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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Περίληψη 

Το αντικείμενο που πραγματεύεται αυτή η πτυχιακή εργασία είναι η 

κατασκευή ιστοσελίδας για ηλεκτρονικό κατάστημα βιβλιοπωλείου Πιο 
συγκεκριμένα, για την υλοποίηση αυτής της ιστοσελίδας έχει γίνει χρήση 

των γλωσσών προγραμματισμού HTML, ΡΗΡ, JavasCΓipt και CSS. Για την 
δημιουργία, αποθ1Ίκευση και την εμφάνιση πληροφοριών έχει 
χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού βάσεων δεδομένων SQL και 
διάφορα «ερωτήματά της». 

Η ιστοσελίδα παρέχει στον επισκέπτη την δυνατότητα να αναζητήσει 
βιβλία με βάση τον τίτλο, το όνομα του συγγραφέα ή την κατηγορία η 
οποία τον ενδιαφέρει. Αν ο επισκέπτης θέλει να αγοράσει κάποιο βιβλίο 
θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιο λογαριασμό (register) παρέχοντας 
κάποια προσωπικά στοιχεία, στην περίπτωση όπου ο επισκέπτης είναι 
παλαιότερος χρήστης της σελίδας μας θα πρέπει να δώσει τα στοιχειά του 
λογαριασμού του όπως όνομα χρήστη ( usernaιne) και κωδικό (passwω·d) 
δίνοντας του την δυνατότητα να ολοκληρώσει τις αγορές του , να 
τροποποιήσει τα προσωπικά στοιχειά του λογαριασμού του και να δει τις 
τις παλαιότερες αγορές του. 

Αν ο χρ11στης που θα συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας έχει δικαιώματα 
διαχειριστ~Ί τότε μπορεί να τροποποιήσει την βάση δεδομένων των 
βιβλίων όπως προσθέτοντας νέα βιβλία, διαγράφοντας 11 ενημερώνοντας 
τις πληροφορίες η την ποσότητα στα ήδη υπάρχοντα, ακόμη μπορεί να 
προσθέσει η να αφαιρέσει κατηγορίες βιβλίων και να διαχειριστεί τις 
παραγγελίες των πελατών. 

1.2 Κίνητρο για την Διεξαγωγή της Εργασίας 

Στην εποχή που ζούμε, το inteΓnet έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής μας. Η συνεχής και με γεωμετρική πρόοδο εξέλιξη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας έχει οδηγ1Ίσει, ανάμεσα 
σε άλλους, τις επιχειρήσεις να αναζητούν την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της υποδομ1Ίς και των υπηρεσιών τους προκειμένου να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτ1Ίσεις της εποχ11ς τους και να 
ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους. 
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Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που έρχονται σε άμεση 11 έμμεση επαφ1Ί 
με το πελατειακό τους κοινό, όπως ένα βιβλιοπωλείο, επιβάλλεται η 

παρουσία του στο διαδίκτυο. 

1.3 Σκοπός και Στόχοι Εργασίας 

Ο κυριότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ενός 

βιβλιοπωλείου στην οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να πλοηγηθούν, να 

βρουν πληροφορίες και να αγοράσουν το βιβλίο που τους ενδιαφέρει. 

Άλλος ένας στόχος κατασκευαστεί να κατασκευαστεί η ιστοσελίδα με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η πλοήγηση σε αυτήν να είναι εύκολη και απλή. Ο 

επισκέπτης μπορεί να βρίσκει την πληροφορία που αναζητά ή να 

πλοηγείται προκειμένου να ενημερωθεί, χωρίς να κουράζεται και να 

χάνεται στην ιστοσελίδα. 

Ο απώτερος σκοπός της εργασίας αυτ~Ίς είναι η αποκόμιση γνώσεων 

πάνω σε γλώσσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατασκευή 
ιστοσελίδων όπως η HTML, η ΡΗΡ, η SQL, CSS και η Javascript. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (γενικά) 

Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι σαφής και υπάρχουν 
πολλοί που προσπαθούν να δώσουν έναν συγκεκριμένο ορισμό. Μπορεί 

να δοθεί ένας απλοποιημένος ορισμός ο οποίος ίσως να μην 
συμπεριλαμβάνει όλα όσα θα έπρεπε άλλα είναι αρκετά κατατοπιστικός. 
Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κάθε είδους συναλλαγής ( επιχειρηματικ1Ίς, 
διοικητικ1Ίς και ανταλλαγ1Ίς πληροφοριών) που γίνεται μέσω της χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων, και έχει ως σκοπό την ενίσχυση των πελατών (είτε 

με προϊόντα είτε με υπηρεσίες) και η αύξηση του κέρδους των εταιριών 
μέσω του ανταγωνιστικού στοιχειού. 
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Το Ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις πράξεις 
που είναι απαραίτητες να γίνουν για να φτάσει ένα προϊόν από το; 
παραγωγό στον καταναλωτή. Όπως, δηλαδή, συμβαίνει και στο κανονι~ο 
εμπόριο. 'Ολες οι ενέργειες γίνονται με την χρ11ση ηλεκτρονικων 
υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 

Οι συνηθισμένες ενέργειες που γίνονται είναι οι έξης: γίνεται μια 
παρουσίαση των προϊόντων ώστε να ξέρουν οι καταναλωτές τις επιλογές 
τους, αλλά και να παρουσιάσουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους. Επίσης 
γίνονται διάφορες ενέργειες διαφήμισης και ιηaΓketing με σκοπό την 
προσέλκυση των πελατών. Την αλληλεπίδραση με τον πελάτη μέσω 
καταλόγων εμπορευμάτων και των πώλήσεων. Ακόμη διεκπεραιώνονται 
παραγγελίες και πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γίνονται 
καταγραφές των παραγγελιών και των πληρωμών. Το "σωστό" και 
ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης 
πελατών. Αυτές είναι ενέργειες που αφορούν την συμπεριφορά των 
πωλητών προς τους καταναλωτές μετά την πώληση των προϊόντων· 
Επίσης παρέχει την επικοινωνία με τους προμηθευτές. 

Μια επιχείρηση για να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
χρειάζεται κάποια απαραίτητα στοιχεία. Αρχικά χρειάζεται να υπάρχει ένα 
προϊόν 1Ί μια υπηρεσία για να πωληθεί, φυσικά, και ο δικτυακός τόπος 
πώλησης. Κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει κάποιες μεθόδους 
προσέλκυσης του πελατειακού κοινού στην ιστοσελίδα της ώστε να 
προσελκύσει πιθανούς αγοραστές και να παρουσιάζει τα θετικά του 
προϊόντος. Αλλά και μεθόδους είσπραξης των χρημάτων, όπως για 
παράδειγμα θύρα on-line πληρωμών. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την 
δημιουργία υπηρεσίας μέσω της οποίας θα στέλνει τα προϊόντα στους 
πελάτες της, υπηρεσία επιστροφ1Ίς προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών· 

'Ολα αυτά προϋποθέτουν ένα άρτια εκπαιδευόμενο προσωπικό το 
οποίο θα έχει ευθύνη για όλα τα παραπάνω αλλά και για την υποδοχ1Ί και 
επεξεργασία των παραγγελιών. 

