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Περίληψη 

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα παρακολουθήσουμε μια διαδραστική 

ιστοσελίδα ενός γυμναστηριού , στην οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει ένα λογαριασμό και να κάνει κράτηση στη συνεδρία που επιθυμεί.  

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση είναι το xampp , και οι 

γλώσσες προγραμματισμού είναι οι εξής : php, html , css , javascript , jquery 

datepicker UI. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν , 

και στο δεύτερο τη λειτουργία της σελίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Τι είναι το Xampp ; 

To Xampp  περιέχει το εξής πακέτο προγραμμάτων :  

• Εξυπηρετής ιστοσελίδων HTPP Apache 

• Τη βάση δεδομένων SQL 

• Διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε PHP και PERL 

 

Τα αρχικά του Xamp αναφέρονται : 

• X (cross platform Λειτουργία) 

• Αpacher Http Εξυπηρετής 

• ΜySQL 

• PHP 

• PERL 

Tο Xampp είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται για την σχεδίαση και 

υλοποίηση διαδραστικών ιστοσελιδών με τις τεχνολογίες Php , Sql , Javascript. 

Με τη χρήση του Xampp μπορείς να εργαστείς στη σελίδα σου χωρίς τη σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Όταν το Xampp τοπικά στον υπολογιστή επεξεργάζεται τον 

localhost ως ένα απομακρυσμένο κόμβο , ο οποίος συνδέεται με FTP. 

 

1.2 Γλώσσες Προγραμματισμού 

Η PHP είναι μια προγραμματιστική γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία διαδραστικών ιστοσελίδων. Μία σελίδα PHP δέχεται την 

επεξεργασλια απο ένα συμβατό διακομιστή παγκόσμιου ιστού για παράδειγμα 

Apache , έτσι ώστε να δημιουργηθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο 

που θα σταλεί στο περιηγητή σε μορφή κώδικα HTML. Τα αρχικά της σημαίνουν : 

Hypertext Processor. 

H HTML έιναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες , αποτελεί το βασικό 

κορμό μιας σελίδας. Τα αρχικά της σημαίνουν : Hyper Text Markup Language. Η 

HTML αποτελείται απο ετικέτες οι οποίες επισημάνουν κομμάτια κειμένου στα 

οποία θέλουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη μορφοποίηση. 
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Η CSS είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία με τον συνδυασμό της HTML 

μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες των ετικετών της για παράδειγμα το χρώμα των 

γραμμάτων. Τα αρχικά της σημαίνουν Cascading Style Sheets. 

H javascript είναι η γλώσσα προγραμματισμού που ελέγχει την HTML και 

οτιδήποτε στο διαδίκτυο. Είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα στο διαδίκτυο.  Το 

javascript datepicker UI που έχει χρησιμοποιηθεί στο κομμάτι των κρατήσεων 

είναι κομμάτι της javascript. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

2.1 Ανάλυση της ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα μας αποτελείται απο στατικές σελίδες που περιέχουν μόνο 

πληροφορίες όπως η σελίδα των συνδρομών την οπόία θα δούμε παρακάτω, και 

δυναμικές σελίδες όπως της δημιουργίας λογαριασμού στην οποία εκτελείται 

κώδικας. Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο βάσεις δεδομένων, μία τα στοιχεία του κάθε 

χρήστη και μία για τις κρατήσεις. 
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2.2 Στατικές σελίδες 

2.2.1 Homepage.php 

 

Εδώ βλέπουμε την αρχίκη σελίδα που περιέχει μόνο πληροφορίες , απο εδώ ο 

χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στη σελίδα . 

 

 

 



9 

 

2.2.2 Proponites.php 

 

Στατική σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τους προπονητές. 
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2.2.3 Sindromes.php 

 

Στατική σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τις συνδρομές. 
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2.2.4 Programma.php 

 

 

Στατική σελίδα που περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα. 

