θέλει να αναζητήσει και επιλέξει το κριτήριο αναζήτησης, γίνεται 

αναζήτηση στην βάση και εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 

∆ίνεται η επιλογή στον χρήστη να κάνει σύνθετη αναζήτηση. Κάτω από το 

κουµπί της αναζήτησης, υπάρχει ο σύνδεσµος της σύνθετης αναζήτησης. Αν το 

επιθυµεί µπορεί να το επιλέξει και να µεταβεί στην αντίστοιχη φόρµα. Εκεί µπορεί να 

συνδυάσει δύο κριτήρια αναζήτησης. 
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, ο χρήστης µπορεί να 

συνδυάσει όλα τα κριτήρια αναζήτησης. Βέβαια, το κριτήριο αναζήτησης δεν µπορεί 

να είναι το ίδιο και για το δύο πεδία αναζήτησης. Αν ο χρήστης για παράδειγµα 

επιλέξει και στις δύο περιπτώσεις τον ηθοποιό, τότε εµφανίζεται µήνυµα πως τα 

πεδία αναζήτησης δεν µπορούν να συνδυαστούν.  

Ο χρήστης µπορεί να κάνει οποιοδήποτε συνδυασµό επιθυµεί και θα 

εµφανιστούν τα αποτελέσµατα, εφόσον υπάρχουν. 
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Μπάρα Αναζήτησης (navigation bar) 

 

Ο χρήστης µέσω της µπάρας αναζήτησης που βρίσκεται σε κάθε σελίδα της 

εφαρµογής έχει πρόσβαση στις εξής λειτουργίες.  

 

• Η προβολή όλων των ηθοποιών της εφαρµογής από τον σύνδεσµο 

Actors. 

• Η προβολή όλων των ταινιών από τον σύνδεσµο Movies. 

• Η προβολή όλων των σκηνοθετών από τον σύνδεσµο Directors 

• Η προβολή όλων των ειδών ταινιών από το Genres 

• Η προβολή των 50 ταινιών µε την  καλύτερη βαθµολογία από το Top 50 

Movies 

• Η προβολή των ταινιών µε βάση το πρώτο γράµµα τους.  

• Η απλή και η σύνθετη αναζήτηση από το Search. 

• Και φυσικά η επιστροφή του στην αρχική σελίδα από τον σύνδεσµο 

Home.  

 

 

 

Επιλέγοντας το Actors, εµφανίζονται όλοι οι ηθοποιοί που υπάρχουν στην 

εφαρµογή. Η εµφάνισή τους γίνεται κατά αλφαβητική σειρά και µε σελιδοποίηση, 

έτσι ώστε να µπορεί ο χρήστης να δει όλους τους ηθοποιούς της εφαρµογής εύκολα 

και χωρίς να κουράζεται. Καθώς εµφανίζονται είκοσι αποτελέσµατα σε κάθε σελίδα 

ώστε η σελίδα να παραµένει σε κανονικό µέγεθος. 
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Στη συνέχεια µπορεί να µεταβεί στο προφίλ του κάθε ηθοποιού αν επιλέξει 

το όνοµά του, το οποίο είναι ταυτοχρόνως και ο σύνδεσµος του προφίλ του.  

 

 

 

Στο προφίλ του ηθοποιού εµφανίζονται τα στοιχεία του και η φωτογραφία 

του. Επίσης, κάτω από το βιογραφικό του εµφανίζεται η φιλµογραφία του. ∆ηλαδή, 

σε ποιες ταινίες έχει παίξει και ποιους ρόλους έχει υποδυθεί σε αυτές τις ταινίες.  
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Ο σύνδεσµος του ‘Directors’ έχει αντίστοιχη εφαρµογή. Επιλέγοντάς τον, ο 

χρήστης µεταβαίνει στην σελίδα µε όλους τους σκηνοθέτες και από εκείνο το σηµείο 

µπορεί να επιλέξει το προφίλ του σκηνοθέτη.  