Το κύριο στοιχειό του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η επικοινωνία και 
πιο συγκεκριμένα η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αποστολέων και 
παραληπτών. Η ανταλλαγές αυτές αφορούν τρεις φορείς. Τους 
καταναλωτές, τις επιχειρ1Ίσεις και τους δημοσίους φορείς. 
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Κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε 4 εμφανείς 

κατηγορίες οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το ποια είναι τα 
συναλλασσόμενα μέρη. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

a) Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Καταναλωτή (Business to 
Costumer-B2C) 

b) Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση (Business to 
Β ιιsiness-B2B) 

c) Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Δημόσια διοίκηση (Bιιsiness 

to Governιηent- B2G) 

d) Ηλεκτρονικό εμπόριο ΚαταναλωηΊ προς Δημόσια διοίκηση 
(CostuιηeΓ to GονeΓηιηeηt- B2G) 

2.2 Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C 

Οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C είναι τα 
γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία πωλούν on-line ( απευθείας 
μέσω inteιηet) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους τελικούς 

αποδέκτες- καταναλωτές. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο του τύπου B2C προσομοιάζει με το λιανικό 
εμπόριο όπου τα προϊόντα ( ή υπηρεσίες) απευθύνονται όχι σε 

επιχειρήσεις αλλά σε τελικούς καταναλωτές. 

Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου του τύπου B2C 

Πλεονεκτ~Ίματα από την πλευρά των καταναλωτών: 

1. Δυνατότητα επιλογής από τη παγκόσμια αγορά: Στην περίοδο προ 
του ηλεκτρονικού εμπορίου ο καταναλωτής είχε να επιλέξει τα 
προϊόντα από τη τοπική αγορά στην οποία διαβίωνε 11 από κοντινές 
αγορές στις οποίες μπορούσε να μεταβεί σχετικά εύκολα. Αυτό 

οδηγούσε στο φαινόμενο οι αγορές να διαμορφώνονται από τους 
προμηθευτές. Όλα αυτά αλλάζουν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Τώρα ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιλογ1Ίς . Η αγορά 
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εκτείνεται πέραν των τοπικών γεωγραφικών συνόρων και ο 

καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει. 

2. Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται στις τοπικές 
αγορές: Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο το 
ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές για 
επιλογή από την παγκόσμια πλέον αγορά. Αυτό δίνει και επιπλέον 
δυνατότητα στον καταναλωτή να βρει και να αγοράσει προϊόντα τα 
οποία δεν μπορούσε να βρει στην τοπική αγορά. Με την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί από το σπίτι του και μέσω του 

internet να ψάξει σε βιβλιοθήκες και on-line βιβλιοπωλεία σε όλο τον 
κόσμο να εντοπίσει και να αγοράσει αυτά που χρειάζεται. 

3. Η οικονομία χρόνου: Η αγορά ενός αγαθού με τον συμβατικό 
τρόπο απαιτεί κάποια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο. Μέσω του 
ηλεκτρονικού εμπορίου ο καταναλωτής αγοράζει αγαθά από το σπίτι 

του, χωρίς να χρειασθεί να μετακινηθεί ή να περιμένει σε ουρές, ενώ 
το προϊόν παραδίδεται εκεί που ο αγοραστής επιθυμεί χωρίς να 
χρειαστεί να το μεταφέρει ο ίδιος. Η οικονομία χρόνου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικ1Ί για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως οι επιχειρηματίες, 

οι οποίοι μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκουν τρόπο να 

επισκεφθούν τις εικονικές πλέον αγορές. 

4. Αγορές 24 ώρες το 24ωρο: Ενώ σημαντικές αγορές λειτουργούν 
συγκεκριμένο ωράριο καθημερινά, οι αγορές του ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι ανοιχτές 24 ώρες το 24 ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα 

στον καθένα να συναλλαχτεί ακόμη και στις 5 η ώρα το πρωί. 

5. Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων: Η δυνατότητα 
της επιλογ1Ίς προϊόντων από όλον τον κόσμο δίνει στους καταναλωτές 
την ευκαιρία για να εντοπίσουν αγοραστικές ευκαιρίες, προσφορές 
και εκπτώσεις και τελικά να αποκτήσουν τα προϊόντα που θέλουν σε 

χαμηλότερες τιμές πολλές φορές από αυτές της τοπικ1Ίς αγοράς. 

6. Απόλαυση ποιοτικότερων υπηρεσιών: Η αύξηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων , που προέρχεται από τη 
εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση των 
αγορών, η δυνατότητα που αποκτά ο καταναλωτής να συγκρίνει τα 
χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων καθώς και τις υπηρεσίες 
που παρέχουν οι διάφορες εταιρείες οδηγεί τελικά στη δημιουργία 
καταναλωτών με γνώση της αγοράς καταναλωτών με απαιτήσεις κάτι 
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που οδηγεί και στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που τους 

παρέχονται. 

7. Οι καταναλωτές συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των 

αγορών: Η δυνατότητα σύγκρισης και επιλογής δίνει δύναμη στους 
καταναλωτές οι οποίοι ενώ πρώτα ήταν αποδέκτες των προϊόντων που 
διακινούνταν στις τοπικές αγορές μέσω των δικτύων των 

προμηθευτών, τώρα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των απαιηΊσεων 
και είναι αυτοί πλέον που καθοδηγούν τις αγορές. 

Πλεονεκτ~Ίματα από τη πλευρά των επιχειρήσεων: 

1. Κατάργηση των στενών γεωγραφικών ορίων των τοπικών 

αγορών: Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

τύπου B2C είναι ότι δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 
επεκταθούν έξω από τα γεωγραφικά όρια των αγορών στις οποίες 1Ίδη 

δραστηριοποιούνται. 

2. Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στην παγκόσμια αγορά: Η 

επέκταση στην παγκόσμια αγορά απαιτεί από τις επιχειρήσεις πολύ 

μεγάλες επενδύσεις. Δεν είναι παράξενο ότι από αυτή τη διαδικασία 
αποκλείονται λόγω κόστους σχεδίου όλες οι μικρές και μικρομεσαίες 

εταιρείες οι οποίες δεν έχουν πόρους για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις τέτοιων επεκτάσεων. Εδώ το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί 
να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε μικρές και μικρομεσαίες 

εταιρείες μια και τα κόστη επενδύσεις είναι ασύγκριτα μικρότερα. 

3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: Οι επιχειρήσεις από τη μια 

πλευρά επεκτείνονται σε νέες αγορές και απ' την άλλη αντιμετωπίζουν 

με αυτόν τον τρόπο τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις τοπικές τους 
αγορές. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού 
εμπορίου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρ1Ίσεων 

αποτελεί σημείο κλειδί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε 
μακρό χρόνο. 

4. Ελάττωση της προμ1Ίθειας της αλυσίδας: Η εφαρμογ1Ί του 
ηλεκτρονικού εμπορίου οδηγεί σε ελάττωση της προμηθευτικ~Ίς 
αλυσίδας μεταξύ του παραγωγού και του τελικού καταναλωτ~Ί , 

δεδομένου ότι μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις όλοι οι μεσάζοντες και να αποκατασταθεί απευθείας 

επικοινωνία μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 
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5. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών: Μια ιδιαίτερη 
σημαντική δυνατότητα που ανοίγει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 
αυτή της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας προσφέρουν 
δυνατότητες για βελτίωση της ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και 
των συνοδευτικών υπηρεσιών. Η Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών είναι κλειδί στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

6. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες: Ο/Η Επιχειρηματίας έχει πλέον 
τη δυνατότητα να συγκρίνει προμηθευτές, να αγοράσει υπηρεσίες και 
υλικά από όλον τον κόσμο και να υλοποιεί επιχειρηματικές 
συνεργασίες. Η << ηλεκτρονικ1Ί αγορά>> αποτελεί από μόνη της ένα 
νέο επιχειρηματικό κόσμο, όπου οι δυνατότητες για ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας είναι ακόμη πολύ μικρές. 