 

2.2.5 Epikoinwnia.php 

 

Στατική σελίδα που περιέχει πληροφορίες για την επικοινωνία. 
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2.3 Δυναμικές Σελίδες  

2.3.1 InsidePage.php 

 

Η δυναμική σελίδα που βλέπει ο χρήστης αφού έχει κάνει log-in , μοιάζει με την 

Homepage.php  όμως τώρα ο χρήστης έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί και στο 

κομμάτι των κρατήσεων που πριν δεν φαινόταν στο menu. Επίσης του δίνεται η 

δυνατότητα log-out στο πάνω δεξιά κομμάτι της οθόνης. Γίνονται οι απαραίτητοι 

έλεγχοι έτσι ώστε να μην μπορεί να μπεί εδώ ο χρήστης εάν δεν έχει κάνει log-in. 
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<?php 

    session_start(); 

    if ($_SESSION['login'] == 0){ 

    header("Location: http://localhost/Ptyxiaki/Homepage.php");} 

  ?> 

Στην περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να μπεί χωρίς να έχει κάνει log-in, θα 

οδηγηθεί πίσω στην Homepage.php. 

Το κουμπί Έξοδος εκτελεί τον εξής κώδικα :  

<?php 

 

session_start(); 

session_destroy(); 

 

header('Location: Homepage.php'); 

exit; 

 

 

?> 

Με αποτέλεσμα να σε οδηγεί πίσω στην Homepage.php. 
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2.3.2 check-login.php 

 

Μία δυναμική σελίδα στην οποία ο χρήστης πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του 

για να κάνει log-in. Στην περίπτωση που βάλει λάθος δεδομένα ή κάνει 

οποιοδήποτε άλλο λάθος , θα εμφανιστεί με κόκκινα γράμματα το είδος του 

λάθους που έκανε ο χρήστης.  

Για παράδειγμα :  
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Εδώ ο χρήστης δεν έβαλε δεδομένα και εμφανίστηκε το κείμενο : Απαιτούμενο 

πεδίο.  Ο κώδικας που εκτελείται με όλους τους ελέγχους : 

<?php 

 

  $LoginErr=""; 

  $PassErr=""; 

  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){ 

 

  $dbhost = "localhost"; 

  $dbuser = "root"; 

  $dbpass = ""; 

  $dbname = "crossfit_piraeus"; 

 

  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);    /* Σύνδεση 

στην database */ 

  mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 

 

  session_start(); 

 

  $LoginErr=""; 

  $PassErr=""; 

 

  if (empty($_POST["LoginName"])){ 

  $LoginErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } 
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  if (empty($_POST["Password"])) { 

    $PassErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } 

 

  if ($LoginErr=="" and $PassErr==""){ 

    $query=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM cfp_users WHERE 

LoginName='".$_POST["LoginName"]."' AND 

Password='".$_POST["Password"]."'"); 

    $row =  mysqli_num_rows($query); 

 

    if($row>0){ 

      echo "koble gg qq"; 

      $_SESSION['login'] = 1; 

      $_SESSION['epitheto'] = $_POST['LoginName']; 

      header("Location: http://localhost/Ptyxiaki/Insidepage.php"); 

    } else{ 

      $LoginErr = "Λάθος συνδυασμός"; 

      $PassErr = "Λάρος συνδυασμός"; 

    } 

  } 

mysqli_close($conn); 

 

} 

 



17 

 

2.3.3 Signin2.php 

 

Μία δυναμική σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 

λογαριασμό. Πατώντας το κουμπί δημιουργία λογαριασμού εκτελείται ο 

κώδικας, όπως και στην προηγούμενη φόρμα τα λάθη εμφανίζονται με κόκκινα 

γράμματα. Οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνονται στον εξής κώδικα : 

 

<?php 

session_start(); 
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         /* Σύνδεση στην database */ 

 

         $LoginErr=""; 

         $PassErr=""; 

         $SecondpassErr=""; 

         $FirstErr=""; 

         $LastErr=""; 

         $E_mailErr=""; 

         $SecondarypassErr=""; 

 

 

 

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){ 

$dbhost = "localhost"; 

$dbuser = "root"; 

$dbpass = ""; 

$dbname = "crossfit_piraeus"; 

 

$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);    /* Σύνδεση 

στην database */ 

mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 
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                                            /* Εκκίνηση Session      */ 

 

$LoginName = ""; 

$Password = ""; 

$FirstName= "";                                                /* Δήλωση Μηδενικών Τιμών */ 

$LastName=""; 

$E_mail= ""; 

$Secondpassword= ""; 

$Secondarypassword = ""; 

 