 

 

 

 

 



 

119 

Επιλέγοντας τον σύνδεσµο ‘Movies’ εµφανίζονται όλες οι ταινίες της 

εφαρµογής ταξινοµηµένες κατά αλφαβητική σειρά. Επίσης, είναι σελιδοποιηµένες για 

την γρήγορη προσπέλασή τους από τον χρήστη. Επιλέγοντας τον τίτλο της ταινίας, ο 

χρήστης µεταβαίνει στο αντίστοιχο προφίλ της. Εκεί µπορεί να δει τα στοιχεία της, 

όπως επίσης και τους ηθοποιούς που έχουν συµµετάσχει στην ταινία, και τους ρόλους 

τους οποίους έχουν παίξει. Αν η ταινία έχει βαθµολογηθεί µπορούν να δουν και την 

βαθµολογία της. Επίσης, στο κάτω µέρος της σελίδας εµφανίζεται ένα µήνυµα πως 

για να βαθµολογήσει και να αφήσει κάποιος σχόλιο για την ταινία θα πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένος χρήστης της εφαρµογής.  
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Επιλέγοντας τον σύνδεσµο ‘Genres’, ο χρήστης µπορεί να δει όλα τα είδη 

ταινιών που είναι καταχωρηµένα στην εφαρµογή.  

 

 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσµο ‘Writers’, ο χρήστης µπορεί να δει όλους τους 

σεναριογράφους της εφαρµογής  
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Επιλέγοντας τον σύνδεσµο ‘Composers’, ο χρήστης µπορεί να δει τους 

καταχωρηµένους µουσικοσυνθέτες. 
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Με την επιλογή του ‘Top 50 Movies’ µεταβαίνει στην σελίδα όπου 

εµφανίζονται σελιδοποιηµένες οι 50 ταινίες της εφαρµογής µε την µεγαλύτερη 

βαθµολογία χρηστών.  
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10.3. Εγχειρίδιο για τον εγγεγραµµένο χρήστη - 

µέλος 

 

 

Το εγγεγραµµένο µέλος µόλις εισάγει τα στοιχεία του στην εφαρµογή µέσω 

του login απευθείας µεταφέρεται στην αρχική σελίδα. Αυτήν την φορά, στο αριστερό 

µέρος της οθόνης, αντί για το πεδίο όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει τα στοιχεία 

του, εµφανίζεται το µενού του χρήστη και οι λειτουργίες οι οποίες είναι διαθέσιµες.  
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Μέσω του µενού του χρήστη, ο χρήστης µπορεί να δει το προφίλ του, να 

αλλάξει τα στοιχεία του µέσω του edit profile, να δει τις εγγραφές που έχει 

πραγµατοποιήσει, να προσθέσει έναν ηθοποιό, µία ταινία, µία συσχέτιση µεταξύ 

ταινίας και ηθοποιού, έναν σκηνοθέτη, ένα είδος ταινίας, έναν σεναριογράφο και 

έναν µουσικοσυνθέτη. 

 

Προβολή του Προφίλ του χρήστη 

 

Επιλέγοντας το ‘My Profile’ µεταφέρεται στην επόµενη σελίδα. 
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Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τα στοιχεία του, όπως και την φωτογραφία 

του προφίλ του, επιλέγοντας τους αντίστοιχους συνδέσµους. 

 

 

 

Στη συγκεκριµένη σελίδα µπορεί να αλλάξει όποια πληροφορία επιθυµεί. 

Φυσικά γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι µε αυτούς της εγγραφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήµατα στην πιστοποίηση του χρήστη.  

 

Με την επιλογή της αλλαγής φωτογραφίας προφίλ, εµφανίζεται ένα pop up 

παράθυρο στο οποίο ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την φωτογραφία του. 
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Προβολή των εγγραφών του 

 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο my records ο οποίος βρίσκεται 

κάτω από το ‘My Profile’. Επιλέγοντάς το, µεταβαίνει στην σελίδα του ιστορικού του 

όπου µπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του µέσα στο σύστηµα.  
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Οι επιλογές που ακολουθούν στη συνέχεια είναι οι επιλογές της προσθήκης. 

Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει ηθοποιό, ταινία, συσχέτιση ταινίας/ ηθοποιού, 

σκηνοθέτη, είδος ταινίας, σεναριογράφο και µουσικοσυνθέτη. 

 

Προσθήκη Ηθοποιού 

 

Επιλέγοντας το ‘Add an Actor’ µεταβαίνει στην εξής φόρµα, στην οποία 

καλείται να συµπληρώσει τα στοιχεία του ηθοποιού.  

 

Αν τα στοιχεία δεν είναι συµπληρωµένα σωστά, για παράδειγµα αν η 

ηµεροµηνία γέννησης δεν έχει την µορφή που πρέπει, η καταχώρηση δεν µπορεί να 

γίνει. Επίσης, αν η φωτογραφία είναι µεγαλύτερη από το επιτρεπτό µέγεθος που είναι 

200kb δεν µπορεί να καταχωρηθεί. Εµφανίζονται αντίστοιχα προειδοποιητικά 

µηνύµατα. 
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Αν τα στοιχεία έχουν συµπληρωθεί µε σωστό τρόπο, η καταχώρηση γίνεται 

επιτυχώς και εµφανίζεται το ακόλουθο µήνυµα. 

 

 

 

Προσθήκη Ταινίας 

 

Ο χρήστης επιλέγοντας τον σύνδεσµο ‘Add a Movie’ µπορεί να συνεχίσει 

στην προσθήκη ταινίας.  
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Στη συνέχεια, µπορεί να ξεκινήσει να συµπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία 

της φόρµα. Αυτά είναι ο τίτλος της, ο σκηνοθέτης, η ηµεροµηνία προβολής της 

ταινίας, ο σεναριογράφος, ο µουσικοσυνθέτης, ο είδος και η περιγραφή της ταινίας.  

 

Επίσης, ο χρήστης έχει δύο τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιλέξει 

σκηνοθέτη, σεναριογράφο, µουσικοσυνθέτη και είδος. Ο πρώτος τρόπος είναι να 

διαλέξει κάποιον ο οποίος υπάρχει ήδη στην βάση µας, από το µενού επιλογής. 
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 Ό δεύτερος είναι να προσθέσει έναν σκηνοθέτη, σεναριογράφο, 

µουσικοσυνθέτη ή είδος από τον σύνδεσµο που έχουµε παραθέσει δίπλα στο µενού 

επιλογής. Επιλέγοντάς τον, ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο στο οποίο ο χρήστης 

µπορεί να προσθέσει την οντότητα που επιθυµεί. 
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Μόλις ο χρήστης συµπληρώσει τα στοιχεία που επιθυµεί στην φόρµα µπορεί 

να πατήσει το κουµπί ‘Add Movie’ και αν τα υποχρεωτικά στοιχεία έχουν 

συµπληρωθεί και η ταινία δεν είναι ήδη καταχωρηµένη στην βάση ώστε να 

εµφανιστούν µηνύµατα λάθους, τότε εµφανίζεται µήνυµα επιτυχούς καταχώρησης.  
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Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συµπληρώσει κάποιο υποχρεωτικό 

πεδίο, εµφανίζεται αντίστοιχο προειδοποιητικό µήνυµα µε το πεδίο που δεν έχει 

συµπληρωθεί. 

 

 

 

Προσθήκη Συσχέτισης Ταινίας/ Ηθοποιού 

 

Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει την συσχέτιση µεταξύ ταινίας και ηθοποιού 

επιλέγοντας την επιλογή ‘Add Actor/ Movie Association’.  

Εµφανίζεται η εξής φόρµα:  
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Σε περίπτωση λάθους εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα µε το πεδίο που 

πρέπει να συµπληρωθεί: 

 

 

 

Αν η καταχώρηση γίνει πετυχηµένα εµφανίζεται το εξής µήνυµα: 

 

 

 

 

∆ιαγραφή Συσχέτισης Ταινίας/ Ηθοποιού 

 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαγράψει την συσχέτιση µίας ταινίας µε 

έναν ηθοποιό. Έχει πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία από το προφίλ της ταινίας. 