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα για καταναλωτές και 

επιχειρήσεις: 

Από τη πλευρά των καταναλωτών 

1.Δυνατότητα επιλογής από τη παγκόσμια αγορά. 

2.Δυνατότητα αγοράς προϊόντων που δεν βρίσκονται στις τοπικές αγορές. 

3.Οικονομία χρόνου, αγορές 24 ώρες το 24ωρο. 

4.Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων. 

5.Απολαύσει ποιοτικότερων υπηρεσιών. 

6.Οι καταναλωτές συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση των αγορών. 

Από τη πλευρά των επιχειρ1Ίσεων 

1.Κατάργηση των στενών γεωγραφικών ορίων των τοπικών αγορών. 

2.Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στην παγκόσμια αγορά. 

3.Αύξηση της ανταγωνιστικότητας , ελάττωση της προμηθευτικ1Ίς 
αλυσίδας. 

4.Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

5.Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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2.3 Ηλεκτρονικό Κατάστημα ( e-shop) 

Είναι η δικτυακή προβολή των προϊόντων μιας εταιρίας ή ενός 

καταστήματος. Αν στους καταλόγους προϊόντων της εταιρείας 
προσθέσουμε δυνατότητες παραγγελίας και αγοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών, τότε οδηγούμαστε σε αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Τα άμεσα οφέλη για την εταιρεία είναι η αυξημένη ζήτηση, η 
παγκόσμια παρουσία με χαμηλό κόστος και η μείωση εξόδων για 
διαφήμιση και πωλ1Ίσεις. Ως επακόλουθο είναι ότι ο καταναλωηΊς 

απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με το παραδοσιακό εμπόριο 
και έχει περισσότερες επιλογές. Επίσης, λόγω της προσπάθειας που 
καταβάλλουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για ανάπτυξη συγκριτικού 

πλεονεκτήματος ως προς τον ανταγωνισμό τους, ο καταναλωτής αποκτά 
καλύτερη πληροφόρηση. ΑυηΊ μπορεί να εκφράζεται με την ηλεκτρονική 

διάθεση οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης και με τη δυνατότητα 

καταγραφής σχολίων και παρατηρήσεων από άλλους καταναλωτές. Ένα 
ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η 24ωρη λειτουργία των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων και η ευκολία στην επιλογή, αγορά και 

παραλαβή των προϊόντων. Η επιδιωκόμενη βελτίωση των εσόδων για τους 
ηλεκτρονικούς εμπόρους, μπορεί να προέρχεται από τα μειωμένα έξοδα, 
τις αυξημένες πωλήσεις και από την διαφ1Ίμιση. Τα περισσότερα 
ηλεκτρονικά καταστήματα είναι της μορφής B2C. Τέτοια είναι 
βιβλιοπωλεία, πωλήσεις εισιτηρίων, κλπ. 

Οι σημαντικότερες και ταυτόχρονα αναγκαίες ενότητες για τη 

δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι: ο κατάλογος 
προϊόντων, η αναζ1Ίτηση προϊόντων, η εγγραφή και αναγνώριση των 

πελατών, το καλάθι αγορών, η παραγγελία, η πληρωμ11 και η διανομ1Ί των 
προϊόντων. Άλλες σημαντικές αλλά όχι αναγκαίες ενότητες είναι: η 
επικοινωνία με το κατάστημα, η διαφήμιση και η προώθηση προϊόντων . 
Στη συνέχεια αναλύονται οι προαναφερθείσες ενότητες. 

2.3 .1 Κατάλογοι προϊόντων 

Μία σημαντικ1Ί διαδικασία που έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι 
η δημιουργία καταλόγων των προιόντων που εμπορεύεται . Κάθε προϊόν 
που παρατίθεται στον κατάλογο πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστο από 
μία συνοπτικ1Ί περιγραφ11, μία φωτογραφία, το κόστος προμήθειάς του, 

ένα σύνδεσμο σε αναλυτικότερη περιγραφ1Ί και βέβαια συνδέσμους 11 
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κουμπιά που καταχωρούν το προϊόν στα προς προμήθεια προϊόντα (καλάθ: 
αγορών) του πελάτη. Η ανάγκη για συνοπτική και αναλυτική πεpιγραφη 1 

προκύπτει επειδ1Ί στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υπάρχουν υπαλληλοιl 
πωλητές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δοθούν απαντ~Ίσεις στα 
ερωτήματα των υποψήφιων πελατών. Έτσι λοιπόν οι περιγραφές είναι το 
σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτει ένας κατάλογος προκειμένου ένας 
πελάτης να αποφασίσει, αν πράγματι ενδιαφέρεται για ένα προϊόν. Ένα 
επιπλέον χαρακτηριστικό που μπορεί να διαθέτει ένας κατάλογος, είναι να 
δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες που έχουν 11δη προμηθευτεί ένα προϊόν, να 
το αξιολογήσουν και να καταγράψουν τις προσωπικές τους παρατηρήσεις. 
Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ίσως την καλύτερη πηγή πληροφόρησης για 
άλλους πελάτες. 

2.3 .2 Εγγραφή και αναγνώριση των πελατών 

Οι πελάτες που επισκέπτονται τους καταλόγους ενός ηλεκτρονικού 
καταστ~Ίματος είναι δυνατό να είναι περαστικοί πελάτες (Walk-in) και 
διαπιστευμένοι (Account custoιηeΓs ). Ένας περαστικός πελάτης συνήθ~ς 
επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, οριστικοποιεί την παραγγελια 
του, «πληρώνει» και προσδιορίζει τη διεύθυνση παράδοσης των 
προϊόντων που παρήγγειλε. Σε αυτή την κατηγορία πελατών δεν μπορεί ~α 
παρασχεθεί καμιά άλλη διευκόλυνση. Σε αντίθεση με τους περαστικου7 
πελάτες, οι διαπιστευμένοι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν μια σειρα 
από επιπλέον διευκολύνσεις. 

Ένας πελάτης εγγράφεται στις λίστες των διαπιστευμένων πελατών, 
όταν αποφασίσει να καταχωρ1Ίσει (μέσα από αντίστοιχες φόρμες) 
ορισμένα στοιχεία όπως είναι: επώνυμο, όνομα, ηλικία, ενδιαφέροντα, 
κλπ. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης αποκτά useιηa111e και password. Στο 
εξής κάθε φορά που ο πελάτης συνδέεται στο δικτυακό τόπο του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να δίνει το useιηa1ηe και το passwoι·d 
του και να αποκτά τις επιπλέον διευκολύνσεις. Στις διευκολύνσεις αυτές 
περιλαμβάνεται η δυνατότητα να βλέπει μόνο προϊόντα που ανήκουν στα 
ενδιαφέροντά του και να λαμβάνει εκπτωτικά πακέτα (με βάση τις μέχρι 
τότε αγορές του). 
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2.3 .3 Καλάθι αγορών 

Οι πελάτες χρησιμοποιούν το καλάθι αγορών, που αποτελεί την 

ηλεκτρονική εκδοσ1Ί του καλαθιού , για να συγκεντρώνουν τα προιόντα 
που τους ενδιαφέρουν από τα ράφια των πολυκαταστημάτων και των 
super ωarkets, μέχρι να φτάσουν στο ταμείο. Στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού καταστήματος, το ανάλογο της τοποθέτησης ενός προϊόντος 
από το ράφι στο καλάθι γίνεται με το πάτημα του κατάλληλου κουμπιού 
που συνοδεύει κάθε προϊόν του καταλόγου προϊόντων. Στην παραδοσιακή 
διαδικασία αγορών από πολυκαταστ~Ίματα και supeι- ιηaι-kets, ο πελάτης 
έχει, ανά πάσα στιγμή, άμεση εποπτεία των ειδών που μέχρι τότε έχει 
τοποθεηΊσει στο καλάθι του. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαδικασία 
αγορών, το καλάθι αγορών του ηλεκτρονικού καταστήματος συντηρείται 
στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για να αποκτήσει 
ο πελάτης, την ψευδαίσθηση άμεσης εποπτείας, που είναι αναγκαία για 
ψυχολογικούς αλλά και για πρακτικούς λόγους, το ηλεκτρονικό 
κατάστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης των μέχρι 
εκείνη τη στιγμή επιλεχθέντων προϊόντων (συγκεντρωμένων στο 

ηλεκτρονικό καλάθι αγορών). 

