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Εγχειρίδιο Χρήσης για τον διαχειριστή 
 

Το πρόγραµµα Triton ver 1.0 είναι ένα εµπορικό πρόγραµµα που καλύπτει 
σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες µιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. Η εφαρµογή 
Triton ver 1.0 διαχειρίζεται µε µεγάλη ευκολία την διαδικασία κράτησης µιας θέσεως 
για ένα δροµολόγιο. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι η άµεση 
ενηµέρωση των πινάκων της βάσης δεδοµένων που αφορούν µια κίνηση (κράτηση, 
εισαγωγή, ανανέωση κτλ) 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα είναι για πολλούς χρήστες, δηλαδή 
περισσότεροι του ενός µπορούν να κάνουν ταυτόχρονα κινήσεις σε ένα 
ολοκληρωµένο περιβάλλον δικτύου. 
 Θεωρούµε ότι τόσο η εφαρµογή όσο και το εγχειρίδιο χρήστη που το 
συνοδεύει αποτελούν αναπόσπαστα κοµµάτια ενός συνόλου που η πλήρη γνώση τους 
έχει σαν αποτέλεσµα την αξιοποίηση της υπόθεσης που λέγεται µηχανοργάνωση σε 
µία ναυτιλιακή εταιρεία. 

 
29.  Περιγραφή περιεχοµένου εγχειριδίου χρήσης 

 
Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το πρόγραµµα Triton, θα πρέπει να 

γνωρίζουν και τον τρόπο λειτουργίας του, έτσι ώστε να µπορούν να εκµεταλλεύονται 
στο έπακρο όλες τις δυνατότητες. Κάτι το οποίο µπορεί να πετύχει το φιλικό 
περιβάλλον επικοινωνίας µε τον χρήστη. Το µόνο που απαιτείται από τους χρήστες 
είναι να µπορούν να χειρίζονται το Internet Explorer ή το Netscape Navigator. 

Παρακάτω αναλύονται όλοι οι τρόποι χειρισµού του προγράµµατος. Η 
παρουσίαση γίνεται εύκολη και απλή, ακόµη και για τους χρήστες που δεν γνωρίζουν  
τις έννοιες οντότητα, πίνακας, βάση δεδοµένων κτλ και έχουν µόνο βασικές γνώσεις 
υπολογιστών, δηλαδή να χειρίζονται το Internet, να γνωρίζουν απλές βασικές έννοιες 
όπως είναι αυτή του συνδέσµου κτλ. Κάθε κίνηση περιγράφεται και γραπτός αλλά και 
µε συγκεκριµένα screenshots, που θα δίνουν µια ολοκληρωµένη εικόνα στον χρήστη. 
Η παρουσίαση των διαδικασιών γίνεται µε την σειρά όπως βρίσκονται και στο 
πρόγραµµα, για να µην υπάρχει καµία σύγχυση στους πελάτες για το τι διαδικασίες 
πρέπει να εκτελεστούν κάθε φορά. 

Το εγχειρίδιο χρήσης χωρίζεται στα παρακάτω µέρη : 
• Βασική οθόνη : Περιγράφει την βασική οθόνη που εµφανίζεται όταν 
θέτουµε το πρόγραµµα σε λειτουργία και τις διαδικασίες που περιέχει. 
• Εγχειρίδιο χρήσης για τον διαχειριστή του συστήµατος : 
Περιγράφονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες που εκτελεί ο χρήστης –  
Administrator µε τα περισσότερα δικαιώµατα. Αυτός έχει το δικαίωµα να 
εισάγει, να επεξεργάζεται, να αναζητεί, να διαγράφει , όπως επίσης και να 
επηρεάζει τα δικαιώµατα των άλλων απλών χρηστών – πελατών. 
• UUΕγχειρίδιο χρήσης για τους πελάτες : Περιγράφονται οι λειτουργίες 
και οι διαδικασίες που εκτελεί ο χρήστης – πελάτης, ο οποίος έχει τα 
λιγότερα δικαιώµατα. Μπορεί µόνο να κάνει κράτηση µιας θέσης 
εισάγοντας τα στοιχεία της αρεσκείας του και τίποτε άλλο. 

 
 
 
 
 



29.1     Βασική οθόνη 
 

Ανοίγοντας το πρόγραµµα η πρώτη οθόνη που συναντά κανείς είναι αυτή της 
εικόνας 29.1 : 

 

 Εικόνα 29.1 
 
Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Πατήστε εδώ για είσοδο στην Κεντρική Σελίδα» , 

εµφανίζεται η εικόνα 29.2 εισάγοντας τα σωστά στοιχεία ο χρήστης µεταβαίνει σε 
άλλη σελίδα, αυτή της εικόνας 29.3 : 

 
Εικόνα 29.2 

 



29.2     Κεντρική Σελίδα 
 

 

 
Εικόνα 29.3 

 
Σε αυτήν την σελίδα παρατηρούµε ότι υπάρχει ακριβώς πάνω και κεντρικά το 

όνοµα του προγράµµατος και κάτω από αυτό και αριστερά ένα Link «Προσθήκη της 
σελίδας στα αγαπηµένα» , όπως φαίνεται και στην εικόνα 29.4 : 

 
 
 

 
 Εικόνα 29.4 

 
Επιλέγοντας ο χρήστης τον σύνδεσµο  «Προσθήκη της σελίδας στα 

αγαπηµένα» παρουσιάζεται η εικόνα 29.5 : 
 

 
Εικόνα 29.5 

 
 
 
 
 

 



Σε κάθε σελίδα υπάρχει και η «Γρήγορη Πλοήγηση» όπως δείχνει η εικόνα 
29.6 : 

 

 
Εικόνα 29.6 

 
Με την βοήθεια της γρήγορης πλοήγησης ο χρήστης µεταβαίνει γρήγορα και 

εύκολα σε όποιον τοµέα επιθυµεί. Για παράδειγµα επιλέγει τα λιµάνια, τότε η σελίδα 
που του επιστρέφεται µοιάζει µε αυτή της εικόνας 29.7 : 

 

 
Εικόνα 29.7 

 
Παρόµοια συµβαίνει και για τις υπόλοιπες επιλογές, µπορείτε να δοκιµάσετε! 
 
 



Στο κάτω µέρος κάθε σελίδας υπάρχουν και εκεί κάποια Links όπως φαίνεται 
στην εικόνα  29.8 : 

 

 
Εικόνα 29.8 

 
Επιλέγοντας τον πρώτο σύνδεσµο «Κεντρική Σελίδα» ο χρήστης µεταβαίνει 

στην αρχική σελίδα, της εικόνας 29.9 : 
 

 
Εικόνα 29.9 

 
 
Επιλέγοντας τον δεύτερο σύνδεσµο «Triton ver 1.0» ο χρήστης µεταβαίνει 

στην σελίδα που δείχνει η εικόνα 29.10. Όπου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας µε 
τις δηµιουργούς της εφαρµογής. 

 



 
Εικόνα 29.10 

 
Επιλέγοντας τον τρίτο σύνδεσµο «Επικοινωνία» ο χρήστης µεταβαίνει στην 

σελίδα που δείχνει η εικόνα 29.11. Όπου ζητείται από τον χρήστη να αποστείλει 
τυχόν προτάσεις ή κριτικές για να βελτιωθεί το πρόγραµµα. 

 

 
Εικόνα 29.11 

Επιλέγοντας τον τέταρτο σύνδεσµο «Πληροφορίες» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα που δείχνει η εικόνα 29.12. Όπου παρέχονται πληροφορείς για το 
πρόγραµµα και το έναυσµα της δηµιουργίας του. 

 

 



Εικόνα 29.12 
 
Επιλέγοντας τον πέµπτο σύνδεσµο «Χάρτης Πλοήγησης» ο χρήστης 

µεταβαίνει στην σελίδα που δείχνει η εικόνα 29.13. Όπου πληροφορείται για το ποιες 
σελίδες έχει επισκεφτεί  (ροζ χρώµα) και ποιες όχι  (µπλε χρώµα) . 

 

 
Εικόνα 29.13 

 
 
Επίσης στο κάτω µέρος κάθε σελίδας αναφέρονται οι δηµιουργοί της 

εφαρµογής, και το Πανεπιστήµιο φοίτησης τους, όπως δείχνει η εικόνα 29.14 : 
 

 
Εικόνα 29.14 

 
Όπου κάνοντας κλίκ σε  ένα από τα ονόµατα των δηµιουργών αµέσως 

ενεργοποιείται το OutLook για αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος όπως φαίνεται 
στην εικόνα 29.15 : 

 



 
Εικόνα 29.15 

 
Επίσης επιλέγοντας τον σύνδεσµο «University Of Macedonia» ο χρήστης 

µεταβαίνει στην σελίδα του πανεπιστηµίου www.uom.gr  όπως φαίνεται στην εικόνα 
29.16 : 

 

 
Εικόνα 29.16 

 
Για το τέλος αφήσαµε το Tree menu που βρίσκεται στο αριστερό µέρος κάθε 

σελίδας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 29.17 : 
 



 
Εικόνα 29.17 

 
Με την βοήθεια του Tree menu θα αναπτύξουµε παρακάτω τις λειτουργίες για 

τον διαχειριστή και τον πελάτη (Κάνοντας κλικ στην οθόνη ο χρήστης µεταβαίνει 
στην αρχική σελίδα). 

 
Μόλις το πρόγραµµα περιήγησης, το οποίο χρησιµοποιείται (π.χ. Netscape 

Navigator, Internet Explorer κ.τ.λ.), επικοινωνήσει µε τον κεντρικό υπολογιστή (στον 
οποίο υπάρχουν οι σελίδες του ιστοχώρου καθώς και το σύστηµα διαχείρισης), 
εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου µε δύο πεδία προς συµπλήρωση. Στο πρώτο πεδίο 
απαιτείται η πληκτρολόγηση ονόµατος διαχειριστή ενώ στο δεύτερο απαιτείται η 
εισαγωγή κωδικού ασφαλείας, όπως δείχνει η εικόνα 29.18 : 
 
 



 
 

Εικόνα 29.18 
 
 

Έπειτα µεταβαίνει στην κεντρική σελίδα που περιγράψαµε πιο πάνω και από 
εκεί έχει την δυνατότητα να αρχίσει όλες τις διαδικασίες. 

Επιλέγοντας από το Tree menu την επιλογή «Προφίλ Εταιρείας», υπάρχει το 
υπο-µενού «Ποιοι είµαστε» όπως δείχνει η εικόνα 29.19 : 
 
 

 
 
 

Εικόνα 29.19 
 

Κάνοντας κλίκ στο το υπο-µενού «Ποιοι είµαστε» ο χρήστης  µεταβαίνει στη 
σελίδα  της εικόνας  29.20 : 
 
 

 
 

Εικόνα 29.20 
 
 
 
 
 



29.3 Λειτουργίες 
 

Για να κινηθεί ο χρήστης στις κύριες και πιο σηµαντικές λειτουργίες επιλέγει 
από το tree menu την λειτουργία της αρεσκείας του. Παρακάτω εξηγούµε αναλυτικά 
την κάθε λειτουργία. Σε κάθε σελίδα υπάρχει ο σύνδεσµος «κορυφή της σελίδας» που 
παραπέµπει στην αρχή κάθε σελίδας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι λειτουργίες δε 
συµβαίνουν µε την σειρά που αναγράφονται παρακάτω, αλλά µε όποια σειρά επιθυµεί 
ο χρήστης – διαχειριστής του συστήµατος. 

Μεταβαίνοντας πάλι στο tree-menu, υπάρχει η επιλογή λιµάνια. Κάνοντας 
κλίκ σε αυτήν, εµφανίζονται οι τρεις κύριες δραστηριότητες του λιµανιού που είναι : 
«Εισαγωγή Λιµανιού», «Λίστα Λιµανιών», Αναζήτηση Λιµανιών». Όπως φαίνεται 
στην εικόνα 29.21 : 
 
 

 
 
 

Εικόνα 29.21 
 

Επιλέγοντας την  λειτουργία «Εισαγωγή Λιµανιού» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα της εικόνας 29.22. Σε αυτήν την σελίδα ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει  
νέα ονόµατα λιµανιών, που δεν είναι καταχωρηµένα.. Σε περίπτωση που θελήσει να 
εισάγει το όνοµα από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός».  Αν 
προσπαθήσει να εισάγει κενό όνοµα ή όνοµα που θα περιέχει και άλλους χαρακτήρες 
(π.χ. αριθµοί, @, $, κτλ) εκτός από αγγλικά γράµµατα το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα 
λάθους (alert messages). 
 