∆ίπλα στο όνοµα κάθε ηθοποιού που αποτελεί το καστ της ταινίας υπάρχει ένα Χ το 

οποίο αν επιλεγεί από τον χρήστη τον µεταφέρει στην σελίδα διαγραφής της 

συσχέτισης. 

Στην φόρµα ζητείται η επιβεβαίωση από τον χρήστη για την διαγραφή της 

συσχέτισης. Αν ο χρήστης επιλέξει το κουµπί ‘Click Here to proceed’ η συσχέτιση 

διαγράφεται.  
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Προσθήκη Σκηνοθέτη 

 

Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει σκηνοθέτη µε δύο τρόπους. Είτε 

επιλέγοντας το ‘Add a Director’ που βρίσκεται στο αριστερό µενού της αρχικής 

σελίδας, είτε επιλέγοντας το ‘Add Director’ µέσω της προσθήκης ταινίας.  

 

 

Ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί µε την προσθήκη ηθοποιού. Η φόρµα στοιχείων 

του σκηνοθέτη είναι ίδια µε αυτή του ηθοποιού. Υπάρχουν ορισµένα υποχρεωτικά 

πεδία τα οποία είναι σηµειωµένα µε κόκκινο αστερίσκο. Ο χρήστης πρέπει να τα 

συµπληρώσει ώστε να µπορέσει να γίνει επιτυχηµένα η προσθήκη του σκηνοθέτη. Τα 

υποχρεωτικά του πεδία είναι το ονοµατεπώνυµό του, το φύλο του και η ηµεροµηνία 

γέννησής του. Σε περίπτωση που ξεχάσει να συµπληρώσει κάποιο από αυτά 
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εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα το οποίο υποδεικνύει τα στοιχεία που πρέπει να 

συµπληρωθούν. 

 

 

 

Μόλις γίνει η επιτυχής καταχώρηση του σκηνοθέτη εµφανίζεται το 

αντίστοιχο µήνυµα.  

 

 

 

Προσθήκη Είδους 

 

Όπως και µε τον σκηνοθέτη, ο χρήστης µπορεί να προσθέσει το είδος µε 

τους εξής δύο τρόπους: 

 

Είτε µέσω της επιλογής ‘Add Genre’ που βρίσκεται στο αριστερό µενού της 

εφαρµογής 



 

137 

 

 

 

 

 

Είτε µέσω της επιλογής ‘Add Genre’ που βρίσκεται στην φόρµα της 

προσθήκης ταινίας.  

 

 

 

Υπάρχει µόνο ένα πεδίο το οποίο είναι υποχρεωτικό. Μόλις το προσθέσει ο 

χρήστης εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα.  
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Προσθήκη Σεναριογράφου 

 

Παρόµοια µε την προσθήκη του είδους ταινίας είναι και η προσθήκη του 

σεναριογράφου. Μπορεί να γίνει µε την επιλογή του συνδέσµου ‘Add Writer’ που 

βρίσκεται στο αριστερό µενού της αρχικής σελίδας ή µε την επιλογή ‘Add Writer’ 

που βρίσκεται στην φόρµα προσθήκης ταινίας.  

Στην φόρµα της προσθήκης σεναριογράφου υπάρχουν τρία υποχρεωτικά 

πεδία. Αυτά είναι το όνοµα, το επίθετο και το φύλο του σεναριογράφου.  

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει κάποιο από αυτά 

εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα το οποίο υποδεικνύει το στοιχείο προς 

συµπλήρωση. 
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Όταν η προσθήκη γίνει επιτυχηµένα ο χρήστης µεταφέρεται αυτοµάτως 

στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 

 

Προσθήκη Μουσικοσυνθέτη 

 

Ό,τι ισχύει για τον σεναριογράφο ισχύει και για τον µουσικοσυνθέτη. 

Μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στην προσθήκη είτε µέσω του ‘Add Movie’ είτε 

µέσω του µενού της εφαρµογής.  