Απαραίτητο είναι μέσα από τη δυνατότητα εποπτείας του καλαθιού 
αγορών θα πρέπει να παρέχονται και άλλες συμπληρωματικές δυνατότητες 
στους πελάτες όπως ο υπολογισμός του συνολικού κόστους για την 
προμήθεια των προϊόντων του καλαθιού και η αφαίρεση προϊόντων από το 
καλάθι είναι δύο περιπτώσεις με μεγάλη πρακτική αξία και ως εκ τούτου 

πρέπει να παρέχονται από κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης τα 
ηλεκτρινικά καταστήματα καλό θα είναι να συντηρούν το καλάθι αγορών 
του πελάτη ακόμα και όταν εκείνος μεταβαίνει σε άλλες ιστοσελίδες. Το 
ισοδύναμο στ~1ν παραδοσιακ1Ί διαδικασία αγορών θα 1Ίταν αν μπορούσε ο 
πελάτης να αφήσει το καλάθι του στη μέση . των διαδρόμων του 
πολυκαταστήματος , να εξέλθει του κτιρίου που στεγάζει το 
πολυκατάστημα, να πραγματοποιήσει όποια άλλη υποχρέωση ή εργασία 
είχε και όταν επέστρεφε στο πολυκατάστημα να εύρισκε το καλάθι του 
εκεί που το είχε αφήσει και να συνέχιζε τις αγορές του, σαν να μην είχε 
λείψει λεπτό από το πολυκατάστημα. 
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2.3 .4 Παραγγελία 

Πραγματοποιείται όταν ο πελάτης έχει ολοκληρώσει τις αγορές ,του 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα και θελήσει να πληρώσει και να παραλαβεt 
τα προϊόντα που έχει στο καλάθι αγορών του. Η ενεργοποίηση του 
σταδίου αυτού γίνεται από τον ίδιο τον πελάτη με το πάτημα κατάλληλου 
κουμπιού που παρέχεται μέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες του 
καταστήματος (συν1Ίθως στην κορυφ11 των καταλόγων προϊόντων). Στην 
περίπτωση αυτ1Ί το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον πελάτη για το 
συνολικό κόστος για την προμήθεια των προϊόντων που έχει επιλέξει και 
ζητά από αυτόν να συμπληρώσει στοιχεία που αφορούν την πληρωμή και 
τη διανομή των προϊόντων. Εφόσον ο πελάτης παρέχει τα στοιχεία που 
του ζητούνται και επαληθευτεί η εγκυρότητα τους τότε τα προϊόντα του 
καλαθιού αγορών μεταφέρονται από το καλάθι στις παραγγελίες προς 
εκτέλεση που έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για τη μεταφορά στοιχείων από τον πίνακα δεδομένων πο~ 
αντιστοιχεί στο καλάθι αγορών στον πίνακα δεδομένων που αντιστοιχει 
στις παραγγελίες προς εκτέλεση. · 

2.3.5 Πληρωμή 

Οι δυνατότητες πληρωμής μπορεί να είναι: αντικαταβολή, πιστωτικry 
κάρτα, ηλεκτρονική επιταγή και ηλεκτρονικό χρ1Ίμα. Στο ηλεκτρονικο 
κατάστημα συνηθίζεται να χρησιμοποιείται η πιστωτική κάρτα και η 
αντικαταβολή. Η δεύτερη είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθούν κ~ι 
εκείνοι οι πελάτες που δεν έχουν εξοικειωθεί με ηλεκτρονικές πληρωμες 
και διστάζουν να καταχωρ1Ίσουν τον αριθμό τις πιστωτικής τους κάρτα~ 
σε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την πληρω~η 
με πιστωτική κάρτα. Για το σκοπό αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα ζητ,αει 
από τον πελάτη να καταχωρήσει, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα, τον τυπο 
της πιστωτικής του κάρτας, τον αριθμό της, την ημερομηνία λ~Ίξης της και 
το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται επάνω σε αυτ~Ί. Ο τύπος της 
πιστωτικής κάρτας είναι συνήθως μια λίστα με προκαθορισμένες τιμές κα~ 
περιέχει όλες τις πιστωτικές κάρτες με τις οποίες το ηλεκτρονικο 
κατάστημα συνεργάζεται (για παράδειγμα MasterCard, VISA, κλπ). Τα 
υπόλοιπα στοιχεία (αριθμός, ημερομηνία λήξης και ονοματεπώνυμο που 
αναγράφεται επάνω στην πιστωτική κάρτα) που καταχωρεί ο πελάτης, δεν 
επιδέχονται προκαθορισμένες τιμές. Το πρώτο ερώτημα που μπορεί να 
δημιουργηθεί άμεσα είναι: πως αντιμετωπίζονται οι προσπάθειες 
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υποκλοπής του αριθμού κάρτας και των υπολοίπων στοιχείων που 
μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε χρέωση της κάρτας από μη 

εξουσιοδοτημένους χρήστες;; Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε μόνο ότι τη 
λύση δίνουν οι μέθοδοι και τα συστ~Ίματα κρυπτογράφησης που έχουν 
αναπτυχθεί και τα οποία έχουν σα στόχο να εξασφαλίσουν ότι το υλικό 

που θα υποκλαπεί (αν αυτό καταστεί δυνατό), δεν θα μπορεί να 
αποκρυπτογραφηθεί και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για παράνομες χρεώσεις. 

2.3 .6 Διανομή των προϊόντων 

Η διανομή των προϊόντων μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο , 
όταν η φύση των προϊόντων είναι τέτοια που επιτρέπει την ψηφιακή τους 
μετάδοση ή όταν επιδέχεται μετασχηματισμό σε ψηφιακή μορφ1Ί. 
μουσική, κινηματογραφικές ταινίες, μελέτες, τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα, είναι μόνο ορισμένα από τα προϊόντα που μπορεί να βρίσκονται 
ή να δύναται να μετασχηματισθούν σε ψηφιακή μορφ1Ί. Τα προϊόντα που 
δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν ψηφιακά συνήθως αποστέλλονται με 
απλό ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορές ( couriers ). Για το σκοπό αυτό 

αμέσως μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας (και πιθανά στην ίδια 
φόρμα με αυτ~Ί στην οποία υποβάλλονται στοιχεία για την πληρωμ11 των 
προϊόντων) ο πελάτης καλείται να συμπληρώσει τη διεύθυνση παράδοσης 

των προϊόντων. 