 

 
 

Εικόνα 29.22 
 
 



Πληκτρολογώντας σωστά το όνοµα και πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή», το 
σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη ότι η εισαγωγή του λιµανιού είναι επιτυχής όπως 
δείχνει η εικόνα 29.23 : 
 
 

 
 

Εικόνα 29.23 
 

Από το tree menu που υπάρχει στο αριστερό µέρος κάθε σελίδας, επιλέγοντας 
το υποµενού «Λίστα Λιµανιών» εµφανίζεται µια λίστα που περιέχει όλα τα λιµάνια 
που υπάρχουν και µε τους συνδέσµους «Επόµενα και προηγούµενα αποτελέσµατα» ο 
διαχειριστής κινείται άνετα ανάµεσα στις σελίδες. Το λιµάνι που εισήχθηκε 
παραπάνω τώρα φαίνεται στην εικόνα 29.24 : 

 
 

 
 

Εικόνα 29.24 
 

Στην λίστα λιµανιών ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει ή και να 
διαγράψει ένα λιµάνι. ∆εξιά υπάρχουν δύο σύνδεσµοι «Επεξεργασία» και 
«∆ιαγραφή» . Επιλέγοντας για παράδειγµα την επεξεργασία του λιµανιού Zakinthos ο 
διαχειριστής µεταβαίνει στην εικόνα 29.25. Ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει το 
όνοµα λιµανιού, σε περίπτωση όµως εισαγωγής ονόµατος που είναι κενό ή δεν 
περιέχει αγγλικά γράµµατα το σύστηµα εµφανίζει τα κατάλληλα µηνύµατα λάθους. 
(alert messages). Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει το όνοµα  από την αρχή, 
µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.25 



 
Με την επαναπληκρολόγηση νέου ονόµατος, και πατώντας το κουµπί 

«Ανανέωση λιµανιού» ο διαχειριστής µεταβαίνει στην σελίδα της εικόνας 29.26, που 
το σύστηµα τον επιβεβαιώνει ότι το λιµάνι ανανεώθηκε. Υπάρχει και ο σύνδεσµος 
«Πίσω στην λίστα λιµανιών» που οδηγεί τον διαχειριστή στην εικόνα 29.24 : 
 

 
 

Εικόνα 29.26 
 

Αν όµως επιλέξει την διαγραφή ενός λιµανιού τότε θα βρίσκεται στην σελίδα 
της εικόνας 29.27 : 
 

 
 

Εικόνα 29.27 
 

Πατώντας «Ναι» αυτόµατα διαγράφεται το λιµάνι και το σύστηµα βεβαιώνει 
τον διαχειριστή για την διαγραφή, όπως στην εικόνα 29.28 . Υπάρχει και εδώ ο 
σύνδεσµος που παραπέµπει στην λίστα λιµανιών. Όπως επίσης στην λίστα λιµανιών 
επιστρέφει ο διαχειριστής αν πατήσει «Όχι» 
 

 
 

Εικόνα 29.28 
 
 



Όσον αφορά την τρίτη λειτουργία για τα λιµάνια που είναι και το τελευταίο 
υποµενου στο tree menu, και είναι η αναζήτηση τότε ο διαχειριστής θα αναζητήσει 
ένα λιµάνι µε βάση την σελίδα της εικόνας 29.29. Σε περίπτωση που θελήσει να 
εισάγει το όνοµα από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.29 
 

Πληκτρολογεί την λέξη κλειδί που θέλει να αναζητήσει και πατώντας το 
κουµπί «Αναζήτηση Λιµανιών» εµφανίζεται το λιµάνι όπως στην εικόνα 29.30. Όπου 
και από εδώ δίνεται η δυνατότητα για επεξεργασία και διαγραφή. Αν η αναζήτηση 
αποτύχει τότε εµφανίζεται το µήνυµα ότι δεν βρέθηκαν λιµάνια! 
 

 
 

Εικόνα 29.30 
 

Οι λειτουργίες για το πλοίο είναι παρόµοιες. Γυρίζοντας πάλι στο tree-menu, 
υπάρχει η επιλογή πλοία. Κάνοντας κλίκ σε αυτήν, εµφανίζονται οι τρεις κύριες 
δραστηριότητες του πλοίου που είναι : «Εισαγωγή Πλοίου», «Λίστα Πλοίων», 
Αναζήτηση Πλοίων». Όπως φαίνεται στην εικόνα 29.31 : 
 

 
 

Εικόνα 29.31 
 

Επιλέγοντας την  λειτουργία «Εισαγωγή Πλοίου» ο χρήστης µεταβαίνει στην 
σελίδα της εικόνας 29.32. Σε αυτήν την σελίδα ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει  νέα 
ονόµατα πλοίων, και αριθµό Lux καµπινών, Α’ θέσης και Β’ θέσης καθώς επίσης και 
αυτοκινήτων, φορτηγών και επιβατών αρκεί αυτά να µην είναι κενά και να πληρούν 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. ∆ηλαδή το όνοµα να αποτελείται µόνο από αγγλικά 



γράµµατα και οι αριθµοί να είναι ακέραιοι ορισµένου µήκους. Ειδάλλως το σύστηµα 
εµφανίζει µηνύµατα λάθους (alert messages). Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει 
τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.32 
 

Πληκτρολογώντας σωστά όλα τα παραπάνω στοιχεία που ζητούνται από τον 
διαχειριστή, πατώντας  το κουµπί «Εισαγωγή», το σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη 
ότι η εισαγωγή του πλοίου είναι επιτυχής όπως δείχνει η εικόνα 29.33 : 

 
 

Εικόνα 29.33 
 

Από το tree menu που υπάρχει στο αριστερό µέρος κάθε σελίδας, επιλέγοντας 
το υποµενού «Λίστα Πλοίων» εµφανίζεται µια λίστα που περιέχει όλα τα πλοία που 
υπάρχουν και µε τους συνδέσµους «Επόµενα και προηγούµενα αποτελέσµατα» ο 
διαχειριστής κινείται άνετα ανάµεσα στις σελίδες. Το πλοίο που εισήχθηκε παραπάνω 
τώρα φαίνεται στην εικόνα 29.34 : 

 
 



 
 

Εικόνα 29.34 
 

Στην λίστα πλοίων ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει ή και να 
διαγράψει ένα πλοίο. ∆εξιά υπάρχουν δύο σύνδεσµοι «Επεξεργασία» και 
«∆ιαγραφή». Επιλέγοντας για παράδειγµα την επεξεργασία του πλοίου Tritwnas ο 
διαχειριστής µεταβαίνει στην εικόνα 29.35. Ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει το 
όνοµα του πλοίου ή τον αριθµό των καµπινών, αυτοκινήτων, φορτηγών και ατόµων 
µόνο µε την προϋπόθεση  να µην είναι κενά και το όνοµα να περιέχει µόνο γράµµατα 
αγγλικού χαρακτήρα και οι αριθµοί να είναι ακέραιοι ορισµένου µήκους, διαφορετικά 
το σύστηµα εµφανίζει µηνύµατα λάθους(alert messages). Σε περίπτωση που θελήσει 
να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.35 
 

Με την επαναπληκρολόγηση των νέων στοιχείων που περιγράψαµε 
παραπάνω, και πατώντας το κουµπί «Ανανέωση πλοίου» ο διαχειριστής µεταβαίνει 
στην σελίδα της εικόνας 29.36, που το σύστηµα τον επιβεβαιώνει ότι το πλοίο 
ανανεώθηκε. Υπάρχει και ο σύνδεσµος «Πίσω στην λίστα πλοίων» που οδηγεί τον 
διαχειριστή στην εικόνα 29.34 : 
 



 
 

Εικόνα 29.36 
 

Αν όµως επιλέξει την διαγραφή ενός πλοίου τότε θα βρίσκεται στην σελίδα 
της εικόνας 29.37 : 
 

 
 

Εικόνα 29.37 
 
 



Πατώντας «Ναι» αυτόµατα διαγράφεται το πλοίο και το σύστηµα βεβαιώνει 
τον διαχειριστή για την διαγραφή, όπως στην εικόνα 29.38 . Υπάρχει και εδώ ο 
σύνδεσµος που παραπέµπει στην λίστα πλοίων. Όπως επίσης στην λίστα των πλοίων 
επιστρέφει ο διαχειριστής αν πατήσει «Όχι». 
 

 
 

Εικόνα 29.38 
 

Στο τέλος του tree menu υπάρχει η αναζήτηση πλοίων, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα 29.39. Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, 
µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.39 
 

Ο διαχειριστής πληκτρολογεί την λέξη κλειδί που θέλει να αναζητήσει και 
πατώντας το κουµπί «Αναζήτηση Πλοίων» εµφανίζεται το πλοίο όπως στην εικόνα 
29.40. Όπου και από εδώ δίνεται η δυνατότητα για επεξεργασία και διαγραφή. Αν η 
αναζήτηση αποτύχει τότε εµφανίζεται το µήνυµα ότι δεν βρέθηκαν πλοία! 
 

 
 

Εικόνα 29.40 



  
Οι λειτουργίες για την διαδροµή φαίνονται στη  εικόνα 29.41 : 

 

 
 

Εικόνα 29.41 
 

Επιλέγοντας την  λειτουργία «Εισαγωγή ∆ιαδροµής» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα της εικόνας 29.42. Σε αυτήν την σελίδα ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει  
µια νέα διαδροµή η οποία θα αποτελείται από ένα όνοµα πλοίου, ένα λιµάνι 
αναχώρησης και ένα λιµάνι προορισµού. ∆εν θα µπορεί να πατήσει το κουµπί της 
εισαγωγής αν πρώτα δεν έχει επιλέξει ένα όνοµα πλοίου ή λιµανιού και επίσης µόνο 
αν το λιµάνι αναχώρησης είναι διαφορετικό από το λιµάνι προορισµού. Σε περίπτωση 
που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί 
«Καθαρισµός». Υπάρχει και χάρτης της Ελλάδος για βοήθεια του διαχειριστή. 
 

 
 

Εικόνα 29.42 
 

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη µέσω των κουµπιών 
«Εισαγωγή νέου πλοίου» και «Εισαγωγή νέου λιµανιού» να εισάγει νέα πλοία και 
λιµάνια που δεν υπάρχουν ως επιλογές ή ακόµη και να διορθώσει ή να διαγράψει τα 
ήδη υπάρχοντα. 

 Πιο αναλυτικά αν επιλέξει το κουµπί «Εισαγωγή νέου πλοίου» εµφανίζεται 
το παράθυρο της εικόνας 29.43. Που µε βάση αυτό το παράθυρο εµφανίζεται και η 
λίστα των πλοίων και η δυνατότητα για επεξεργασία και διαγραφή αλλά και η 
δυνατότητα για εισαγωγή νέων που δεν υπάρχουν. Η εισαγωγή είναι επιτυχής µόνο 
αν ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέραµε για τα πλοία. Κάθε φορά που γίνεται µια 
εισαγωγή, κλείνοντας το παράθυρο εµφανίζεται σαν επιλογή στο όνοµα πλοίου. 

 
 
 



 
 

Εικόνα 29.43 
 

Σε περίπτωση που επιλέξει το κουµπί «Εισαγωγή νέου λιµανιού» εµφανίζεται 
το παράθυρο της εικόνας 29.44. Με βάση αυτό το παράθυρο εµφανίζεται και η λίστα 
των λιµανιών και η δυνατότητα για επεξεργασία και διαγραφή αλλά και η δυνατότητα 
για εισαγωγή νέων που δεν υπάρχουν. Η εισαγωγή είναι επιτυχής µόνο αν ισχύουν οι 
προϋποθέσεις που αναφέραµε για τα λιµάνια. Κάθε φορά που γίνεται µια εισαγωγή, 
κλείνοντας το παράθυρο εµφανίζεται σαν επιλογή στο όνοµα λιµανιού αναχώρησης ή 
προορισµού. 