$LoginErr=""; 

$PassErr=""; 

$SecondpassErr=""; 

$FirstErr=""; 

$LastErr=""; 

$E_mailErr=""; 

$SecondarypassErr=""; 

 

 

 

$loginquery = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM cfp_users WHERE 

LoginName='".$_POST["LoginName"]."'"); 

$emailquery = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM cfp_users WHERE 

E_mail='".$_POST["E_mail"]."'"); 

 



20 

 

 

 if (empty($_POST["LoginName"])){ 

  $LoginErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } elseif(mysqli_num_rows($loginquery) > 0){ 

    $LoginErr = "Το όνομα χρήστη υπάρχει ήδη."; 

 

 

} 

 

  else { 

  $LoginName = user_input($_POST["LoginName"]); 

 } 

 

  if (empty($_POST["Password"])) { 

    $PassErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } else { 

    $Password = user_input($_POST["Password"]); 

  } 

 

  if (empty($_POST["Secondpassword"])){ 

    $SecondpassErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } elseif ($_POST["Password"]!=$_POST["Secondpassword"]){ 

    $SecondpassErr = "Λάθος κωδικός"; 
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  } 

 

  if (empty($_POST["FirstName"])){ 

    $FirstErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } elseif (!preg_match("/[^a-zA-Z0-9\.\-\Ä\ä\Ö\ö\Ü\ü\ 

]+$/s",$_POST["FirstName"])){ 

    $FirstErr= "Επιτρέπονται μόνο ελληνικά γράμματα"; 

  } else { 

    $FirstName = user_input ($_POST["FirstName"]); 

  } 

 

  if (empty($_POST["LastName"])){ 

    $LastErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } elseif (!preg_match("/[^a-zA-Z0-9\.\-\Ä\ä\Ö\ö\Ü\ü\ 

]+$/s",$_POST["LastName"])){ 

    $LastErr= "Επιτρέπονται μόνο ελληνικά γράμματα"; 

  } else { 

    $LastName = user_input ($_POST["LastName"]); 

  } 

 

  if (empty($_POST["E_mail"])){ 

    $E_mailErr = "Απαιτούμενο πεδίο"; 

  } elseif(mysqli_num_rows($emailquery) > 0){ 

    $E_mailErr = " Το email χρησιμοποιείται ήδη"; 

  } 
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  else { 

    $E_mail = user_input($_POST["E_mail"]); 

    if (!filter_var($E_mail, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { 

       $E_mailErr = "Το email δεν είναι έγκυρο"; 

     } 

 

    } 

 

  if ($_POST["Secondarypassword"] != "@cfp@") { 

    $Secondarypassword = user_input($_POST["Secondarypassword"]); 

    $SecondarypassErr = "Λάθος Κωδικός"; 

  } 

    else { 

        $Secondarypassword = user_input($_POST["Secondarypassword"]); 

    } 

 

 

 

if ($LoginErr=="" and $PassErr=="" and $SecondpassErr=="" and $FirstErr=="" and 

$LastErr=="" and $E_mailErr=="" and $SecondarypassErr==""){ 

    mysqli_query($conn,"INSERT INTO cfp_users (LoginName, Password, FirstName 

, LastName , E_mail ) 

    VALUES ('$LoginName', '$Password', '$FirstName', '$LastName', '$E_mail'  )"); 
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  } 

    mysqli_close($conn); 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

function user_input ($data) {                                 /* 'Ελεγχος User-Input */ 

   $data = trim($data); 

   $data = stripslashes($data); 

   $data = htmlspecialchars($data); 

   return $data; 

} 

 

?> 
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2.3.4 calendar.php 

 

Μία δυναμική σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να κλείσει θέση στο τμήμα 

που επιθυμεί , να ελέγξει τη διαθεσιμότητα κάθε τμήματος , να δεί τις κρατήσεις 

του και να διαγράψει τις κρατήσεις του. Τα λάθη εμφανίζονται με κόκκινα 

γράμματα. Οι ελέγχοι και οι παραμετροποιήσεις του javascript datepicker ui που 

έχουν πραγματοποιηθεί φαίνονται στον παρακάτω κώδικα :  

<head> 
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  <meta charset="utf-8"> 