Στην περίπτωση που προσθέτει την οντότητα από το κεντρικό µενού ο 

χρήστης µεταφέρεται απευθείας στην αρχική σελίδα, αν η προσθήκη γίνει από την 

φόρµα της προσθήκης ταινίας τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο τον καλεί να 

κλείσει το παράθυρο ώστε να ανανεωθεί η σελίδα µε τις καινούριες προσθήκες για να 

επιλέξει από το µενού επιλογής τον µουσικοσυνθέτη που επιθυµεί. Το ίδιο συµβαίνει 

και στην περίπτωση του σκηνοθέτη, του είδους ταινίας και του σεναριογράφου.  
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Μεταβολή Ηθοποιού 

 

Ο χρήστης µπορεί να µεταβάλει τα στοιχεία του ηθοποιού από το προφίλ 

του. Το σύστηµα αναγνωρίζει πως ο χρήστης που βλέπει την σελίδα είναι 

εγγεγραµµένος και εµφανίζει τον σύνδεσµο ‘Edit Actor’.  
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Αν ο χρήστης το επιλέξει µεταβαίνει στην εξής φόρµα: 

 

 

 

Όπου µπορεί και να αλλάξει τα στοιχεία του ηθοποιού. Αν έχει 

συµπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία τότε εµφανίζεται το εξής µήνυµα:  

 

 

 

Αλλαγή Φωτογραφίας Ηθοποιού 

 

Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει εκτός από τα στοιχεία του ηθοποιού και την 

φωτογραφία του. Επιλέγει τον σύνδεσµο ‘Change Actor Picture’, η οποία βρίσκεται 

κάτω από την φωτογραφία του ηθοποιού και εµφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο 

µπορεί να εισάγει την καινούρια φωτογραφία.  
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Αν η φωτογραφία είναι µικρότερη από 200kb και το αρχείο έχει επέκταση 

jpeg, png ή gif η προσθήκη γίνεται επιτυχώς και εµφανίζεται το εξής µήνυµα:  
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∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα λάθους.  

 

 

Με την επιτυχή καταχώρηση, αλλάζει η φωτογραφία του ηθοποιού. 
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Μεταβολή Ταινίας 

 

Η µεταβολή ταινίας γίνεται µε παρόµοιο τρόπο όπως αυτό της προβολής 

ηθοποιού. Για τον εγγεγραµµένο χρήστη εµφανίζονται οι δύο επιπλέον επιλογές της 

αλλαγής της αφίσας της ταινίας και της αλλαγής των στοιχείων της ταινίας.  

 

 

 

Με την επιλογή του συνδέσµου ‘Edit Movie Information’ εµφανίζεται η 

εξής φόρµα.  
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Έχουν ανασυρθεί τα στοιχεία της ταινίας από την βάση δεδοµένων. Ο 

χρήστης µπορεί να επιλέξει να αλλάξει όποιο στοιχείο θέλει, φτάνει να έχουν 

συµπληρωθεί τα υποχρεωτικά στοιχεία της ταινίας. Με την επιτυχή αλλαγή των 

στοιχείων της ταινίας εµφανίζεται αντίστοιχο µήνυµα επιτυχούς καταχώρησης. 

∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα λάθους. 
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Αλλαγή Αφίσας Ταινίας 

 

Με παρόµοιο τρόπο, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την αφίσα µίας ταινίας. 

Μπορεί να επιλέξει τον σύνδεσµο ‘Change Movie Picture’, να εµφανιστεί το 

αντίστοιχο παράθυρο στο οποίο ο χρήστης µπορεί να ανεβάσει µία φωτογραφία στην 

Β/∆. Αν η φωτογραφία τηρεί τους περιορισµούς που έχουν αναφερθεί και στην 

προσθήκη φωτογραφίας ηθοποιού και χρήστη, τότε εµφανίζεται το ίδιο µήνυµα 

επιτυχούς καταχώρησης που εµφανίζεται στην περίπτωση του ηθοποιού και µετά το 

κλείσιµο του παραθύρου η σελίδα ανανεώνεται και η αφίσα της ταινίας αλλάζει. 