 

 
 

Εικόνα 29.44 
 



Ο διαχειριστής επιλέγοντας και τα τρία στοιχεία που του ζητούνται, πατώντας  
το κουµπί «Εισαγωγή», το σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη ότι η εισαγωγή της 
διαδροµής είναι επιτυχής όπως δείχνει η εικόνα 29.45 : 
 

 
 

Εικόνα 29.45 
 
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο ο διαχειριστής αναλαµβάνει να εισάγει τις στάσεις 

για την συγκεκριµένη διαδροµή. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Εισαγωγή στάσεων» ο 
διαχειριστής µεταβαίνει στην σελίδα που φαίνεται στην εικόνα 29.46 : 
 

 

 
 

Εικόνα 29.46 
 
Εισάγει το λιµάνι από και το λιµάνι προς, τα οποία πρέπει να είναι 

διαφορετικά, από τις επιλογές που του εµφανίζονται, τον αύξων αριθµό στάσης 
δηλαδή ποια στάση πρέπει να είναι πρώτη, ποια δεύτερη κτλ. που πρέπει να είναι 
ακέραιος αριθµός µήκους 2, την διάρκεια του ταξιδιού που θα είναι δεκαδικός 
αριθµός και τις χρεώσεις για το άτοµο, το αυτοκίνητο, το φορτηγό, την Lux καµπίνα, 
την καµπίνα Α’ θέσης και Β’ θέσης και πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή στάσης» η 
διαδροµή έχει εισαχθεί επιτυχώς! Σύµφωνα µε την εικόνα 29.47 όπου µπορεί να 
επεξεργαστεί ή να διαγράψει τις στάσεις ή ακόµα και να εισάγει καινούργιες. 



 
Εικόνα 29.47 

 
 

Επιλέγοντας από το tree-menu την «Λίστα ∆ιαδροµών» εµφανίζεται µια λίστα 
που περιέχει όλες τις διαδροµές  που υπάρχουν και µε τους συνδέσµους «Επόµενα και 
προηγούµενα αποτελέσµατα» ο διαχειριστής κινείται άνετα ανάµεσα στις σελίδες. Η 
διαδροµή που εισήχθηκε παραπάνω τώρα φαίνεται στην εικόνα 29.48 : 
 

 
Εικόνα 29.48 

 
Στην λίστα διαδροµών ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει ή και 

να διαγράψει µια διαδροµή ή ακόµα και να εισάγει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει 
τις στάσεις. ∆εξιά υπάρχουν τρεις σύνδεσµοι «Στάσεις», «Επεξεργασία» και 
«∆ιαγραφή». 

Επιλέγοντας για παράδειγµα τις στάσεις της διαδροµής που εισήχθηκε προ 
λίγο ο διαχειριστής µεταβαίνει στην εικόνα 29.49. Ο διαχειριστής εδώ µπορεί να 
εισάγει καινούργιες στάσεις ή να επεξεργαστεί τις ήδη υπάρχουσες αρκεί να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που αναφέραµε πιο πάνω ή ακόµη και να διαγράψει στάσεις. 
 

 
 

Εικόνα 29.49 



Επιλέγοντας την επεξεργασία της διαδροµής που εισήχθη προ λίγο ο 
διαχειριστής µεταβαίνει στην εικόνα 29.50. Ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει το 
όνοµα του πλοίου ή το όνοµα λιµανιών αρκεί αυτά να µην είναι ίδια, γιατί το 
σύστηµα θα εµφανίσει µηνύµατα λάθους. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή, γιατί κάθε 
φορά που ανανεώνεται µια διαδροµή θα πρέπει να ανανεώνεται και η στάση. Και 
πάλι δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει, επεξεργαστεί και διαγράψει 
πλοία και λιµάνια. Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, 
µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». Υπάρχει και χάρτης της Ελλάδος για 
βοήθεια του διαχειριστή. 

 

 
 

Εικόνα 29.50 
 

Με την επιλογή των νέων στοιχείων που περιγράψαµε παραπάνω, και 
πατώντας το κουµπί «Ανανέωση διαδροµής» ο διαχειριστής µεταβαίνει στην σελίδα 
της εικόνας 29.51, που το σύστηµα τον επιβεβαιώνει ότι η διαδροµή ανανεώθηκε. 
Υπάρχει ο σύνδεσµος «Ανανέωση Στάσεων» που ανανεώνει τις στάσεις όπως επίσης 
και ο σύνδεσµος «Πίσω στην λίστα διαδροµών» που οδηγεί τον διαχειριστή στην 
εικόνα 29.48 : 
 

 
 

Εικόνα 29.51 
 
 

Αν όµως επιλέξει την διαγραφή µιας διαδροµής τότε θα βρίσκεται στην 
σελίδα της εικόνας 29.52 : 



 
 

Εικόνα 29.52 
 

Πατώντας «Ναι» αυτόµατα διαγράφεται η διαδροµή και η στάσεις της  και το 
σύστηµα βεβαιώνει τον διαχειριστή για την διαγραφή, όπως στην εικόνα 29.53. 
Υπάρχει και εδώ ο σύνδεσµος που παραπέµπει στην λίστα διαδροµών. Όπως επίσης 
στην λίστα των διαδροµών επιστρέφει ο διαχειριστής αν πατήσει «Όχι». 
 

 
 

Εικόνα 29.53 
 

Στο τέλος του tree menu υπάρχει η αναζήτηση διαδροµών, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα 29.54. Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, 
µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.54 
 

Ο διαχειριστής πληκτρολογεί την λέξη κλειδί που θέλει να αναζητήσει και 
πατώντας το κουµπί «Αναζήτηση ∆ιαδροµών» εµφανίζεται η διαδροµή όπως στην 



εικόνα 29.55. Όπου και από εδώ δίνεται η δυνατότητα για επεξεργασία και διαγραφή 
τόσο της διαδροµής όσο και των στάσεων. Αν η αναζήτηση αποτύχει τότε 
εµφανίζεται το µήνυµα ότι δεν βρέθηκαν διαδροµές! 
 

 
 

Εικόνα 29.55 
 

Οι λειτουργίες για το δροµολόγιο φαίνονται στην εικόνα 29.56. Αρκεί εδώ να 
πούµε ότι το δροµολόγιο εκτελεί πολλές φορές µια διαδροµή. Αλλάζοντας η 
ηµεροµηνία και η ώρα αναχώρησης. 
 
 

 
 

Εικόνα 29.56 
 

Επιλέγοντας την  λειτουργία «Εισαγωγή ∆ροµολογίου» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα της εικόνας 29.57. Σε αυτήν την σελίδα ο διαχειριστής µπορεί να 
επιλέξει µια διαδροµή, την ηµεροµηνία και την ώρα αναχώρησης όπως επίσης και την 
ηµεροµηνία λήξης της κράτησης,  αρκεί οι ηµεροµηνίες και η ώρα να είναι στην 
κατάλληλη µορφοποίηση και η ηµεροµηνία αναχώρησης να µην είναι µικρότερη από 
την σηµερινή και από την ηµεροµηνία λήξης της κράτησης, γιατί το σύστηµα θα 
εµφανίσει µηνύµατα λάθους (alert messages). Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει 
τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.57 



Πληκτρολογώντας σωστά όλα τα παραπάνω στοιχεία που ζητούνται από τον 
διαχειριστή, πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή», το σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη 
ότι η εισαγωγή του δροµολογίου είναι επιτυχής, εµφανίζοντας τις ελεύθερες θέσεις 
που έχουν αποµείνει για αυτό το δροµολόγιο όσον αφορά τα άτοµα, τα αυτοκίνητα, 
τα φορτηγά και τις καµπίνες, όπως δείχνει η εικόνα 29.58. Φυσικά στην εικόνα 12.58 
αριθµός ελεύθερων θέσεων είναι οι αρχικές θέσεις που έχει το πλοίο, γιατί δεν έχει 
γίνει ακόµη καµία κράτηση για αυτό το δροµολόγιο. 
 

 
 

Εικόνα 29.58 
 

Από το tree menu που υπάρχει στο αριστερό µέρος κάθε σελίδας, επιλέγοντας 
το υποµενού «Λίστα ∆ροµολογίων» εµφανίζεται µια λίστα που περιέχει όλα τα 
δροµολόγια που υπάρχουν και µε τους συνδέσµους «Επόµενα και προηγούµενα 
αποτελέσµατα» ο διαχειριστής κινείται άνετα ανάµεσα στις σελίδες. Το δροµολόγιο 
που εισήχθηκε παραπάνω τώρα φαίνεται στην εικόνα 29.59 : 

 
 

 
 

Εικόνα 29.59 



Στην λίστα δροµολογίων ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αλλάξει ή και 
να διαγράψει ένα δροµολόγιο. ∆εξιά υπάρχουν δύο σύνδεσµοι «Επεξεργασία» και 
«∆ιαγραφή». Επιλέγοντας για παράδειγµα την επεξεργασία της διαδροµής Aigaio : 
Kithira -> Peiraias  ο διαχειριστής µεταβαίνει στην εικόνα 29.60. Ο διαχειριστής 
µπορεί να αλλάξει την διαδροµή ή την ηµεροµηνία και ώρα αναχώρησης όπως επίσης 
και την ηµεροµηνία λήξης της κράτησης αρκεί οι αλλαγές να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέραµε πιο πάνω στην εισαγωγή δροµολογίου. Σε περίπτωση 
που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί 
«Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.60 
 

Με την επαναπληκρολόγηση των νέων στοιχείων που περιγράψαµε 
παραπάνω, και πατώντας το κουµπί «Ανανέωση ∆ροµολογίου» ο διαχειριστής 
µεταβαίνει στην σελίδα της εικόνας 29.61, που το σύστηµα τον επιβεβαιώνει ότι το 
δροµολόγιο ανανεώθηκε. Υπάρχει και ο σύνδεσµος «Πίσω στην λίστα δροµολογίων» 
που οδηγεί τον διαχειριστή στην εικόνα 29.59 : 
 

 
 

Εικόνα 29.61 



 
Αν όµως επιλέξει την διαγραφή ενός δροµολογίου τότε θα βρίσκεται στην 

σελίδα της εικόνας 29.62 : 
 

 
 

Εικόνα 29.62 
 

Πατώντας «Ναι» αυτόµατα διαγράφεται το δροµολόγιο και το σύστηµα 
βεβαιώνει τον διαχειριστή για την διαγραφή, όπως στην εικόνα 29.63. Υπάρχει και 
εδώ ο σύνδεσµος που παραπέµπει στην λίστα δροµολογίων. Όπως επίσης στην λίστα 
των δροµολογίων επιστρέφει ο διαχειριστής αν πατήσει «Όχι». 
 

 
 



Εικόνα 29.63 
Στο τέλος του tree menu υπάρχει η αναζήτηση δροµολογίων, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 29.64. Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την 
αρχή, µπορεί να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». 
 

 
 

Εικόνα 29.64 
 

Ο διαχειριστής πληκτρολογεί την λέξη κλειδί που θέλει να αναζητήσει και 
πατώντας το κουµπί «Αναζήτηση ∆ροµολογίων» εµφανίζεται το δροµολόγιο όπως 
στην εικόνα 29.65. Όπου και από εδώ δίνεται η δυνατότητα για επεξεργασία και 
διαγραφή. Αν η αναζήτηση αποτύχει τότε εµφανίζεται το µήνυµα ότι δεν βρέθηκαν 
δροµολόγια! 
 

 
 

Εικόνα 29.65 
 

Αφήνουµε τα δροµολόγια και περνάµε στις κρατήσεις. Οι λειτουργίες της 
κράτησης επιλέγονται από το χρήστη είτε από τη γρήγορη πλοήγηση, είτε ξεχωριστά 
από το tree menu (Εικόνα 29.66) : 
 



 
 

Εικόνα 29.66 
 

Ας εξετάσουµε τη λειτουργία της εισαγωγής κράτησης. Από το tree menu 
λοιπόν κάνουµε κλικ στη «Εισαγωγή Κράτησης», οπότε και µεταβαίνουµε στη φόρµα 
της Εικόνας 29.67 : 
 

 
 

Εικόνα 29.67 
 

Σε αυτήν τη φόρµα ο χρήστης εισάγει τα δεδοµένα, πληκτρολογώντας τα, 
εκτός από το πεδίο «∆ροµολόγιο», όπου πρέπει να διαλέξει πλοίο, λιµάνι 
αναχώρησης και λιµάνι προορισµού από ένα drop – down µενού, το οποίο συνδέεται 
µε τον πίνακα των δροµολογίων. Έστω ο διαχειριστής εισάγει τα παρακάτω στοιχεία : 
 



 
 

Εικόνα 29.68 
 

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ξεχάσει να εισάγει δεδοµένα σε κάποιο 
πεδίο ή λησµονήσει να επιλέξει δροµολόγιο, το σύστηµα εµφανίζει προειδοποιητικά 
µηνύµατα (alert messages). 