  <link rel="stylesheet" 

href="//code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> 

    <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> 

  <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script> 

  <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css"> 

    <script> 

      $(function() { 

    $( ".datepicker" ).datepicker({ 

      beforeShowDay: $.datepicker.noWeekends, 

   monthNames: [ "Ιανουάριος", "Φεβρουάριος", "Μάρτιος", "απρίλιος", 

"Μάϊος", "Ιούνιος", "Ιούλιος", "Αύγουστος", "Σεπτέμβριος", "Οκτώβριος", 

"Νοέμβριος", "Δεκέμβριος" ], 

      dayNames: [ "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", 

"Samedi" ], 

   dayNamesMin: [ "Δε", "Τρ", "Τε", "Πε", "Πα", "Σα", "Κυ" ], 

   dateFormat: "yy-mm-dd" 

    }); 

 

 

 

  }); 
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  </script> 

  <?php 

  session_start(); 

 

 

    if ($_SESSION['login'] == 0){ 

    header("Location: http://localhost/Ptyxiaki/Homepage.php");} 

    $BookingErr=""; 

    $CheckDayErr=""; 

    $ShowBookErr=""; 

    $DeleteErr=""; 

 

  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){ 

 

    $BookingErr=""; 

    $CheckDayErr=""; 

    $ShowBookErr=""; 

    $DeleteErr=""; 

 

 

    $dbhost = "localhost"; 

  $dbuser = "root"; 

  $dbpass = ""; 

  $dbname = "crossfit_piraeus"; 
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  $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);    /* Σύνδεση 

στην database */ 

  mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 

 

 

 

 

 

 

 

 

       $epitheto= $_SESSION['epitheto']; 

 

 

     if($_REQUEST['submit']=="Κράτηση Θέσης"){ 

       $flag1=1; 

       $flagzx=1; 

       $epitheto= $_SESSION['epitheto']; 

      $LoginName = $_POST['LoginName']; 

      $Time= $_POST['Timed']; 

       if ($_POST["LoginName"]==""){ 

         $CheckDayErr="Πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία"; 

         $flag1=0; 

       } 
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       if($flag1==1){ 

         $LoginName = $_POST['LoginName']; 

         $Time= $_POST['Timed']; 

 

        $query=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM booking WHERE 

Dates='".$_POST["LoginName"]."' AND Time='".$_POST["Timed"]."' AND 

LastName='$epitheto'"); 

        $row1= mysqli_affected_rows($conn); 

        $queryzx=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM booking WHERE 

Dates='".$_POST["LoginName"]."'  AND LastName='$epitheto'"); 

        $rowzx= mysqli_affected_rows($conn); 

        if ($rowzx>0){ 

          $BookingErr="Μπορείτε να κάνετε μόνο μια κράτηση κάθε μέρα"; 

          $flagzx=0; 

        } 

 

      if($row1>0 AND $flagzx==1){ 

        $BookingErr= "'Εχετε κάνει ήδη κράτηση με αυτά τα στοιχεία"; 

        mysqli_close($conn); 

      }elseif($row1==0 AND $flag1!=0 AND $flagzx==1){ 

        $BookingErr="Επιτυχής Κράτηση"; 

 

   $epitheto= $_SESSION['epitheto']; 

  $LoginName = $_POST['LoginName']; 

  $Time= $_POST['Timed']; 
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  $dbhost = "localhost"; 

$dbuser = "root"; 

$dbpass = ""; 

$dbname = "crossfit_piraeus"; 

 

$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);    /* Σύνδεση 

στην database */ 

mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 

 

  mysqli_query($conn,"INSERT INTO booking (Dates, Time, LastName ) VALUES 

('$LoginName', '$Time', '$epitheto')"); 

 

 mysqli_close($conn);} 

} 

} 

 if($_REQUEST['submit']=="Έλεγχος Διαθεσιμότητας"){ 

 

  $flag2=1; 

  $epitheto= $_SESSION['epitheto']; 

 $LoginName = $_POST['LoginName']; 

 $Time= $_POST['Timed']; 

 

 if ($_POST["LoginName"]==""){ 
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   $CheckDayErr="Πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία"; 

   $flag2=0; 

 } 

 

 if($flag2==1){ 

   $LoginName = $_POST['LoginName']; 

   $Time= $_POST['Timed']; 

 

 

 

  $dbhost = "localhost"; 