 

Προσθήκη βαθµολογίας και σχολίου 

 

Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει βαθµολογία και σχόλιο για την κάθε ταινία. 

Η βαθµολογία του χρήστη προστίθεται στη συνολική της ταινίας η οποία 

αναγράφεται κάτω από τον τίτλο της µαζί µε τον συνολικό αριθµό των ψήφων. 
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Με την επιτυχή προσθήκη του σχολίου, η βαθµολογία του χρήστη 

προστίθεται στη συνολική βαθµολογία της ταινίας. Επίσης, γίνεται έλεγχος από το 

σύστηµα για το αν έχει ψηφίσει ο χρήστης ή όχι. Αν έχει ψηφίσει πλέον δεν είναι 

διαθέσιµο το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να εισάγει την βαθµολογία του και το σχόλιό 

του.  

 

Μεταβολή Σκηνοθέτη 

 

Η µεταβολή του σκηνοθέτη ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε την µεταβολή 

του ηθοποιού. Η πρόσβαση για την αλλαγή των στοιχείων του γίνεται µόνο από το 

προφίλ του σκηνοθέτη. Με την επιλογή του συνδέσµου, µεταβαίνει στην φόρµα 

αλλαγής των στοιχείων του και µε την επιτυχή µεταβολή των στοιχείων του 

εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα. 
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Αλλαγή Φωτογραφίας Σκηνοθέτη 

 

Με τον σύνδεσµο ‘Change Director Picture’ ο χρήστης µπορεί να αλλάξει 

την φωτογραφία του σκηνοθέτη. Όπως έχουµε αναφέρει ο τρόπος αλλαγής 

φωτογραφίας κάθε οντότητας είναι πανοµοιότυπος. Χρησιµοποιείται η ίδια φόρµα 

αλλαγής φωτογραφίας, χρησιµοποιούνται οι ίδιοι περιορισµοί ( η φωτογραφία να 
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είναι µικρότερη από 200kb και να είναι επέκτασης jpeg, gif ή png) και µε το επιτυχές 

ανέβασµα της φωτογραφίας καλείται η ίδια φόρµα η οποία µόλις κλείσει ανανεώνεται 

η αρχική αφίσα της ταινίας. 
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10.4. Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή 

 

Ο διαχειριστής αφού πληκτρολογήσει τα όνοµα πρόσβασης και τον κωδικό 

του στην αρχική σελίδα της εφαρµογής και γίνει η ταυτοποίησή τους από το 

σύστηµα, µεταβαίνει στην αρχική σελίδα του διαχειριστή η οποία είναι η εξής: 

 

 
 

Η σελίδα είναι παρόµοια µε αυτή του εγγεγραµµένου µέλους µε την 

διαφορά πως το µενού λειτουργιών είναι διαφορετικό καθώς διαθέτει κάποια 

πρόσθετα δικαιώµατα. Ορισµένα από αυτά είναι εµφανή στο µενού του, όπως η 

διαχείριση χρηστών ‘User Management’ και η παρακολούθηση αλλαγών ‘Track 

Changes’. Οι άλλες λειτουργίες που διαθέτει όπως η διαγραφή ηθοποιού, ταινίας, 

σκηνοθέτη, είδους ταινίας, σεναριογράφου, µουσικοσυνθέτη είναι διαθέσιµες µέσω 

των προφίλ των αντίστοιχων οντοτήτων. Θα περιγραφούν αναλυτικά στην συνέχεια. 
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∆ιαχείριση Χρηστών 

 

Με την διαχείριση χρηστών ο διαχειριστής µπορεί να δει τα εγγεγραµµένα 

µέλη της εφαρµογής, να δει τα στοιχεία τους, να αποφασίσει αν θα διαγράψει κάποιο 

από τα µέλη, ή να παραχωρήσει/ αφαιρέσει σε κάποιο από αυτά το προνόµιο του 

διαχειριστή. 