2.3.7 Επικοινωνία του πελάτη με το κατάστημα 

Η επικοινωνία του πελάτη με το ηλεκτρονικό καταστημά είναι άκρως 

σημαντική καθώς επηρεάζει την βιωσιμιίτητα του καταστήματος. Στην 
περίπτωση που μελετάμε δεν υπάρχει διαπροσωπικ1Ί σχέση μεταξύ 
αγοράστη- πωλητή και αυτό που προκύπτει είναο ότι το enΊail αποτελεί τη 
φθηνότερη ίσως λύση για την επικοινωνία μιας επιχείρησης με τους 
πελάτες της. Τα μηνύματα που συνήθως αποστέλλει η ηλεκτρονική 
εμπορική επιχείρηση στους πελάτες της αφορούν νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, κληρώσεις και εκπτωτικά πακέτα. 
Η δυνατότητα δημιουργίας και συνη1ρησης λιστών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου διευκολύνει την ομαδική ενημέρωση πελατών. Οι λίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να περιέχουν e-nΊails 
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διαπιστευμένων αλλά και περαστικών πελατών. Για την καταγραφή τ~ν 
ernails των περαστικών πελατών, τα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορουν 
να ζητούν, αμέσως μετά από την ολοκλ1Ίρωση μιας παραγγε~ίας, :ο 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη τους, ενημερωνοντ~ς 
τους για το σκοπό που αυτό ζητείται. Σε αντίθεση με τους περαστικους 
πελάτες, οι διαπιστευμένοι πελάτες συνοδεύονται από τα στοιχεία τη7 
εγγραφής τους, στα οποία μπορεί να έχει προβλεφθεί ως υποχρεωτικ~ 
πεδίο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ένα ηλεκτρον~κο 
κατάστημα στο οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε την εξατομικευμε~η 
ενημέρωση των πελατών του, μπορούμε να συμπεριλάβουμε μηχανισμους 
οι οποίοι θα δημιουργούν λίστες δυναμικά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
των πελατών. Τα ενδιαφέροντα των πελατών μπορεί να καθορίζοντα~ 
απευθείας από τους ιδίους, κατά την εγγραφή τους, ή να έχουν εξαχθει 
(προκύψει) από τις αγοραστικές τους προτιμήσεις. Ανεξάρτητα με τον 
τρόπο από τον οποίο έχουμε προσδιορίσει τα ενδιαφέροντα των 
διαπιστευμένων χρηστών, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη 
γνώση και να αποστέλλουμε μηνύματα που διαφημίζουν νέα προϊόντα 
επιλέγοντας μόνο τους πελάτες που αν1Ίκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα 
ενδιαφερόντων. 

Επιπλέον υπάρχει και η περίπτωση να αποσταλλεί λανθασμένη 
παραγγελία στον πελάτη,ή να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στη~ 
διανομή και στην παράδοση των προιόντων ή γενικά να δημιουργηθει 
κ~ποια αντιξοότητα στην όλη διαδικασία οπότε κρίνεται αναγκαία ~ 
ευκολη και γρήγορη επικοινωνία του πελάτη με το ηλεκτρονικο 
κατάστημα. 

2.3.8 Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να χρησιμοποnΊσει αρκετές 
τεχνικές για τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων. Μια πρώτη 
δυνατ?τητα αποτελο~ν τα banneι-s (κυλιόμενα μηνύματα) που μπορούν να 
διασχιζουν, για παραδειγμα τη σελίδα ενός ηλεκτρονικού καταλόγου, και 
να εμφανίζ,ουν ,προϊό,ντα σε, προσφορά. Μια άλλη τεχνικ1Ί ~.~υ 
χρησιμοπ?ιειται ειναι καθε φορα που ένας πελάτης προσθέτει ένα προιο~ 
στο καλαθι τ~υ να του εμφανίζεται μια λίστα με συμπληρωματικα 
προϊόντα σε σχεση με το προϊόν που προσέθεσε στο καλάθι του 
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3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Με την παγκόσμια άνθηση του διαδικτύου, τη χρήση του από όλο και 
περισσότερους ανθρώπους ως βασικό μέσο μαζικ1Ίς επικοινωνίας, είναι 

πλέον προφανές ότι το κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιβάλλεται να 
έχει παρουσία σε αυτό. Ο συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης των 
προϊόντων μιας επιχείρησης 1Ί η προβολ1Ί ιδεών ενός ατόμου είναι μέσω 

μιας ιστοσελίδας. Τα είδη μιας ιστοσελίδας ποικίλουν, ανάλογα με τις 
ανάγκες του καθενός. Οι δυο μεγαλύτερες και βασικότερες κατηγορίες 
ιστοσελίδων είναι οι στατικές (static) και οι δυναμικές (dynaiηic). Όσον 
αφορά την όψη/εμφάνισ1Ί τους, δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, 
αλλά όσον αφορά στη λειτουργία και τις δυνατότητές τους οι διαφορές 
είναι πολλές και ουσιαστικές. 

3 .1 Στατικές Ιστοσελίδες 

Στατικ1Ί ιστοσελίδα είναι αυτή της οποίας το περιεχόμενο και οι 
εικόνες είναι οι ίδιες για κάθε επισκέπτη και δεν αλλάζουν μέσω κάποιας 
αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με την ιστοσελίδα. Είναι κατάλληλες 
κυρίως για τη δημιουργία "μόνιμων/στατικών παρουσιάσεων", όπου δεν 
υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό τους. Δηλαδ1Ί, 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια στατική ιστοσελίδα για τη γενικ1Ί 
παρουσίαση μιας επιχείρησης και των προϊόντων 11 υπηρεσιών της. 

Οι πρώτες ιστοσελίδες πλησιάζουν περισσότερο τις σημερινές 
στατικές, παρά τις δυναμικές, που εφευρέθηκαν αργότερα. Ο Βρετανός 

Τψ-Μπέρνες Λι, εφευρέτης του internet ή του woild wide web το 1989, 
δημοσίευσε τον Αύγουστο του 1991 αυτό που, θεωρούμε σήμερα ως την 
πρώτη ιστοσελίδα, η οποία 1Ίταν γραμμένη σε 11tωl, δηλαδή στη γλώσσα 
όπου γράφονται οι στατικές ιστοσελίδες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 
στατικές ιστοσελίδες είναι παλαιού τύπου και τεχνολογίας. Αυτό όμως 
είναι μια λανθασμένη εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Μερικές από τις 
πιο "μοντέρνες" ιστοσελίδες σήμερα είναι στατικές. 

3.2 Δυναμικές Ιστοσελίδες 

Οι δυναμικές ιστοσελίδες μπορεί στην εμφάνιση, σε πολλές 
περιπτώσεις, να μην έχουν μεγάλη διαφορά με τις στατικές, όμως οι 
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δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες από πολλές πλευρές, καθώς στην 
περίπτωση αυτ~Ί ουσιαστικά πρόκειται για μία εφαρμογ1Ί (πρόγραμμα) και 
όχι ένα απλό ηλεκτρονικό έγγραφο. 

Συνήθως, οι δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν κάποια βάση 
δεδομένων, όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ' όπου αντλούν το 
περιεχόμενό τους, ανάλογα με το τί ζητάει ο χρήστης/επισκέπτης σε κάθε 
του "κλικ". Η χρ11ση των βάσεων δεδομένων είναι αυτ~Ί που επιτρέπει την 
εύκολη προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές ιστοσελίδες, καθώς 
δεν απαιτείται να επεξεργάζεται κανείς κάθε φορά την ίδια την 

ιστοσελίδα, αλλά απλά να διαχειρίζεται έμμεσα το περιεχόμενο στη βάση 
δεδομένων και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα από 
τον "μηχανισμό" της ιστοσελίδας. 