Αφού εισάγει όλα τα στοιχεία της κράτησης, ο χρήστης κάνει κλικ στο κουµπί 
«Εισαγωγή». Σε περίπτωση που θελήσει να εισάγει τα στοιχεία από την αρχή, µπορεί 
να επιλέξει το κουµπί «Καθαρισµός». Με αυτόν τον τρόπο, καθαρίζονται όλα τα 
πεδία της φόρµας. Στην περίπτωσή µας όµως, θα επιλέξουµε την εισαγωγή των 
στοιχείων της κράτησης, οπότε και εµφανίζεται η σελίδα της Εικόνας 29.69 : 



 
 

Εικόνα 29.69 
 

Η εισαγωγή των δεδοµένων ήταν επιτυχής, σύµφωνα µε το σύστηµα. 
Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα, βλέπουµε ότι κάτω από τα εισαχθέντα στοιχεία 
υπάρχουν τέσσερα links, τα οποία µας οδηγούν σε τέσσερις διαφορετικές σελίδες 
κρατήσεων. Η κράτηση ατόµων µας οδηγεί στην σελίδα Εισαγωγής Κράτησης 
Ατόµου. Η κράτηση αυτοκινήτων στη σελίδα Εισαγωγής Κράτησης Αυτοκινήτου, η 
κράτηση φορτηγών στη σελίδα Εισαγωγής Κράτησης Φορτηγού και τέλος, η 
κράτηση καµπινών στη σελίδα Εισαγωγής Κράτησης Καµπίνας. Οι παραπάνω 
διαδικασίες θα εξεταστούν παρακάτω εκτενέστερα, καθώς αποτελούν ξεχωριστές 
λειτουργίες του συστήµατος και συµπεριλαµβάνονται και στο tree menu. Οι εικόνες 
29.70 έως 29.73 µας δείχνουν τα παράθυρα που εµφανίζονται όταν ο χρήστης κάνει 
κλικ σε καθένα από τους υπερσυνδέσµους. 



 
 

Εικόνα 29.70 
 

 
 

Εικόνα 29.71 
 

 
 

Εικόνα 29.72 



 
 

Εικόνα 29.73 
 

Σε καθένα από τα παραπάνω παράθυρα, ο χρήστης µπορεί να εισάγει τα 
στοιχεία που θέλει, για οποιονδήποτε πελάτη θέλει. Φυσικά, εξακολουθεί να ισχύει το 
γεγονός ότι σε περίπτωση µη συµπλήρωσης κάποιων δεδοµένων ή σε περίπτωση 
λανθασµένης συµπλήρωσης, το σύστηµα εµφανίζει προειδοποιητικά µηνύµατα και δε 
επιτρέπει τη εισαγωγή των δεδοµένων στη βάση. 

Ας επιστρέψουµε όµως στη σελίδα επιβεβαίωσης εισαγωγής κράτησης. Κάτω 
από τους συνδέσµους των κρατήσεων παρατηρούµε ένα ακόµη link µε την ονοµασία 
«Υπολογισµός Συνολικού Κόστους Κράτησης». Κάνοντας κλικ σε αυτό, ο χρήστης 
µεταβαίνει σε µία νέα σελίδα, στην οποία εµφανίζεται εν τέλει το ποσό (σε ευρώ) της 
κράτησης, συνυπολογισµένο µε τα ποσά των κρατήσεων ατόµων, οχηµάτων και 
καµπινών. Τα ποσά αυτά το σύστηµα τα παίρνει από το τµήµα διαδροµής και, 
φυσικά, είναι διαφορετικά για κάθε δροµολόγιο. Το παράθυρο που εµφανίζεται µε 
την επιλογή του συνδέσµου είναι αυτό της Εικόνας 29.74 : 
 

 
 

Εικόνα 29.74 
 

Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία εισαγωγής και επιβεβαίωσης εισαγωγής 
κράτησης. Από το tree menu επιλέγουµε τώρα την προβολή της λίστας κρατήσεων, 
όπως φαίνεται παρακάτω : 
 



 
 

Εικόνα 29.75 
 
Ο σύνδεσµος αυτός µας οδηγεί στη λίστα των κρατήσεων που έχουν γίνει και από 
τους διαχειριστές και από τους πελάτες µέχρι τώρα (Εικόνα 29.76) : 
 

 

 
 

Εικόνα 29.76 
 

∆ίπλα από τα δεδοµένα κάθε κράτησης, υπάρχουν οι σύνδεσµοι της 
επεξεργασίας και της διαγραφής κράτησης. 
 

 
Εικόνα 29.77 



Έστω θέλουµε να κάνουµε µία τροποποίηση στα δεδοµένα της πρώτης 
κράτησης, οπότε κάνουµε κλικ στην «Επεξεργασία». Το αποτέλεσµα φαίνεται στην 
εικόνα 29.78 : 
 

 
 

Εικόνα 29.78 
 

Τροποποιούµε τα δεδοµένα (π.χ. αλλάζουµε το τηλέφωνο, το όνοµα και το 
δροµολόγιο, καθώς και την κατάσταση κράτησης και πατάµε το κουµπί «Ανανέωση 
Κράτησης». Εφόσον τα στοιχεία που εισάγαγε είναι σωστά γίνεται η ανανέωση. Η 
ανανέωση αυτή φαίνεται στην εικόνα 29.79 : 
 

 
 

Εικόνα 29.79 



Η ανανέωση ήταν επιτυχής, όπως µας πληροφορεί και το σύστηµα. Το τελικό 
κόστος υπολογίζεται και πάλι κάνοντας κλικ στον ανάλογο σύνδεσµο. 

Έστω τώρα ότι ο χρήστης έχει ακυρώσει µία κράτηση και θέλει να τη σβήσει 
από τη βάση δεδοµένων. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επιλέξει «∆ιαγραφή» από 
τη λίστα κρατήσεων (για την πρώτη κράτηση φερ’ ειπείν), οπότε και εµφανίζεται η 
σελίδα της εικόνας 29.80 : 

 

 
 

Εικόνα 29.80 
 

Λίγο πολύ οι λειτουργίες ανάµεσα στις οποίες έχει να επιλέξει ο χρήστης είναι 
είτε να διαγράψει την επιλεγµένη κράτηση, είτε να γυρίσει πίσω, στη λίστα των 
κρατήσεων. Σε περίπτωση που επιλέξει «Ναι», τότε εµφανίζεται η σελίδα της 
Εικόνας 29.81 : 
 



 
 

Εικόνα 29.81 
 

Η εγγραφή έχει διαγραφεί επιτυχώς από τη βάση. Ο χρήστης µπορεί από εδώ 
που βρίσκεται είτε να επιλέξει µία άλλη λειτουργία από το tree menu, είτε να 
επιτρέψει πίσω στη λίστα των κρατήσεων για να επεξεργαστεί ή να διαγράψει µία 
άλλη κράτηση. 

Πάµε τέλος στην αναζήτηση κρατήσεων. Από το tree menu κάνουµε κλικ στη 
επιλογή «Αναζήτηση Κρατήσεων» (Εικόνα 29.82) : 

 

 
 

Εικόνα 29.82 
 

Οπότε και εµφανίζεται η φόρµα αναζήτησης της σελίδας 29.83 : 



 
 

Εικόνα 29.83 
 

Στο πεδίο «Λέξη – Κλειδί» πληκτρολογούµε το στοιχείο της κράτησης που 
θέλουµε να αναζητήσουµε και το οποίο µπορεί να είναι λέξη, αλφαριθµητικό ή 
αριθµός. Σε περίπτωση που εισάγουµε τιµή, η οποία δεν υπάρχει ως δεδοµένο σε 
καµία κράτηση, το σύστηµα µας επιστρέφει µήνυµα ότι δε βρέθηκαν εγγραφές 
(κρατήσεις). Ειδάλλως εµφανίζει τη λίστα των κρατήσεων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της αναζήτησης. Εάν π.χ. θέλουµε να βρούµε όλες τις κρατήσεις που 
να σχετίζονται µε το λιµάνι της Καβάλας, την εισάγουµε στο πεδίο αναζήτησης και 
πατάµε το κουµπί «αναζήτηση Κρατήσεων». Εναλλακτικά, αν θέλουµε να βάλουµε 
άλλο κλειδί αναζήτησης, πατάµε το κουµπί «Καθαρισµός». Η Εικόνα 29.84 µας 
δείχνει τη λίστα αναζητήσεων για το λιµάνι της Καβάλας : 

 

 
 

Εικόνα 29.84 
 

Πάλι, όπως και στη λίστα κρατήσεων, ο διαχειριστής µπορεί να επεξεργαστεί 
ή να διαγράψει όποια κράτηση θέλει (Εικόνα 29.85) : 



 
 

Εικόνα 29.85 
 

Τελειώσαµε µε τις λειτουργίες των κρατήσεων. Θα εξετάσουµε τώρα τις 
λειτουργίες των κρατήσεων ατόµων. Από το tree menu κάνουµε κλικ στην επιλογή 
«Κρατήσεις Ατόµων» : 
 

 
 

Εικόνα 29.86 
 

Θα δούµε πρώτα την «Εισαγωγή Κράτησης Ατόµου». Κάνοντας κλικ σε 
αυτήν την επιλογή, εµφανίζεται η σελίδα της Εικόνας 29.87 : 



 
 

Εικόνα 29.87 
 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να γίνει η κράτηση σε όποιον πελάτη θέλει. Ο 
πελάτης εδώ χαρακτηρίζεται από το ονοµατεπώνυµό του και τον αριθµό ταυτότητάς 
του. Τα δεδοµένα αυτά έπειτα τα τοποθετεί στο drop down µενού της παραπάνω 
εικόνας, από όπου µπορεί να τα επιλέξει ο χρήστης. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και µε το 
drop down µενού των τύπων εισιτηρίων, µόνο που τα δεδοµένα λαµβάνονται από τον 
πίνακα των τύπων εισιτηρίων (tbl_tickettype). 

Υποθετικά εισάγουµε ως Administrator τα στοιχεία µίας κράτησης ατόµου 
(Εικόνα 29.88) και πατάµε το κουµπί «Εισαγωγή». Σε περίπτωση που ξεχάσουµε να 
επιλέξουµε κράτηση ή τύπο εισιτηρίου, το σύστηµα µας προειδοποιεί µε alert boxes. 
Σε περίπτωση πάλι που κάναµε λάθος και θέλουµε να κάνουµε κράτηση σε άλλο 
άτοµο µε διαφορετικό τύπο εισιτηρίου, πατάµε το κουµπί «Καθαρισµός» για να 
καθαρίσουν τα περιεχόµενα των πεδίων. 

Επανερχόµαστε όµως και πατάµε το κουµπί «Εισαγωγή», οπότε και 
µεταβαίνουµε στη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης ατόµου (Εικόνα 29.89) : 
 

 
 

Εικόνα 29.88 
 

 
 

Εικόνα 29.89 
 

Για να πάµε στη λίστα όλων των κρατήσεων ατόµων, κάνουµε κλικ στο link 
«Πίσω στις κρατήσεις ατόµων». Εναλλακτικά, µπορούµε από το tree menu να 
κάνουµε κλικ στη δεύτερη λειτουργία της κράτησης ατόµων, που είναι η προβολή της 
λίστας κρατήσεων ατόµων (Εικόνα 29.90). Σε κάθε περίπτωση, η εµφάνιση είναι η 
ίδια : 



 
 

Εικόνα 29.90 
 

Από εδώ µπορούµε να ανανεώσουµε τα δεδοµένα µίας κράτησης ατόµου, 
κάνοντας κλικ στην «Επεξεργασία» που αντιστοιχεί στην κράτηση που µας 
ενδιαφέρει. Οπότε και εµφανίζεται η σελίδα της Εικόνας 29.91 : 
 

 
 

Εικόνα 29.91 
 

Αλλάζουµε φερ’ ειπείν τον τύπο εισιτηρίου και από φοιτητικό το κάνουµε 
κανονικό. Πατάµε έπειτα το κουµπί «Ανανέωση» για να µεταβούµε στην οθόνη της 
Εικόνας 29.92 : 

 
 