 

 

 

∆ίπλα στο όνοµα κάθε µέλους είναι το όνοµα πρόσβασης, το email τους το 

οποίο αν επιλέξει κάποιος θα ανοίξει το προεπιλεγµένο πρόγραµµα αλληλογραφίας 

του ώστε να στείλει email στο αντίστοιχο µέλος., η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, 

ο τύπος του µέλους, δηλαδή αν είναι εγγεγραµµένο µέλος ή διαχειριστής. Τέλος ο 

διαχειριστής βλέπει και ένα Χ δίπλα στο κάθε µέλος ώστε αν το επιθυµήσει να τον 

διαγράψει. 

 

Παραχώρηση / Αφαίρεση του δικαιώµατος του διαχειριστή 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσµο User /Admin ο διαχειριστής µπορεί να 

παραχωρήσει ή να αφαιρέσει από το µέλος το δικαίωµα του διαχειριστή. Αν για 

παράδειγµα στο πρώτο µέλος της εφαρµογής µας ο διαχειριστής επιλέξει το User, 

τότε θα µεταβεί σε µία φόρµα όπου το σύστηµα τον ρωτά αν είναι σίγουρος για την 
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παραχώρηση του προνοµίου του διαχειριστή στο συγκεκριµένο µέλος. Αν επιλέξει το 

κουµπί ‘Click Here to Proceed’ εµφανίζεται ένα µήνυµα στο οποίο ενηµερώνεται ο 

διαχειριστής για την αλλαγή και µπορεί να επιλέξει να συνεχίσει την διαχείριση 

χρηστών ή να µεταβεί στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 

 

 

 

 

 

Πλέον ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει µετατραπεί σε διαχειριστή. 
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∆ιαγραφή Μέλους 

 

Αν ο διαχειριστής επιλέξει το Χ που βρίσκεται στα δεξιά κάθε ονόµατος 

τότε µεταβαίνει σε µία φόρµα όπου το σύστηµα ζητάει την επιβεβαίωση του 

διαχειριστή για την διαγραφή του µέλους. 

Αν επιλέξει το ‘Click here to proceed’ τότε το µέλος διαγράφεται. 

Εµφανίζεται πάλι µήνυµα επιτυχούς διαγραφής και ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει 

να µεταβεί στην αρχική σελίδα ή να συνεχίζει να διαχειρίζεται τους χρήστες. 
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Παρακολούθηση του ιστορικού 

 

Ο διαχειριστής αφού επιλέξει το σύνδεσµο ‘Track Changes’ µεταβαίνει στην 

επόµενη σελίδα, όπου µπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην 

εφαρµογή :  
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Από εδώ ελέγχει τις κινήσεις των χρηστών. Μπορεί να µεταβαίνει στη 

αντίστοιχη οντότητα και να ελέγχει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Με την επιλογή του 

‘Mark as Read’ το µήνυµα µετατρέπεται σε διαβασµένο και δεν εµφανίζεται πλέον 

στο ιστορικό. Ανάλογα µε το πόσο αδιάβαστα µηνύµατα υπάρχουν εµφανίζεται και 

ένας µετρητής για να γνωρίζει ο διαχειριστής πόσα µηνύµατα του αποµένουν.  
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∆ιαγραφή Ηθοποιού 

 

Ο διαχειριστής όταν βλέπει το προφίλ του ηθοποιού έχει διαθέσιµη και την 

επιλογή της διαγραφής του, καθώς το σύστηµα ελέγχει κάθε φορά το είδος του 

χρήστη που βλέπει το προφίλ κάθε οντότητας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για την ταινία 

και για τον σκηνοθέτη. Μέσα από το προφίλ τους δίνεται η δυνατότητα στον 

διαχειριστή να τις διαγράψει. 