3 .3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

Η κατασκευή ιστοσελίδων (web developn1ent-design) από τους 

σχεδιαστές (web designeΓs-developers) είναι η διαδικασία δημιουργίας 
παρουσιάσεων περιεχομένου ( συν1Ίθως υπερκειμένου, ή πολυμέσων), οι 
οποίες προβάλλονται στον τελικό χρήστη του Διαδικτύου μέσω ενός 
προγράμματος περι1Ίγησης (bΓowseΓ). Όλες οι ιστοσελίδες είναι ένα 
ηλεκτρονικό αρχείο ή ένα σύνολο από ηλεκτρονικά αρχεία αποθηκευμένα 
σε σκληρούς δίσκους που λέγονται serveΓs. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί 
να είναι εικόνες (.jpeg, .gif, .png, .bιηp) τα οποία τοποθετούνται στη 

σελίδα μας, με τη χρήση των κατάλληλων κωδικών σ~Ίμανσης, ώστε να 
αναγνωρίζονται από τον περιηγητή μας, ο οποίος με τη σειρά του θα μας 
τα απεικονίσει στην οθόνη μας. 

Βέβαια σ~Ίμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. 'Εχουν εξελιχθεί σε 
μεγάλο βαθμό. Η απλή γλώσσα σήμανσης l1tιηl, έχει συνδυαστεί με 
εφαρμογές JavasCΓipt και με CSS, και έτσι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ 
πιο περίπλοκα. Πάντως σε γενικές γραμμές, οι bιυwseΓs ακολουθούν τα 
ενιαία πρότυπα και προδιαγραφές που έχει θέσει το W3C. Και οι b1ΌwseΓs 
σ~Ίμερα ενσωματώνουν πάνω τους τα πρόσθετα (plιιg-ins) που άλλοτε θα 
έπρεπε να τα εγκαταστήσουν οι χρ1Ίστες ξεχωριστά. 

Η στατική ιστοσελίδα έχει πλεονεκτήματα που δεν έχουν οι δυναμικές 
και το αντίθετο. Για αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι η μία είναι καλύτερη 
από την άλλη. Αυτό το λάθος το κάνουν πολλοί, που λένε ότι οι δυναμικές 
είναι καλύτερες από τις στατικές, ίσως επειδ1Ί έχουν πιο πολλά 
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πλεονεκτήματα. Η βασική διαφορά είναι ότι οι στατικές ιστοσελίδες δεν 
αλληλεπιδρούν με τον επισκέπτη , πράγμα που κάνουν οι δυναμικές. 

3.3. Ι Στατικές ιστοσελίδες 

Οι στατικές ιστοσελίδες χαρακτηρίζονται από την μονιμότητα του 
περιεχομένου τους και της διάταξής τους (Iayout), τα οποία μπορούν να 
αλλάξουν/τροποποιηθούν μόνο με αίτημα για αναβάθμιση (ιιpdate) από 
τον προγραμματιστή/διαχειριστή της σελίδας αυτής. Μια απλ1Ί σελίδα 
htωl (έγγραφο html) που περιλαμβάνει κείμενο , συνδέσμους και 
φωτογραφίες για παράδειγμα, είναι ένα απλό παράδειγμα στατικής 
,σελίδας. Τα δεδομένα σε μια στατική ιστοσελίδα δεν αλλάζουν δυναμικά. 
Εχουν σταθερό, αμετάβλητο περιεχόμενο. 

Στα υπέρ της στατικής σελίδας είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής 
και συντήρησης, γιατί μια στατικ1Ί σελίδα δεν απαιτεί μεγάλο χώρο σε 
φιλοξενία από webservei-. Μια στατική σελίδα αναπτύσσεται/σχεδιάζεται 
γρηγορότερα από ότι μια δυναμική . Επίσης οι στατικές σελίδες 
φορτώνουν πιο γρ1Ίγορα από ότι οι δυναμικές. 

Μεγάλο πλεονέκτημα των στατικών ιστοσελίδων έναντι των 
δυναμικών είναι επίσης ότι είναι πιο SEO friendly. Το SEO σημαίνει 
Search Engine Optimization και στα ελληνικά "Βελτιστοποίηση Σελίδας 
για τις μηχανές αναζ1Ίτησης". Οι στατικές σελίδες λοιπόν είναι πιο φιλικές 
προς τις μηχανές αναζ1Ίτησης. Αυτό συμβαίνει γιατί στις στατικές 
ιστοσελίδες υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης στον κώδικα html, των meta 
tags τα οποία αναγνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης και κατατάσσουν την 
στατική σελίδα πάνω από μια δυναμική που δεν έχει ακριβώς αυηΊ τη 
δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ ισχυρό πλεονέκτημα των στατικών 
ιστοσελίδων, γιατί έχει άμεση σχέση με την επισκεψιμότητά τους. Και η 
~πισκεψιμότητα σε έναν ιστότοπο μπορεί να μεταφραστεί σε κέρδος. Και 
οπως είναι γνωστό, οι μηχανές αναζ1Ίτησης είναι αυτές που παραπέμπουν 
τους χρήστες στις ιστοσελίδες. Οπότε, όσο καλύτερα ταξινομημένη η 
σελίδα στις μηχανές αναζ1Ίτησης σε διάφορες λ~ξεις-κλειδιά, τόσο 
μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχει έναντι των ανταγωνιστων της. Στην αγορά 
γί,νεται σκληρή μάχη ανάμεσα στου~ ειδ~κούς του SEO γ~α διάφορες 
λεξεις-κλειδιά. Είναι αξιοσημείωτο, οτι μονο στην ελληνικη αγορά για 
λ~ξεις-κλειδιά όπως (fashion, gadgets, ρ?ύχα) , ~ια να επιτευχθ~ί η πρώτη 
θεση στις μηχανές αναζήτησης, δαπανιουνται μεχρι και 20 χιλιαδες ευρώ. 
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Για αυτές τις φράσεις, στην παγκόσμια αγορά τα ποσά εκτοξεύονται στα 
ύψη όπως είναι αντιληπτό. 

Στα μειονεκτήματα που παρουσιάζει μια στατικ1Ί ιστοσελίδα είναι ότι 
χρήστης πρέπει να έχει γνώσεις προγραμματισμού, για να μπορεί να 
ανανεώσει το περιεχόμενο της σελίδας. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να 

επεμβαίνει στον κώδικα. Σε μια στατικ1Ί ιστοσελίδα ο χρήστης δεν έχει 
κανένα είδος αλληλεπίδρασης με τη σελίδα και όποια άλλα μειονεκτήματα 
συνεπάγονται από αυτό. 

3.3.2 Δυναμικές ιστοσελίδες 

Οι δυναμικές ιστοσελίδες προσαρμόζουν το περιεχόμενό τους και την 
εμφάνισή τους σύμφωνα με την καταχώρηση/αλληλεπίδραση ή τις 

αλλαγές του τελικού χρήστη στο περιβάλλον προγραμματισμού (χρήστης, 

ώρα, τροποποηΊσεις στη βάση δεδομένων). Το περιεχόμενο μπορεί να 
αλλάζει στον υπολογιστή του τελικού χρ1Ίστη με τη χρ1Ίση γλωσσών 

προγραμματισμού που εκτελούνται στον υπολογιστή του χρ1Ίστη 
(JavaScript, VBScript, Actionscι-ipt). Το περιεχόμενο των δυναμικών 
σελίδες συχνά μεταφράζεται στον εξυπηρετητ~Ί (server) όπου εκεί 
αποστέλλεται μέσω του διακομιστή, με γλώσσες προγραμματισμού που 
εκτελούνται στον εξυπηρετητ~Ί (Perl, ΡΗΡ, ASP, JSP, ColdFusion, .ΝΕΤ). 
Πίσω από τις δυναμικές ιστοσελίδες κρύβονται πάντα βάσεις δεδομένων 

όπου εκεί αποθηκεύονται δεδομένα και πληροφορίες της εν λόγω 
ιστοσελίδας. Με εντολ1Ί του χρήστη, η ιστοσελίδα επικοινωνεί με την 
βάση δεδομένων, από όπου θα αντλήσει το περιεχόμενο που απαίτησε να 

δει ο χρ1Ίστης. Λόγω των βάσεων δεδομένων καθίσταται εύκολη η 
προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές ιστοσελίδες, ακόμα και από 
τον πιο άσχετο (σε γνώσεις προγραμματισμού) χρ1Ίστη-επισκέπτη της 

σελίδας. 