Εικόνα 29.92 
 

Η κράτηση ανανεώθηκε επιτυχώς σύµφωνα µε το σύστηµα. Οπότε µπορούµε 
είτε να πάµε πίσω στη λίστα κρατήσεων ατόµων, κάνοντας κλικ στο link που 
«συνοδεύει» την ανανέωση κράτησης, είτε από το tree menu να επιλέξουµε όποια 
άλλη λειτουργία θέλουµε. Προς το παρόν θα επανέλθουµε στη λίστα για να δούµε και 
τη λειτουργία της διαγραφής κράτησης ατόµου. Από τη λίστα λοιπόν κάνουµε κλικ 
στο link «∆ιαγραφή» της κράτησης που επιθυµούµε να διαγράψουµε ˙ έστω αυτή 
είναι η πρώτη της λίστας. Πατώντας τη «∆ιαγραφή» µεταβαίνουµε στη σελίδα 
επιβεβαίωσης διαγραφής κράτησης ατόµου, όπως µας δείχνει και η Εικόνα 29.93 : 
 



 
 

Εικόνα 29.93 
 

Κατά τα γνωστά, σε περίπτωση που δε θέλουµε τελικά να προχωρήσουµε στη 
διαγραφή, κάνουµε κλικ στο κουµπί «Όχι» για να πάµε πίσω στη λίστα κρατήσεων 
ατόµων. Ειδάλλως, πατάµε το κουµπί «Ναι». Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
διαγραφή της κράτησης ατόµου από τη βάση και ο χρήστης οδηγείται στη ακόλουθη 
σελίδα (Εικόνα 29.94) : 

 

 
 

Εικόνα 29.94 
 

Οµοίως, µπορούµε είτε να πάµε πίσω στη λίστα κρατήσεων ατόµων, κάνοντας 
κλικ στο link που «συνοδεύει» την διαγραφή της κράτησης, είτε από το tree menu να 
επιλέξουµε όποια άλλη λειτουργία θέλουµε. 
Πάµε τώρα στην αναζήτηση κράτησης ατόµου. Οµοίως µε τις λειτουργίες των 
υπολοίπων πινάκων της κράτησης, η επιλογή της «Αναζήτησης Κρατήσεων Ατόµου» 
των Κρατήσεων Ατόµου του tree menu (Εικόνα 29.95) µας οδηγεί στη φόρµα 
αναζήτησης της Εικόνας 29.96 : 

 
 

Εικόνα 29.95 



 

 
 

Εικόνα 29.96 
 

Ακριβώς όµοια µε την κράτηση, ο χρήστης εισάγει στη φόρµα τη λέξη – 
κλειδί που θέλει να αναζητήσει και που σχετίζεται µε τις κρατήσεις ατόµων, µε λίγα 
λόγια τα στοιχεία ατόµου µίας κράτησης ή τον τύπο εισιτηρίου. Πατώντας το κουµπί 
«Αναζήτηση Κράτησης Ατόµων» µεταβαίνει στη λίστα αναζήτησης που του 
εµφανίζει τα αποτελέσµατα που τον ενδιαφέρουν (Εικόνα 29.97) : 

 
 

 
 

Εικόνα 29.97 
 

Από εδώ µπορεί άνετα να ανανεώσει ή να διαγράψει µία κράτηση ατόµου, 
όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τη λειτουργία της προβολής της λίστας των 
κρατήσεων ατόµων. 

Παρόµοιες διαδικασίες ισχύουν και στην επόµενη περίπτωση της κράτησης 
αυτοκινήτων. Από το tree menu λοιπόν, επιλέγουµε της «Κρατήσεις Αυτοκινήτων» 
και από το υποµενού των κρατήσεων φορτηγών κάνουµε κλικ στην επιλογή 
«Εισαγωγή Κράτησης Αυτοκινήτων», όπως δείχνει η παρακάτω Εικόνα 29.98 : 

 

 
 

Εικόνα 29.98 
 

Η Εισαγωγή Αυτοκινήτου µας οδηγεί στη φόρµα της Εικόνας 29.99 : 



 

 
 

Εικόνα 29.99 
 

Από ότι παρατηρούµε η φόρµα εισαγωγής κράτησης αυτοκινήτου δεν 
παρουσιάζει και µεγάλες διαφορές από αυτή της κράτησης ατόµου. Η βασική αρχή 
παραµένει : Πρώτο στοιχείο που πρέπει να εισάγουµε είναι το ονοµατεπώνυµο και ο 
αριθµός ταυτότητας του πελάτη. Αυτό το επιτυγχάνουµε επιλέγοντας από το drop – 
down µενού της φόρµας. Έπειτα, πληκτρολογούµε το βάρος του αυτοκινήτου σε 
κιλά, τη µάρκα, καθώς και τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Κατόπιν 
πατάµε το κουµπί «Εισαγωγή», για να περαστούν τα δεδοµένα στη βάση, ή 
«Καθαρισµός» για να εισάγουµε τα δεδοµένα από την αρχή. Να προσθέσουµε ότι σε 
περίπτωση που λησµονήσουµε να εισάγουµε κάποιο πεδίο, το σύστηµα εµφανίζει 
προειδοποιητικό µήνυµα και αποτρέπει της εισαγωγή δεδοµένων στη βάση. Το ίδιο 
γίνεται και σε περίπτωση λανθασµένων στοιχείων, εάν δηλαδή εισαχθούν γράµµατα 
στο πεδίο του βάρους αυτοκινήτου, ή η τιµή που εισάγουµε σαν βάρος υπερβαίνει τα 
999 κιλά. 

Έστω λοιπόν ότι εισάγουµε σωστά τα δεδοµένα και πατάµε το κουµπί 
«Εισαγωγή», οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως µας 
δείχνει η Εικόνας 29.100 : 

 

 
 

Εικόνα 29.100 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, από αυτό το σηµείο µπορούµε είτε να δούµε τη 
λίστα όσων κρατήσεων αυτοκινήτων έχουν γίνει µέχρι τη στιγµή της παρούσας 
κράτησης, πατώντας απλά στο link  «Πίσω στη λίστα κρατήσεων αυτοκινήτων», είτε 
να επιλέξουµε κάποια άλλη λειτουργία από το tree – menu. 

Ας εξετάσουµε τώρα τη διαδικασία προβολής λίστας των κρατήσεων 
αυτοκινήτων, που όπως είπαµε εµφανίζεται είτε επιλέγοντας το αντίστοιχο link από 



το tree menu, είτε µεταβαίνοντας κατευθείαν εκεί από τη σελίδα επιβεβαίωσης 
εισαγωγής κράτησης αυτοκινήτου. Όπως και να ‘χει πάντως η λίστα θα έχει τη µορφή 
της Εικόνας 29.101 : 

 
 

 
 

Εικόνα 29.101 
 

Οι επιλογές που έχουµε είναι είτε η επεξεργασία και ανανέωση µίας κράτησης 
αυτοκινήτου, είτε η διαγραφή της. Έστω επιλέγουµε την Επεξεργασία της πρώτης 
κράτησης της λίστας, οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα της Εικόνας 29.102 : 
 

 
 

Εικόνα 29.102 
 

Αλλάζουµε το όνοµα της κράτησης και πατάµε την «Ανανέωση». Το 
αποτέλεσµα είναι το παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 29.103 

 
Όµοια µε την κράτηση ατόµου, µπορούµε να επιστρέψουµε πίσω στη λίστα 

κρατήσεων αυτοκινήτου, µέσω του συνδέσµου «Πίσω στη λίστα κρατήσεων 



αυτοκινήτων», κάτι που πράγµατι το κάνουµε για να µπορέσουµε να εξετάσουµε και 
τη διαδικασία διαγραφής µίας κράτησης αυτοκινήτου. 

Από τη λίστα λοιπόν, επιλέγουµε «∆ιαγραφή» για την πρώτη κράτηση, οπότε 
και οδηγούµαστε στη φόρµα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως στην Εικόνα 29.104 : 

 

 
 

Εικόνα 29.104 
 

Εάν αλλάξουµε γνώµη πατάµε το κουµπί «Όχι» για να επιστρέψουµε στη 
λίστα κρατήσεων αυτοκινήτων. Ειδάλλως επιλέγουµε «Ναι» για να τη διαγράψουµε. 
Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα 29.105 : 

 

 
Εικόνα 29.105 

 
Αφήνουµε τέλος την αναζήτηση, στην οποία µπορούµε να µεταβούµε από την 

επιλογή «Αναζήτηση Κράτησης Αυτοκινήτου», από το tree menu, οπότε και 
οδηγούµαστε στην παρακάτω φόρµα αναζήτησης : 
 

 



 
Εικόνα 29.106 

 
Ακριβώς όµοια µε την αναζήτηση κράτησης ατόµων, η ενέργεια της επιλογής 

του κουµπιού της αναζήτησης µας οδηγεί στη λίστα αναζήτησης της επόµενης 
εικόνας : 

 
 

Εικόνας 29.107 
 

Από αυτό το σηµείο, κατά τα γνωστά, µπορεί να γίνει επεξεργασία ή 
διαγραφή οποιασδήποτε εγγραφής. 

Ακριβώς ίδιες διαδικασίες ισχύουν και στην επόµενη περίπτωση της κράτησης 
φορτηγών. Από το tree menu λοιπόν, επιλέγουµε της «Κρατήσεις Φορτηγών» και από 
το υποµενού των κρατήσεων φορτηγών κάνουµε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή 
Κράτησης Φορτηγών», όπως δείχνει η παρακάτω Εικόνα 29.108 : 

 

 
 

Εικόνα 29.108 
 

Η Εισαγωγή Φορτηγού µας οδηγεί στη φόρµα της Εικόνας 29.109 : 
 

 
 

Εικόνα 29.109 
 



Πρώτο στοιχείο που πρέπει να εισάγουµε είναι το ονοµατεπώνυµο και ο 
αριθµός ταυτότητας του πελάτη. Αυτό το επιτυγχάνουµε επιλέγοντας από το drop – 
down µενού της φόρµας. Έπειτα, πληκτρολογούµε το βάρος του φορτηγού σε κιλά, 
τη µάρκα, καθώς και τις πινακίδες κυκλοφορίας του φορτηγού. Κατόπιν πατάµε το 
κουµπί «Εισαγωγή», για να περαστούν τα δεδοµένα στη βάση, ή «Καθαρισµός» για 
να εισάγουµε τα δεδοµένα από την αρχή. Να προσθέσουµε ότι σε περίπτωση που 
λησµονήσουµε να εισάγουµε κάποιο πεδίο, το σύστηµα εµφανίζει προειδοποιητικό 
µήνυµα και αποτρέπει της εισαγωγή δεδοµένων στη βάση. Το ίδιο γίνεται και σε 
περίπτωση λανθασµένων στοιχείων, εάν δηλαδή εισαχθούν γράµµατα στο πεδίο του 
βάρους φορτηγού, ή η τιµή που εισάγουµε σαν βάρος υπερβαίνει τα 9999 κιλά. 

Έστω λοιπόν ότι εισάγουµε σωστά τα δεδοµένα και πατάµε το κουµπί 
«Εισαγωγή», οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως µας 
δείχνει η Εικόνας 29.110 : 

 

 
 

Εικόνα 29.110 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, από αυτό το σηµείο µπορούµε είτε να δούµε τη 
λίστα όσων κρατήσεων φορτηγών έχουν γίνει µέχρι τη στιγµή της παρούσας 
κράτησης, πατώντας απλά στο link «Πίσω στη λίστα κρατήσεων φορτηγών», είτε να 
επιλέξουµε κάποια άλλη λειτουργία από το tree – menu. 

Ας εξετάσουµε τώρα τη διαδικασία προβολής λίστας των κρατήσεων 
φορτηγών, που όπως είπαµε εµφανίζεται είτε επιλέγοντας το αντίστοιχο link από το 
tree menu, είτε µεταβαίνοντας κατευθείαν εκεί από τη σελίδα επιβεβαίωσης 
εισαγωγής κράτησης φορτηγού. Όπως και να ‘χει πάντως η λίστα θα έχει τη µορφή 
της Εικόνας 29.111 : 
 

 
 

Εικόνα 29.111 
 



Οι επιλογές που έχουµε είναι είτε η επεξεργασία και ανανέωση µίας κράτησης 
φορτηγού, είτε η διαγραφή της. Έστω επιλέγουµε την Επεξεργασία της πρώτης 
κράτησης της λίστας, οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα της Εικόνας 29.112 : 
 

 
 

Εικόνα 29.112 
 

Αλλάζουµε το όνοµα της κράτησης και πατάµε την «Ανανέωση». Το 
αποτέλεσµα είναι το παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 29.113 

 
Όµοια µε την κράτηση ατόµου, µπορούµε να επιστρέψουµε πίσω στη λίστα 

κρατήσεων αυτοκινήτου, µέσω του συνδέσµου «Πίσω στη λίστα κρατήσεων 
φορτηγών», κάτι που πράγµατι το κάνουµε για να µπορέσουµε να εξετάσουµε και τη 
διαδικασία διαγραφής µίας κράτησης φορτηγού. 