 

 

 

Με την επιλογή του συνδέσµου ‘Delete Actor’ µεταβαίνει στην παραπάνω 

φόρµα όπου µπορεί να επιλέξει το ‘Click here to proceed’ και να διαγράψει τον 

ηθοποιό από την Β/∆ του συστήµατος.  
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Με την επιτυχή διαγραφή του ηθοποιού εµφανίζεται το παραπάνω µήνυµα. 
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∆ιαγραφή Ταινίας 

 

Όπως έχουµε αναφέρει, ο διαχειριστής όταν βλέπει το προφίλ των 

οντοτήτων του ηθοποιού, της ταινίας και του σκηνοθέτη έχει διαθέσιµη και την 

επιλογή της διαγραφής τους από την Β/∆ του συστήµατος.  

 

 

 

Επιλέγοντας τον σύνδεσµο του ‘Delete Movie’ ο διαχειριστής µεταβαίνει 

στη φόρµα διαγραφής της ταινίας, στην οποία µπορεί να πατήσει συνέχεια ώστε να 

ολοκληρωθεί η διαγραφή της και να εµφανιστεί το αντίστοιχο µήνυµα επιτυχίας. 
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∆ιαγραφή Σκηνοθέτη 

 

Παρόµοιος είναι και ο τρόπος διαγραφής του σκηνοθέτη. Μέσα από το 

προφίλ του ο διαχειριστής επιλέγει τον σύνδεσµο ‘Delete Director’, µεταβαίνει στην 

αντίστοιχη φόρµα διαγραφής. Στη συγκεκριµένη φόρµα ο διαχειριστής ενηµερώνεται 

πως αν διαγράψει τον συγκεκριµένο σκηνοθέτη θα διαγραφούν και οι ταινίες οι 

οποίες έχει σκηνοθετήσει. Κάτω από το όνοµά του εµφανίζεται η λίστα µε τις ταινίες 

τις οποίες έχει σκηνοθετήσει. Με την επιτυχή του διαγραφή εµφανίζεται το 

αντίστοιχο µήνυµα.  
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∆ιαγραφή Είδους Ταινίας 

 

Ο διαχειριστής µπορεί να διαγράψει ένα είδος ταινίας από τον σύνδεσµο 

‘Genres’. Βλέπει όλα τα διαθέσιµα είδη που είναι καταχωρηµένα στην εφαρµογή και 

δίπλα στο κάθε είδος υπάρχει ένα Χ. Αν επιλεγεί, τότε ο διαχειριστής µεταβαίνει στη 

σελίδα διαγραφής του είδους ταινίας, όπου αν επιλέξει το ‘Click here to proceed’ το 

είδος διαγράφεται από την εφαρµογή. Όπως και µε τον σκηνοθέτη, αν ο διαχειριστής 

επιλέξει να διαγράψει ένα είδος και σε αυτό ανήκουν κάποιες ταινίες, γίνεται η 

ενηµέρωση του διαχειριστή πως θα διαγραφούν και αυτές. 
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∆ιαγραφή Σεναριογράφου 

 

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στη διαγραφή του σεναριογράφου όπως και 

στην διαγραφή είδους ταινίας. Από τον σύνδεσµο ‘Writers’ µπορεί να επιλέξει το Χ 

δίπλα στο όνοµα κάθε σεναριογράφου και να µεταβεί στην συνέχεια στην σελίδα 

διαγραφής του σεναριογράφου.  

Ο διαχειριστής, όπως και στην περίπτωση της διαγραφής σκηνοθέτη, είδους 

ταινίας και µουσικοσυνθέτη ενηµερώνεται πως αν διαγράψει έναν σεναριογράφο θα 

διαγραφεί και η ταινία της οποίας το σενάριο έχει γράψει.  
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∆ιαγραφή Μουσικοσυνθέτη 

 

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στη διαγραφή του µουσικοσυνθέτη από τον 

σύνδεσµο ‘Composers’. Μπορεί να επιλέξει το Χ δίπλα στο όνοµα κάθε 

µουσικοσυνθέτη και να µεταβεί στην συνέχεια στην σελίδα διαγραφής του.  

Ο διαχειριστής ενηµερώνεται πως αν διαγράψει έναν µουσικοσυνθέτη θα 

διαγραφεί και η ταινία στην οποία συµµετέχει.  
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