Αυτό γιατί σε μια στατική σελίδα για να αλλάξει 11 να τροποποιήσει 
κανείς το περιεχόμενό της θα πρέπει να επέμβει στον κώδικα, επομένως θα 
πρέπει να ξέρει προγραμματισμό. Ενώ σε μια δυναμική σελίδα, απλά 
πρέπει να ξέρει πως να διαχειρίζεται το περιεχόμενο τ~1ς βάσης δεδομένων 
και όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα. 

Όπως αναφέραμε οι στατικές σελίδες είναι απλά \1tιηl έγγραφα. Οι 
δυναμικές ιστοσελίδες είναι εφαρμογές-προγράμματα. Για τη δημιουργία 
μιας δυναμικ1Ίς ιστοσελίδας χρειάζονται πολλές γραμμές κώδικα 
προγραμματισμού. Παρόλο όμως που είναι σχετικά δύσκολο να 
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κατασκευαστεί μια δυναμικ1Ί ιστοσελίδα, είναι εύκολο να διαχειριστεί και 
να ανανεωθεί. Εδώ είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα, έναντι των 
στατικών. Για να μπορεί ένας απλός χρήστης-επισκέπτης να διαχειρίζεται 
(να το αλλάζει, να το τροποποιεί ή να το διαγράφει) το περιεχόμενο μιας 
δυναμικής σελίδας εύκολα, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού,υπάρχουν τα 
CMS. CMS (Content Managment Systeιη) είναι εύχρηστοι μηχανισμοί 
διαχείρισης περιεχομένου. Έτσι, στην περιοχ1Ί διαχείρισης της σελίδας, 
μπορούν να διαχειριστούν το περιεχόμενό της, απλά μέλη, συντάκτες, 
διαχειριστές .. Ο καθένας έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και το τι 
προνόμια έχει ο καθένας και κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο 
της σελίδας, το ορίζει ο υπερδιαχειρισηΊς της σελίδας. 

Κάποιος θα επιλέξει μια δυναμικ1) ιστοσελίδα αν θέλει να έχει μια 
δυναμικ1Ί παρουσία στο διαδίκτυο και αν έχει σκοπό να ανανεώνει συχνά 
το περιεχόμενό της και επιθυμεί να έχει απεριόριστο αριθμό διαφορετικών 
σελίδων. Στα υπέρ είναι ότι το περιεχόμενό της μπορεί να ανανεωθεί και 
να τροποποιηθεί από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν προγραμματισμό, σε 
αντίθεση με τις στατικές, όπου αυτό καθίσταται αδύνατον. επίσης, σε μια 
δυναμική ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολη η διαχείριση χρηστών, 
διαχειριστών και μελών της ιστοσελίδας. 

Στα μειονεκηΊματα που παρουσιάζει μια δυναμική ιστοσελίδα είναι 
αναμφίβολα το κατά πολύ υψηλότερο κόστος κατασκευ1Ίς, αλλά και 
συνηΊρησης, γιατί λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων, απαιτεί πολύ 
μεγαλύτερο χώρο φιλοξενίας σε web seιΎer. Συν1Ίθως φορτώνει πιο αργά 
από μια στατικ1Ί σελίδα και για να κατασκευασθεί μια δυναμική σελίδα 
από κάποιον web designer 11 από κάποιον προγραμματιστή απαιτείται 
πολύς χρόνος, γιατί απαιτούνται πολλές σειρές κώδικα. 

Ενδείκνυνται για μεγάλες επιχειρ1Ίσεις, που θέλουν να φτιάξουν 
ηλεκτρονικό κατάστημα ( e-shop ), όπου θα διαθέτουν προς πώληση τα 
προϊόντα τους, για ξενοδοχεία τα οποία θέλουν ο επισκέπτης να κάνει 
ηλεκτρονικές κρατήσεις των δωματίων τους και γενικότερα για μεγάλα 
ειδησεογραφικά portals τα οποία ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενό τους 
και θέλουν 0 χρήστης-επισκέπτης να γίνεται μέλος στη σελίδα, να αφ1Ίνει 
σχόλια, να λαμβάνει newsletteΓ και γενικότερα να αλληλεπιδρά με τη 
σελίδα. 

Η εφεύρεση των δυναμικών ισ~οσελίδων ,αποτ~λεσε στ~θμό στη 
πορεία του Διαδικτύου. Με την ανακαλυψη αυτη, πλεον ο χρηστης από 
απλός αναγνώστης θα μπορούσε να γίνει μέλος σε μια σελίδα, να την 
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προσαρμόσει στα μέτρα του, να προσθέσει τις δικές του πληροφορίες σε 
αυτ~Ί, και γενικώς με τις δυναμικές ιστοσελίδες δημιουργ1Ίθηκαν οι 
μεγαλύτερες σε επισκεψιμότητα σημερινές ιστοσελίδες. Αυτ~Ί, η 
ανακάλυψη είχε σημαντικότατες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς. Πλεον 
πολλοί σύλλογοι, ομάδες έχουν μόνο διαδικτυακή παρουσία. Ιδίως οι 
άνθρωποι με αναπηρίες μπορούν να κάνουν πράγματα, που δεν θα 
μπορούσαν να τα κάνουν με άλλον τρόπο. 

4. ΒΑΣΕΙΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 

Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής και ~ων 
επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει την πληροφορία ως ενα 
από τα βασικότερα και πολυτιμότερα αγαθά. Είναι κοινός τόπος σήμερα η 
εκτίμηση ότι το αγαθό της πληροφορίας είναι επιθυμητό απ' όλους τους 
εργαζόμενους αλλά και τους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι πιο 
αποδοτικοί, ανταγωνιστικοί αλλά και παραγωγικοί στην εργασία τους. 

Τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (DBS, DataBase System), τα 
χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστουμε 
αλλά και να εκμεταλλευτούμε αποδοτικά αυτόν τον τεράστιο όγκο των 
πληροφοριών που αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς καθημερινά. 

4.1.1 Τα Δεδομένα και οι Πληροφορίες 

Με τον όρο πληροφορία αναφερόμαστε συνήθως σε ειδ1Ίσει,ς, 
γεγονότα και έννοιες που αποκτάμε από την καθημερινή μας επικοι~ωvια 
και τα θεωρούμε ως αποκτηθείσα γνώση, ενώ τα δεδομένα μπορουν vα 
είναι μη κατάλληλα επεξεργασμένα και μη ταξινομημένα σύν?λα 
πληροφοριών. Ένας αυστηρός ορισμός για το τι είναι δεδομένα και τι ειvαι 
πληροφορία, σύμφωνα με την επιτροπ1Ί ANSI των ΗΠΑ, είναι ο εξ1Ίς: 

• Δεδομένα (data) είναι μια παράσταση , όπως γράμματα, αριθμοί, 
σύμβολα στα οποία μπορούμε να δό)σουμε κάποια σημασία (έννοια). 

• Πληροφορία (infonηation) είναι η σημασία που δίνουμε σ' ένα σύνολο 
από δεδομένα, τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε βάσει 
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προκαθορισμένων κανόνων και να βγάλουμε έτσι κάποια χρ1Ίσιμα 
συμπεράσματα. Με τις πληροφορίες περιορίζεται η αβεβαιότητα που 

έχουμε για διάφορα πράγματα και βοηθιόμαστε έτσι στο να λάβουμε 
σωστές αποφάσεις. 