Από τη λίστα λοιπόν, επιλέγουµε «∆ιαγραφή» για την πρώτη κράτηση, οπότε 
και οδηγούµαστε στη φόρµα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως στην Εικόνα 29.114 : 

 



 
 

Εικόνα 29.114 
 

Εάν αλλάξουµε γνώµη πατάµε το κουµπί «Όχι» για να επιστρέψουµε στη 
λίστα κρατήσεων φορτηγών. Ειδάλλως επιλέγουµε «Ναι» για να τη διαγράψουµε. Το 
αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα 29.115 : 

 
Εικόνα 29.115 

 
Αφήνουµε τέλος την αναζήτηση, στην οποία µπορούµε να µεταβούµε από την 

επιλογή «Αναζήτηση Κράτησης Φορτηγού», από το tree menu, οπότε και 
οδηγούµαστε στην παρακάτω φόρµα αναζήτησης : 
 

 
 

Εικόνα 29.116 
 

Ακριβώς όµοια µε την αναζήτηση κράτησης φορτηγού, η ενέργεια της 
επιλογής του κουµπιού της αναζήτησης µας οδηγεί στη λίστα αναζήτησης της 
επόµενης εικόνας : 



 
 

Εικόνας 29.117 
 

Από αυτό το σηµείο, κατά τα γνωστά, µπορεί να γίνει επεξεργασία ή 
διαγραφή οποιασδήποτε εγγραφής. 

Παρόµοια και για την κράτηση καµπινών. Από το tree menu λοιπόν, 
επιλέγουµε τις «Κρατήσεις Καµπινών» και από το υποµενού των κρατήσεων 
φορτηγών κάνουµε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή Καµπίνας». Η Εισαγωγή Καµπίνας 
µας οδηγεί στη φόρµα της Εικόνας 29.118 : 

 
 

Εικόνα 29.118 
 

Πρώτο στοιχείο που πρέπει να εισάγουµε είναι το ονοµατεπώνυµο και ο 
αριθµός ταυτότητας του πελάτη. Αυτό το επιτυγχάνουµε επιλέγοντας από το drop – 
down µενού της φόρµας. Έπειτα, πληκτρολογούµε τον αριθµό καµπίνας, επιλέγουµε 
τον τύπο, καθώς και τις κλίνες (κρεβάτια). Κατόπιν πατάµε το κουµπί «Εισαγωγή», 
για να περαστούν τα δεδοµένα στη βάση, ή «Καθαρισµός» για να εισάγουµε τα 
δεδοµένα από την αρχή. Να προσθέσουµε ότι σε περίπτωση που λησµονήσουµε να 
εισάγουµε κάποιο πεδίο, το σύστηµα εµφανίζει προειδοποιητικό µήνυµα και 
αποτρέπει της εισαγωγή δεδοµένων στη βάση. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση 
λανθασµένων στοιχείων, εάν δηλαδή εισαχθούν γράµµατα στο πεδίο του αριθµού 
καµπίνας. Έστω λοιπόν ότι εισάγουµε σωστά τα δεδοµένα και πατάµε το κουµπί 
«Εισαγωγή», οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως µας 
δείχνει η Εικόνας 29.119 : 

 



 
 

Εικόνα 29.119 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, από αυτό το σηµείο µπορούµε είτε να δούµε τη 
λίστα όσων κρατήσεων καµπινών έχουν γίνει µέχρι τη στιγµή της παρούσας 
κράτησης, πατώντας απλά στο link «Πίσω στη λίστα κρατήσεων καµπινών», είτε να 
επιλέξουµε κάποια άλλη λειτουργία από το tree – menu. 

Ας εξετάσουµε τώρα τη διαδικασία προβολής λίστας των κρατήσεων 
καµπινών, που όπως είπαµε εµφανίζεται είτε επιλέγοντας το αντίστοιχο link από το 
tree menu, είτε µεταβαίνοντας κατευθείαν εκεί από τη σελίδα επιβεβαίωσης 
εισαγωγής κράτησης καµπίνας. Όπως και να ‘χει πάντως η λίστα θα έχει τη µορφή 
της Εικόνας 29.120 : 
 

 
 

Εικόνα 29.120 
 
Οι επιλογές που έχουµε είναι είτε η επεξεργασία και ανανέωση µίας κράτησης 
καµπίνας, είτε η διαγραφή της. Έστω επιλέγουµε την Επεξεργασία της πρώτης 
κράτησης της λίστας, οπότε και οδηγούµαστε στη σελίδα της Εικόνας 29.121 : 
 

 
 

Εικόνα 29.121 
 



Αλλάζουµε τον τύπο και τις κλίνες και πατάµε την «Ανανέωση». Το 
αποτέλεσµα είναι το παρακάτω : 
 

 
Εικόνα 29.122 

 
Όµοια µε την κράτηση ατόµου, µπορούµε να επιστρέψουµε πίσω στη λίστα 

κρατήσεων καµπινών, µέσω του συνδέσµου «Πίσω στη λίστα κρατήσεων καµπινών», 
κάτι που πράγµατι το κάνουµε για να µπορέσουµε να εξετάσουµε και τη διαδικασία 
διαγραφής µίας κράτησης καµπίνας. 

Από τη λίστα λοιπόν, επιλέγουµε «∆ιαγραφή» για την πρώτη κράτηση, οπότε 
και οδηγούµαστε στη φόρµα επιβεβαίωσης κράτησης, όπως στην Εικόνα 29.123 : 

 
Εικόνα 29.123 

 
Εάν αλλάξουµε γνώµη πατάµε το κουµπί «Όχι» για να επιστρέψουµε στη 

λίστα κρατήσεων καµπινών. Ειδάλλως επιλέγουµε «Ναι» για να τη διαγράψουµε. Το 
αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα 29.124 : 

 



 
 

Εικόνα 29.124 
 

Αφήνουµε τέλος την αναζήτηση, στην οποία µπορούµε να µεταβούµε από την 
επιλογή «Αναζήτηση Καµπίνας», από το tree menu, οπότε και οδηγούµαστε στην 
παρακάτω φόρµα αναζήτησης : 
 

 
Εικόνα 29.125 

 
Ακριβώς όµοια µε την αναζήτηση κράτησης φορτηγού, η ενέργεια της 

επιλογής του κουµπιού της αναζήτησης µας οδηγεί στη λίστα αναζήτησης της 
επόµενης εικόνας : 

 
 

Εικόνας 29.126 
 

Από αυτό το σηµείο, κατά τα γνωστά, µπορεί να γίνει επεξεργασία ή 
διαγραφή οποιασδήποτε εγγραφής. 

Μας µένει τέλος η εξέταση του πίνακα των τύπων εισιτηρίων. Οι διαδικασίες 
είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές όλων των υπόλοιπων πινάκων : Εισαγωγή, Προβολή 
Λίστας και Αναζήτηση Τύπου Εισιτηρίου. Από την τελευταία επιλογή λοιπόν του tree 
menu, κάνουµε κλικ στο πρώτο υποµενού της «Εισαγωγή τύπου εισιτηρίου» και 
οδηγούµαστε στη φόρµα εισαγωγής των στοιχείων (Εικόνα 29.127) : 

 



 
 

Εικόνα 29.127 
 

Έστω εισάγουµε έναν νέο τύπο, το «Αλλοδαπών» µε ποσοστό έκπτωσης 40%, 
οπότε µε την «Εισαγωγή» µεταβαίνουµε στη σελίδα επιβεβαίωσης και επιτυχούς 
εισαγωγής των δεδοµένων στη βάση (Εικόνα 29.128). Να πούµε ότι πάλι σε 
περίπτωση λανθασµένης πληκτρολόγησης, το σύστηµα εµφανίζει προειδοποιητικά 
µηνύµατα και δεν επιτρέπει την εισαγωγή των στοιχείων στη βάση. 

 

 
 

Εικόνα 29.128 
 

Επιλέγοντας το link «πίσω στη λίστα τύπων εισιτηρίων» ή κάνοντας κλικ στο 
δεύτερο υποµενού του µενού των Τύπων Εισιτηρίων, οδηγούµαστε σε προβολή της 
λίστας όσων εισιτηρίων έχουν εισαχθεί µέχρι τώρα (Εικόνα 29.129) : 

 
 

Εικόνα 29.129 
 

Κατά τα γνωστά, επεξεργαζόµαστε µία από τις εγγραφές, έστω τη πρώτη, 
κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία», οπότε και παίρνουµε τα παρακάτω : 

 



 
 

Εικόνα 29.130 
 

Από 0.05 κάνουµε το ποσοστό 0.10 και πατάµε το κουµπί «Ανανέωση» : 
 

 
 

Εικόνα 29.131 
 

Η διαγραφή τύπου γίνεται και πάλι από τη λίστα προβολής τύπων εισιτηρίων. 
Έστω επιλέγουµε να διαγράψουµε την πρώτη εγγραφή της λίστας : 
 

 
Εικόνα 29.132 

Πατώντας «Όχι» πάµε πίσω στη λίστα προβολής τύπων εισιτηρίων. Εδώ όµως 
θα επιλέξουµε «Ναι» για να προβούµε στη διαγραφή της εγγραφής, οπότε και 
οδηγούµαστε στη φόρµα της Εικόνας 29.133 : 

 

 
 

Εικόνα 29.133 
 



Αφήνουµε, κατά το σύνηθες, τελευταία την αναζήτηση τύπων εισιτηρίων. 
Από το τρίτο υποµενού του µενού των Τύπων Εισιτηρίων οδηγούµαστε στη φόρµα 
αναζήτησης τύπων εισιτηρίων της Εικόνας 29.134 : 

 

 
 

Εικόνα 29.134 
 

Και, κατά τα γνωστά, το µόνο που έχουµε να κάνουµε είναι να βάλουµε λέξη 
– κλειδί (ή και τίποτα αν το επιθυµούµε) και να πατήσουµε «Αναζήτηση Τύπου 
Εισιτηρίου), για να εµφανιστούν τα ανάλογα αποτελέσµατα : 
 

 
 

Εικόνα 29.135 
 



Εγχειρίδιο χρήσης για τον πελάτη 
 

 
30.  Περιγραφή περιεχοµένου εγχειριδίου χρήσης  
 

30.1      Βασική οθόνη 
 

Ανοίγοντας το πρόγραµµα η πρώτη οθόνη που συναντά κανείς είναι αυτή της 
εικόνας 30.1 : 

 Εικόνα 30.1 
 

 
Επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Πατήστε εδώ για είσοδο στην Κεντρική Σελίδα» 

ο πελάτης µεταβαίνει σε άλλη σελίδα, αυτή της εικόνας 30.2 : 



 
Εικόνα 30.2 

 
Σε αυτήν την σελίδα παρατηρούµε ότι υπάρχει ακριβώς πάνω και κεντρικά το 

όνοµα του προγράµµατος και κάτω από αυτό και αριστερά δύο Links «Προσθήκη της 
σελίδας στα αγαπηµένα» και «Πείτε για µας σε έναν φίλο», όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 30.3 : 

 

 Εικόνα 30.3 
 

Επιλέγοντας ο χρήστης τον σύνδεσµο  «Προσθήκη της σελίδας στα 
αγαπηµένα» παρουσιάζεται η εικόνα 30.4 : 

 

 
Εικόνα 30.4 

 
Και στην συνέχεια µε την επιλογή του συνδέσµου «Πείτε για µας σε έναν 

φίλο» παρουσιάζεται η εικόνα 30.5 : 
 



 
Εικόνα 30.5 

 
 

Σε κάθε σελίδα υπάρχει και η «Γρήγορη Πλοήγηση» όπως δείχνει η εικόνα 
30.6 : 

 

 
Εικόνα 30.6 

 
Με την βοήθεια της γρήγορης πλοήγησης ο χρήστης µεταβαίνει γρήγορα και 

εύκολα σε όποιον τοµέα επιθυµεί. Για παράδειγµα επιλέγει τις κρατήσεις, τότε η 
σελίδα που του επιστρέφεται µοιάζει µε αυτή της εικόνας 30.7 : 

 
 
 
 
 
 



30.2      Κεντρική Σελίδα 
 

 
Εικόνα 30.7 

Παρόµοια συµβαίνει και για τις υπόλοιπες επιλογές, µπορείτε να δοκιµάσετε! 
 