$dbuser = "root"; 

$dbpass = ""; 

$dbname = "crossfit_piraeus"; 

 

$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);    /* Σύνδεση 

στην database */ 

mysqli_set_charset($conn,"utf8"); 

 

 

 

  $query=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM booking WHERE 

Dates='".$_POST["LoginName"]."' AND Time='".$_POST["Timed"]."'"); 

  $row =  mysqli_affected_rows($conn); 

  $theseis=""; 
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  $theseis=4-$row; 

  if ($_POST["LoginName"]==""){ 

    $CheckDayErr="Πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία"; 

  }elseif($theseis==0){ 

    $CheckDayErr= "Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις"; 

  }elseif($theseis>0){ 

  $CheckDayErr= "Υπάρχουν $theseis κενές θέσεις"; 

} 

} 

  mysqli_close($conn); 

 

} 

if($_REQUEST['submit']=="Δείτε τις κρατήσεις σας"){ 

  $flag3=1; 

  if($_POST["daycheck"]==""){ 

    $ShowBookErr="Πρέπει να εισάγετε στοιχεία"; 

    $flag3=0; 

    } 

if($flag3==1){ 

  $checkday = "SELECT Time FROM booking WHERE 

Dates='".$_POST["daycheck"]."'"; 

$result = mysqli_query($conn, $checkday); 

if (mysqli_num_rows($result) > 0) { 

  $row = mysqli_fetch_assoc($result); 

  $timebook=$row["Time"]; 
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  $ShowBookErr="Έχετε κάνει κράτηση στις $timebook"; 

} 

if (mysqli_num_rows($result) == 0){ 

$ShowBookErr="Δεν έχετε κάνει κράτηση αυτή τη μέρα"; 

} 

  } 

} 

 

  if($_REQUEST['submit']=="Διαγραφή Κράτησης"){ 

    $flag4=1; 

    if($_POST["Datec"]==""){ 

      $DeleteErr="Πρέπει να εισάγετε στοιχεία"; 

      $flag4=0; 

      } 

      if($flag4==1){ 

    $queryc=mysqli_query($conn, "SELECT * FROM booking WHERE 

Dates='".$_POST["Datec"]."' AND Time='".$_POST["Timec"]."'"); 

    $rowc =  mysqli_num_rows($queryc); 

    if ($rowc>0){ 

    $epitheto= $_SESSION['epitheto']; 

    $deleteday = "DELETE FROM booking WHERE Time='".$_POST["Timec"]."' AND 

Dates='".$_POST["Datec"]."' AND LastName='$epitheto'"; 

    mysqli_query($conn, $deleteday); 

    if (mysqli_query($conn, $deleteday)){ 

      $DeleteErr= "Επιτυχής Διαγραφή"; 
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    } 

 

}else{ 

  $DeleteErr="Δεν έχετε κάνει κράτηση με αυτά τα στοιχεία"; 

} 

 

} 

} 

} 

?> 
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2.4 Βάσεις Δεδομένων 

Έχουν χρησιμοποιηθει 2 πίνακες . 

Ο πίνακας booking για τις κρατήσεις και ο πίνακας cfp_users για τους χρήστες. 

 

O πίνακας booking περιέχει 3 στήλες. Μία για την ημερομηνία , μία για την ώρα , 

και μία με το Όνομα χρήστη. 
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Ο πίνακας cfp_users έχει 5 στήλες : Όνομα Χρήστη , Κωδικός , Όνομα , Επίθετο , 

Επώνυμο και E-mail. Οι 2 πίνακες έχουν encoding utf-8 έτσι ώστε να δέχονται 

δεδομένα και στα ελληνικά. 
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Βιβλιογραφία 

Λεκτικά και φωτογραφίες 

http://www.crossfitpiraeus.com/gym/index.php/en/ 

Επεξήγηση xampp  

https://el.wikipedia.org/wiki/XAMPP 

Επεξήγηση php 

https://el.wikipedia.org/wiki/PHP 

Επεξήγηση html 

https://el.wikipedia.org/wiki/HTML 

Επεξήγηση css 

https://el.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 

Επεξήγηση javascript 

https://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

Πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού xampp 

https://www.apachefriends.org/index.html 

Πρόγραμμα jquery UI  

https://jqueryui.com/ 

 

 