Στο κάτω µέρος κάθε σελίδας υπάρχουν και εκεί κάποια Links όπως φαίνεται 

στην εικόνα  30.8 : 
 

 
Εικόνα 30.8 

 
Επιλέγοντας τον πρώτο σύνδεσµο «Κεντρική Σελίδα» ο χρήστης µεταβαίνει 

στην αρχική σελίδα, της εικόνας 30.9 : 



 
Εικόνα 30.9 

 
Στην ίδια σελίδα (την κεντρική) ο χρήστης µπορεί να µεταβεί εύκολα και 

γρήγορα οποιαδήποτε στιγµή, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο µε το θεό Τρίτωνα, πάνω 
αριστερά στην οθόνη του.  

Επιλέγοντας τον δεύτερο σύνδεσµο «Triton ver 1.0» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα που δείχνει η εικόνα 30.10. Όπου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας µε 
τις δηµιουργούς της εφαρµογής. 

 

 
Εικόνα 30.10 

 
Επιλέγοντας τον τρίτο σύνδεσµο «Επικοινωνία» ο χρήστης µεταβαίνει στην 

σελίδα που δείχνει η εικόνα 30.11. Όπου ζητείται από τον χρήστη να αποστείλει 
τυχόν προτάσεις ή κριτικές για να βελτιωθεί το πρόγραµµα. 

 



 
 

Εικόνα 30.11 
 

Επιλέγοντας τον τέταρτο σύνδεσµο «Πληροφορίες» ο χρήστης µεταβαίνει 
στην σελίδα που δείχνει η εικόνα 30.12. Όπου παρέχονται πληροφορείς για το 
πρόγραµµα και το έναυσµα της δηµιουργίας του. 

 

 
Εικόνα 30.12 

 
Επίσης στο κάτω µέρος κάθε σελίδας αναφέρονται οι δηµιουργοί της 

εφαρµογής, και το Πανεπιστήµιο φοίτησης τους, όπως δείχνει η εικόνα 30.14 : 
 

 
Εικόνα 30.14 



 
Όπου κάνοντας κλικ σε  ένα από τα ονόµατα των δηµιουργών αµέσως 

ενεργοποιείται το Microsoft Outlook για αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος όπως 
φαίνεται στην εικόνα 30.15 : 
 

 
 

Εικόνα 30.15 
 
Επίσης επιλέγοντας τον σύνδεσµο «University Of Macedonia» ο χρήστης 

µεταβαίνει στην σελίδα του πανεπιστηµίου www.uom.gr  όπως φαίνεται στην εικόνα 
30.16 : 

 

 
Εικόνα 30.16 

 
Για το τέλος αφήσαµε το Tree menu που βρίσκεται στο αριστερό µέρος κάθε 

σελίδας. Όπως φαίνεται στην εικόνα 30.17 : 
 



 
Εικόνα 30.17 

 
Με την βοήθεια του Tree menu θα αναπτύξουµε παρακάτω τις λειτουργίες για 

τον πελάτη. 
 
Μόλις το πρόγραµµα περιήγησης, το οποίο χρησιµοποιείται (π.χ. Netscape 

Navigator, Internet Explorer κ.τ.λ.), επικοινωνήσει µε τον κεντρικό υπολογιστή (στον 
οποίο υπάρχουν οι σελίδες του ιστοχώρου καθώς και το σύστηµα διαχείρισης), 
µεταβαίνουµε στην κεντρική σελίδα που περιγράψαµε πιο πάνω και από εκεί έχουµε 
την δυνατότητα να ξεκινήσουµε τις διαδικασίες που ο πελάτης δικαιούται να κάνει. 
 

Επιλέγοντας από το Tree menu την επιλογή «Προφίλ Εταιρείας», υπάρχουν τα 
υπο – µενού  «Ποιοι είµαστε», «Triton ver. 1.0», «Επικοινωνία» και «Πληροφορίες» 
όπως δείχνει η εικόνα 30.18 : 
 
 

 
 

Εικόνα 30.18 
 

Κάνοντας κλίκ στο το υπο-µενού «Ποιοι είµαστε» ο χρήστης  µεταβαίνει στη 
σελίδα  της εικόνας  30.19 : 
 
 



 
 

Εικόνα 30.19 
 
Κάνοντας κλικ στο υπο – µενού «Triton ver. 1.0» ο χρήστης µεταβαίνει στη σελίδα 
της εικόνας 30.20 : 
 

 
Εικόνα 30.20 

 
Κάνοντας κλικ στο υπο – µενού «Επικοινωνία», ο χρήστης µεταβαίνει στη σελίδα της 
εικόνας 30.21 : 
 

 
Εικόνα 30.21 

 



Κάνοντας κλικ στο υπο – µενού «Πληροφορίες», ο χρήστης µεταβαίνει στη σελίδα 
της εικόνας 30.22 : 
 

 
Εικόνα 30.22 

 
30.3 Λειτουργίες 

 
Για να µεταβεί ο χρήστης στη λειτουργία της κράτησης κάνει κλικ στο tree 

menu την επιλογή «Κρατήσεις – Εισαγωγή κράτησης», όπως φαίνεται στην Εικόνα 
30.23 : 

 

 
Εικόνα 30.23 

 
Πριν επεκταθούµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες, πρέπει να εξηγήσουµε ότι 

οι χρήστες. Λόγω του ότι έχουν περιορισµένα δικαιώµατα, η µοναδική λειτουργία 
που δύνανται να επιτελέσουν είναι η λειτουργία της κράτησης και, µέσω αυτής, οι 
λειτουργίες της κράτησης ατόµων, αυτοκινήτων, φορτηγών και καµπινών, αλλά για 
το πρόσωπο τους και µόνο. Ακόµα, έχουν το δικαίωµα να αναγνώσουν – να δουν 
δηλαδή – τις λίστες των διαδροµών και των δροµολογίων για να ενηµερωθούν 
σχετικά µε τα δροµολόγια της προτίµησής τους. Σε καµία περίπτωση όµως δεν 
µπορούν να επεξεργαστούν τα προαναφερθέντα δεδοµένα. Αυτού του είδους οι 
λειτουργίες ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στη δικαιοδοσία του διαχειριστή. 

Παρακάτω εξηγούµε αναλυτικά την κάθε λειτουργία. Σε κάθε σελίδα υπάρχει 
ο σύνδεσµος «κορυφή της σελίδας» που παραπέµπει στην αρχή κάθε σελίδας. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι λειτουργίες συµβαίνουν µε αυστηρή αλληλουχία και 
όχι µε όποια σειρά επιθυµεί ο χρήστης – πελάτης του συστήµατος. 

Μεταβαίνοντας στο tree-menu, όπως είπαµε, υπάρχει η επιλογή κρατήσεις. 
Κάνοντας κλίκ σε αυτήν, εµφανίζεται η µόνη κύρια επιλογή που είναι διαθέσιµη στον 
πελάτη : Η εισαγωγή της κράτησης. 

Επιλέγοντας λοιπόν την  λειτουργία «Εισαγωγή Κράτησης» ο χρήστης 
µεταβαίνει στην σελίδα της εικόνας 30.24. Σε αυτήν την σελίδα ο διαχειριστής µπορεί 
να εισάγει νέες µη καταχωρηµένες κρατήσεις. Σε περίπτωση που προσπαθήσει να 
εισάγει κενά πεδία, πεδία µε λανθασµένη µορφή (π.χ. αριθµούς στο πεδίο του 



Ονόµατος και του Επωνύµου ή γράµµατα στο τηλέφωνο και στον Ταχυδροµικό 
Κώδικα), το σύστηµα εµφανίζει µήνυµα λάθους. Μήνυµα λάθους εµφανίζεται επίσης 
και στην περίπτωση που ο χρήστης λησµονήσει να επιλέξει το δροµολόγιο που 
επιθυµεί από το drop – down menu. 
 

 
 

Εικόνα 30.24 
 

Παρατηρώντας προσεκτικά την παραπάνω φόρµα, βλέπουµε ότι δίπλα από το 
drop – down µενού των δροµολογίων υπάρχει ένας υπερσύνδεσµος (link), ο οποίος 
µας οδηγεί στη λίστα των διαθέσιµων δροµολογίων (Εικόνα 30.25) 
 



 

 
Εικόνα 30.25 

 
Το παράθυρο που εµφανίζεται παρουσιάζει στον πελάτη όλα τα διαθέσιµα 

δροµολόγια που υπάρχουν για να επιλέξει αυτό της προτίµησής του, όχι µόνο όσον 
αφορά το λιµάνι αναχώρησης και προορισµού, αλλά επιπλέον ηµεροµηνία και ώρα 
αναχώρησης, ακόµα και το πλοίο που επιθυµεί. 

Κάτω από τη λίστα παρατηρούµε έναν ακόµη σύνδεσµο µε την ονοµασία 
«∆ιαδροµές και Ενδιάµεσες Στάσεις». Πατώντας τον, ο χρήστης µεταβαίνει στο 
παράθυρο της εικόνα 30.26 
 



 
 

Εικόνα 30.26 
 

Όπως φαίνεται καθαρά, πρόκειται για τις σταθερές διαδροµές που εκτελούν τα 
πλοία της ναυτιλιακής εταιρίας. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωµα επεξεργασίας τους, 
αλλά µπορεί να δει τι ενδιάµεσες στάσεις έχει η κάθε διαδροµή (καθώς δεν πρόκειται 
για διαδροµές – express). Έστω λοιπόν ότι θέλει να πάει από την Μύκονο στη Κω µε 
το πλοίο Filippos. Για να δει από ποια άλλα λιµάνια θα περάσει ο Filippos, επιλέγει 
το link «Στάσεις», οπότε και εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 30.27 : 

 
Εικόνα 30.27 

 
Αφού λοιπόν ο πελάτης ενηµερωθεί για τα δροµολόγια και κάνει την επιλογή 

του, επιστρέφει στην αρχική φόρµα της κράτησης και εισάγει τα στοιχεία που θέλει. 



Πληκτρολογώντας σωστά τα δεδοµένα, επιλέγοντας το δροµολόγιο και 
πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή νέας κράτησης», το σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη 
ότι η εισαγωγή της κράτησης είναι επιτυχής όπως δείχνει η εικόνα 30.28 : 
 

 
 

Εικόνα 30.28 
 

Ας µελετήσουµε λίγο τη µορφή της επιβεβαίωσης κράτησης του πελάτη. 
Καταρχάς, ο χρήστης δεν ενηµερώνεται απευθείας για το συνολικό κόστος της 
κράτησής του. Αυτή η διαδικασία γίνεται τελευταία, µετά την εισαγωγή των 
κρατήσεων ατόµοων, οχηµάτων και καµπινών και µε την επιλογή του συνδεσµου 
«Υπολογισµός Τελικού Κόστους Κράτησης, διότι ο πελάτης πρέπει πρώτα να εισάγει 
κρατήσεις ατόµων (δηλαδή να επιλέξει τους τύπους εισιτηρίων που κοστολογούνται 
διαφορετικά ο καθένας), κρατήσεις οχηµάτων (αυτοκινήτων ή / και φορτηγών), 
καθώς και κρατήσεις καµπινών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τους υπερσυνδέσµους που 
υπάρχουν ακριβώς κάτω από τη φόρµα. Έστω λοιπόν ότι ο πελάτης Anagnwstou 
θέλει να κάνει κράτηση γι’ αυτόν και τη γυναίκα του στο ίδιο όνοµα κράτησης : το 
δικό του. Κανένα πρόβληµα! Κάνοντας κλικ στο link «Κράτηση Ατόµου» θα του 
εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 30.29) : 
 



 
Εικόνα 30.29 

 
Παρατηρούµε ότι τα βασικά στοιχεία του πελάτη εµφανίζονται στο πάνω 

µέρος της οθόνης του, οπότε εκείνος γνωρίζει ότι η κράτηση που κάνει γίνεται στο 
όνοµά του και σε κανένα άλλο όνοµα. Με βάση τα παραπάνω, ο Anagnwstou επιλέγει 
να κρατήσει ένα Στρατιωτικό εισιτήριο για τον ίδιο και ένα κανονικό για τη γυναίκα 
του. Πρώτα κρατάει για τον ίδιο επιλέγοντας από τη λίστα τον τύπο «Stratiwtiko» και 
κάνοντας κλικ στην «εισαγωγή κράτησης» (Εικόνα 30.30) : 
 

 
Εικόνα 30.30 

 
Η εισαγωγή ήταν επιτυχής, όπως τον ενηµερώνει και το µήνυµα επιβεβαίωσης 

στην κορυφή της οθόνης. Έπειτα, για να κρατήσει εισιτήριο και για τη γυναίκα του, 
κάνει κλικ στο κουµπί «Εισαγωγή νέας κράτησης» και επιλέγει τον τύπο «kanoniko» 
(Εικόνα 30.31) : 
 

 
Εικόνα 12.31 



 
Πατώντας το κουµπί «Εισαγωγή Κράτησης» στα δεξιά του, παρατηρεί ότι η 

καταχώρηση του εισιτηρίου της συζύγου του έγινε επιτυχώς και στο όνοµα το δικό 
του, όπως δείχνει η Εικόνα 30.32 : 
 

 
Εικόνα 30.32 

 
Σε περίπτωση που ο πελάτης για κάποιον λόγο θέλει να αλλάξει τον τύπο 

εισιτηρίου, µπορεί να το κάνει, πατώντας στην «Επεξεργασία» της κράτησης ατόµου. 
Φερ’ ειπείν ο Anagnwstou επιθυµεί να αλλάξει τον τύπο εισιτηρίου του και από 
Stratiwtiko να το κάνει Polyteknwn. Κάνει κλικ λοιπόν στην «Επεξεργασία», οπότε 
στην οθόνη του εµφανίζονται τα παρακάτω (Εικόνα 30.33) : 
 

 
Εικόνα 30.33 

 
Από το drop – down µενού, επιλέγει τον τύπο «Polyteknwn» και έπειτα κάνει 

κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση», οπότε και εµφανίζονται τα παρακάτω (Εικόνα 
30.34) : 
 



 
Εικόνα 30.34 

 
Η κράτησή του λοιπόν ανανεώθηκε επιτυχώς, όπως τον πληροφορεί και το 

σύστηµα. Τώρα, σε περίπτωση που η σύζυγός του µετανιώσει και δεν έρθει, ο 
πελάτης δύναται να σβήσει τη κράτησή της στο όνοµά του, πατώντας στο link 
«∆ιαγραφή» (Εικόνα 30.35) : 
 

 
Εικόνα 30.35 

 
Η διαγραφή ήταν επιτυχής, όπως µας λέει και το σύστηµα. 

 
Ο πελάτης, αφού τελείωσε µε τις κρατήσεις ατόµων στο όνοµά του, επιθυµεί 

να κάνει κράτηση αυτοκινήτου. Από τη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, κάνει κλικ 
στο link «Κράτηση Αυτοκινήτου», οπότε και εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 
30.36 : 
 



 
Εικόνα 30.36 

 
Εισάγει λοιπόν στα πεδία τα στοιχεία του αυτοκινήτου του και πατάει το 

κουµπί «Εισαγωγή Κράτησης» (Εικόνα 30.37) : 
 

 
Εικόνα 30.37 

 
Η κράτησή του ήταν επιτυχής, όπως το ενηµερώνει και το σύστηµα. Τα 

στοιχεία του αυτοκινήτου φαίνονται στην οθόνη του. Όπως και µε την κράτηση 
ατόµου, ο πελάτης µπορεί να επεξεργαστεί ή και να διαγράψει την κράτησή του 
κάνοντας κλικ στους υπερσυνδέσµους «Επεξεργασία» και ∆ιαγραφή» αντίστοιχα. 
Τέλος, σε περίπτωση που έχει κάνει κράτηση σε παραπάνω από ένα αυτοκίνητα, 
προβαίνει στην εισαγωγή νέας κράτησης, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουµπί 
(Εικόνα 30.38) : 



 
Εικόνα 30.38 

 
Από εκεί και έπειτα η διαδικασία είναι γνωστή και ακολουθεί τα βήµατα της 

Κράτησης Ατόµου. 
Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει φορτηγό (ή φορτηγά) και θέλει να κάνει 

κράτηση και για αυτά στο όνοµά του, από τη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, κάνει 
κλικ στο link «Κράτηση Φορτηγού» (ακριβώς δίπλα στην Κράτηση Αυτοκινήτου), 
οπότε εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 30.39: 
 

 
Εικόνα 30.39 

 
Πρόκειται για µια διαδικασία ακριβώς ίδια µε την κράτηση αυτοκινήτου, 

απλά αντί για αυτοκίνητο έχουµε φορτηγό. Οι εικόνες παρακάτω δείχνουν 
περιληπτικά τις – γνωστές πλέον – λειτουργίες : 
 



 
Εικόνα 30.40 

 

 
Εικόνα 30.41 

 

 
Εικόνα 30.42 

 



 
Εικόνα 30.43 

 

 
Εικόνα 30.44 

 
Ο πελάτης µας τώρα θέλει να κρατήσει µία καµπίνα γι’ αυτόν και τη γυναίκα 

του. Οπότε από τη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης, κάνει κλικ στο link «Κράτηση 
Καµπίνας», οπότε και εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 30.45 : 
 

 
Εικόνα 30.45 

 



Από το πρώτο drop – down µενού επιλέγει η καµπίνα του να είναι LUX και 
από το δεύτερο να είναι 2 - κλίνη, να έχει δηλαδή δύο κρεβάτια. Κάνοντας κλικ στο 
κουµπί «Εισαγωγή κράτησης», εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της Εικόνας 30.46 : 
 

 
Εικόνα 30.46 

 
Παρόµοια µε την κράτηση ατόµου, αυτοκινήτου και φορτηγού, ο πελάτης 

δύναται να επεξεργαστεί ή και να διαγράψει την κράτηση καµπίνας που έκανε. Έστω 
λοιπόν ότι ο Anagnwstou µετανιώνει και αποφασίζει την καµπίνα του από λουξ να 
την κάνει Α Θέσης. Επιλέγει λοιπόν το σύνδεσµο «Επεξεργασία» (Εικόνα 30.47) : 
 

 
Εικόνα 30.47 

 
Από το drop – down µενού των τύπων καµπίνας επιλέγει ως νέο τύπο 

καµπίνας τον τύπο «Α Θέση» και πατά το κουµπί «Αποθήκευση», οπότε και τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στην Εικόνα 30.48 : 
 



 
 

Εικόνα 30.48 
 

Η ανανέωση ήταν επιτυχής, όπως µας ενηµερώνει και το σύστηµα. 
Έστω ο πελάτης θέλει να κάνει και δεύτερη κράτηση καµπίνας στο όνοµά 

του. Κάνει λοιπόν στο κουµπί «Εισαγωγή νέας κράτησης», οπότε και εµφανίζονται τα 
δεδοµένα της Εικόνας 30.49 : 
 

 
Εικόνα 30.49 

 
Εισάγει τύπο και κλίνες όπως περιγράφηκε παραπάνω και επιλέγει «Εισαγωγή 

Κράτησης» (Εικόνα 30.50) : 
 



 
Εικόνα 30.50 

 
Τώρα, σε περίπτωση που κάνει λάθος ή µετανιώσει για κάποια του κράτηση, 

µπορεί να τη διαγράψει, κάνοντας κλικ στο «∆ιαγραφή», οπότε και εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα της Εικόνας 30.51 : 
 

 
Εικόνα 30.51 

 
 Αφού λοιπόν έχει τελειώσει µε όλες τις κρατήσεις, ο πελάτης µπορεί να 
επιστρέψει στη σελίδα επιβεβαίωσης κράτησης και να επιλέξει τον «Υπολογισµό 
Τελικού Κόστους Κράτησης», οπότε και το σύστηµα θα του το επιστρέψει, όπως 
δείχνει και η Εικόνα 30.52 : 
 



 
Εικόνα 30.52 

 
Κλείνοντας το κεφάλαιο των κρατήσεων, πάµε να εξετάσουµε τις υπόλοιπες 

επιλογές του tree menu που αφήσαµε. Μένουν οι λειτουργίες των διαδροµών και των 
δροµολογίων, οι οποίες λίγο – πολύ µας είναι γνωστές από πιο πάνω. Παρατηρούµε 
ότι οι µόνες διαθέσιµες διαδικασίες που µπορεί να επιτελέσει ο πελάτης είναι αυτές 
της παρουσίασης των λιστών των διαδροµών και των δροµολογίων. ∆ύναται δηλαδή 
µόνο να αναγνώσει τις εγγραφές και όχι να τις επεξεργαστεί ή να τις διαγράψει. 
Αυτού του είδους οι λειτουργίες ανήκουν µόνο στη δικαιοδοσία του διαχειριστή. Ο 
πελάτης κάνει κλικ στην επιλογή «Λίστα ∆ιαδροµών», από το tree-menu, οπότε και 
του παρουσιάζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 30.53) : 

 

 
Εικόνα 30.53 

 
Η παραπάνω λίστα είναι η λίστα των διαδροµών που η εκάστοτε εταιρία 

µπορεί να κάνει. Ο πελάτης φυσικά δεν µπορεί να επεξεργαστεί τη λίστα. Αυτό που 
µπορεί να κάνει είναι να επιλέξει το σύνδεσµο «Στάσεις» για να δει σε ποιες 
ενδιάµεσες στάσεις σταµατά το πλοίο της διαδροµής που τον ενδιαφέρει. Έστω 
λοιπόν ότι θέλει να πάει από Μύκονο στην Κω µε το πλοίο Filippos, οπότε κάνει κλικ 
στο «Στάσεις», δίπλα ακριβώς από την εγγραφή. Εµφανίζεται το παράθυρο της 
Εικόνας 30.54 : 
 



 
Εικόνα 30.54 

 
Οπότε, έτσι ο χρήστης ξέρει από πού θα περάσει το πλοίο και έτσι, εάν π.χ. 

επιθυµεί το δροµολόγιο που θα κάνει να µην έχει πολλές ενδιάµεσες στάσεις, µπορεί 
να επιλέξει διαδροµή µε τα ίδια λιµάνια αναχώρησης και προορισµού, αλλά µε 
λιγότερες ενδιάµεσες στάσεις. 

Πάµε τώρα στα δροµολόγια. Από το tree menu επιλέγουµε να δούµε τη λίστα 
των διαθέσιµων ενεργών δροµολογίων που κάνει η εταιρία (Εικόνα 30.55) : 
 

 
Εικόνα 30.55 

 
Κάνοντας κλικ την επιλογή αυτή εµφανίζεται στο ίδιο παράθυρο η λίστα των 

δροµολογίων (Εικόνα 30.56) : 
 



 

 
Εικόνα30.56 

 
Να πως λοιπόν ο πελάτης µπορεί να διαλέξει το δροµολόγιό του µε βάση τις 

ενδιάµεσες στάσεις : Καταρχάς κάνει κλικ στο σύνδεσµο «∆ιαδροµές και Ενδιάµεσες 
Στάσεις» στη βάση της σελίδας, για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο, αυτό της Εικόνας 
30.57 : 
 



 
Εικόνα 30.57 

 
Σε αυτό µπορεί να δει όλες τις διαδροµές που µπορούν να κάνουν τα πλοία 

της ναυτιλιακής εταιρίας. Για κάθε διαδροµή υπάρχει η δυνατότητα προβολής των 
ενδιάµεσων στάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο, ειδικά σε περιπτώσεις όπου 
µπορεί να υπάρξουν διαδροµές µε ίδιο λιµάνι αναχώρησης και προορισµού, αλλά µε 
διαφορετικές ενδιάµεσες στάσεις. 

Έστω λοιπόν ο πελάτης θέλει να πάει από Μύκονο στην Κω. Οπότε κάνει 
κλικ στο link «Στάσεις» δίπλα από την αντίστοιχη εγγραφή. Εµφανίζεται το 
παράθυρο της Εικόνας 30.58 : 
 

 
Εικόνα 30.58 

 
Παρουσιάστηκε λοιπόν ο τρόπος µε τον οποίο ο χρήστης – πελάτης µπορεί να 

ενηµερωθεί εκτενώς για το πώς µπορεί να κάνει µία πλήρη και σωστή κράτηση. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΤΜΗΜΑ
	ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

	Περιεχόμενα
	Εγχειρίδιο Χρήσης για τον διαχειριστή
	29.  Περιγραφή περιεχομένου εγχειριδίου χρήσης
	Βασική οθόνη
	Κεντρική Σελίδα
	Λειτουργίες


	Εγχειρίδιο χρήσης για τον πελάτη
	30.  Περιγραφή περιεχομένου εγχειριδίου χρήσης
	Βασική οθόνη
	Κεντρική Σελίδα
	Λειτουργίες