Τα δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν ως τρόποι αναπαράστασης εννοιών 
κ:αι γεγονότων που μπορούν να υποστούν διαχείριση και επεξεργασία. Η 
συλλογή και αποθήκευση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων όπως 
απαιτούν οι κοινωνικές συνθ1Ίκες σΊΊμερα, δε λύνει τελείως 

το πρόβλημα της σωσηΊς οργάνωσης και ταξινόμησης των δεδομένων. Τα 
δεδομένα θα πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
μπορούμε να τα εντοπίζουμε και να τα αξιοποιούμε εύκολα και γρ1Ίγορα 
τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε. 

Ένα κλασικό παράδειγμα μη σωστ~Ίς οργάνωσης δεδομένων θα 1Ίταν ο 
τηλεφωνικός κατάλογος μιας πόλης, όπου οι συνδρομητές δεν θα 1Ίταν 
καταχωρημένοι αλφαβητικά σύμφωνα με το επώνυμο και το όνομά τους, 
αλλά εντελώς τυχαία. Ένας τέτοιος τηλεφωνικός κατάλογος θα περιείχε 
μια τεράστια ποσότητα δεδομένων αλλά θα ήταν ουσιαστικά άχρηστος. 

Εκτός λοιπόν από τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων, χρειαζόμαστε 
και κάποιους τρόπους ευέλικτης και αποδοτικής οργάνωσ11ς τους [28]. 

4.2 Βάσεις Δεδομένων 

Συστήματα Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒ) είναι ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα τήρησης εγγραφών, δηλαδή είναι ένα σύστημα για υπολογιστ~ς 
που ο γενικός σκοπός του είναι να τηρεί πληροφορίες και να δίνει αυτες 
~ις πληροφορίες όταν του ζητούνται. Οι πληροφορίες που τηρούνται σε 
~να τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι ο,τιδήποτε έχει σημασία για το άτ?μο 
η τον οργανισμό που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σύστημα, με άλλα λογια 
ο,τ,ιδήποτε χρειάζεται για την υποβοήθηση των εργασιών αυτού του 
ατομου ή οργανισμού. 

, Η ίδια η Βάση Δεδομένων (DB, DataBase) μπορεί να θεωρηθεί ένα 
ειδος ηλεκτρονικ1Ίς αρχειοθ1Ίκης, ένα χώρος για την αποθήκευση μιας 
συλλογ1Ίς ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων. 
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Ο χρήστης του συστ~Ίματος έχει στη διάθεσή του ορισμένα 
βοηθήματα για να εκτελεί στα αρχεία Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) διάφορες 

εργασίες, στις οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα σε άλλες, και οι εξής: 

• Η προσθήκη νέων κενών αρχείων στη ΒΔ. 

• Η εισαγωγή νέων δεδομένων σε υπάρχοντα αρχεία. 

• Η ανάκληση δεδομένων από υπάρχοντα αρχεία. 

• Η ενημέρωση δεδομένων σε υπάρχοντα αρχεία. 

4.3 Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων 

Για να μπορέσουμε να δημιουργ1Ίσουμε και να διαχειριστούμε μια 
ΒΔ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές γλώσσες προγραμματισμού, 
τις λεγόμενες γλώσσες ερωτημάτων (qιιeι-y langιιages). Είναι γλώσσες μη 
διαδικαστικές, τέταρτης γενιάς ( 4th geneΓation langιιages ). Εμείς απλά 
διατυπώνουμε με απλές και κατανοητές εντολές το τί πληροφορίες ζητάμε 
και το ΣΔΒΔ αναλαμβάνει να μας απανηΊσει. Η SQL (StΓuctuΓed Queιγ 
Language, δηλ. Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων) είναι σήμερα η πιο 
δη~ιοφιλ1Ίς και πιο διαδεδομένη γλώσσα ανάπτυξης και διαχείρισης 
σχεσιακών ΒΔ. 

Η SQL αποτελείται από εντολές με τα ορίσματά τους, τις οποίες 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με συγκεκριμένους κανόνες σύνταξης για 
να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Με την SQL μπορούμε να 
δημιουργ1Ίσουμε μια ΒΔ και τους πίνακές της με τα αντίστοιχα πεδία, να 

καταχωρ1Ίσουμε δεδομένα στους πίνακες, να τροποποιήσουμε και να 

διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά, να αλλάξουμε τη δομή των πινάκων με 

προσθ1Ίκη και διαγραφή πεδίων και να εμφανίσουμε πληροφορίες 
(συνδυασμούς από δεδομένα). 

Η SQL έχει διάφορα τμ1Ίματα, τα πιο βασικά είναι τα παρακάτω: 

• Τη Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (DDL, Data Definition Language), 
η οποία περιέχει τις απαραίτητες εντολές για τον ορισμό και την 
τροποποίηση του σχεσιακού σχ1Ίματος, καθώς και για 111 δημιουργία, 
την τροποποίηση και τη διαγραφ1Ί σχέσεων. Περιέχει ακόμη τις 
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• 

• 

εντολές δημιουργίας και επεξεργασίας όψεων και ορισμού 
περιορισμών ακεραιότητας. 

Τη Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (DML, Data Manipulation 
Language ), η οποία περιέχει τις απαραίτητες εντολές για την 
εμφάνιση ( αναζ1Ίτηση) δεδομένων, καθώς και για την καταχώρηση, 
τροποποίηση και διαγραφή των εγγραφών (πλειάδων) μιας σχέσης. 

Τέλος, περιέχει εντολές για τον ορισμό και την επεξεργασία 
συναλλαγών (transactions) και εντολές για την ασφάλεια 
( authentication ). 

4.4 Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων 

Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER Model, Entity-Relationship 
Model) προτάθηκε από τον Ρ.Ρ. Cl1en το 1976 για να περιγράψει με 
γραφικά σύμβολα τα δεδομένα ως οντότητες, συσχετίσεις και γνωρίσματα. 
Από τότε έχει αποτελέσει το αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών με 
αποτέλεσμα τη διαρκ1Ί ανάπτυξή του. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο 
σημαντικά εργαλεία κατασκευής εννοιολογικών μοντέλων ΒΔ, σε 
περιβάλλοντα με ποικίλες απαιτήσεις, και αποτελεί βασική συνιστώσα 
μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Χρησιμοποιείται 
κατά το στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασμού ( conceptual design) και του 
λογικού σχεδιασμού της ΒΔ. 

Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την 
αφαίρεση περιττών πληροφοριών από το σύνολο των πραγματικών 
δεδομένων. Κάθε μοντέλο βασίζεται σε ορισμένους κανόνες και 
διαδικασίες. 

Ένα μοντέλο δεδομένων έχει τρεις βασικές συνιστώσες: 

1. Δομές (structuΓes): Είναι τα αντικείμενα του μικρόκοσμου. 

2· Πράξεις (opeΓations): Είναι οι ενέργειες που γίνονται στις δομές. 

3· Περιορισμοί (constraints): Είναι οι περιορισμοί που μπαίνουν πάνω 
στις δομές. 
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Άρα τα μοντέλα δεδομένων είναι μία συλλογή από εργαλεία για την 

περιγραφή δομών δεδομένων, τη σημασιολογία (semantics) δεδομένων 
και τους περιορισμούς δεδομένων. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες 
που αντιστοιχούν στις ανάλογες φάσεις σχεδιασμού: 

•Εννοιολογικά μοντέλα βασισμένα σε αντικείμενα. 

•Λογικά μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές. 

•Φυσικά μοντέλα δεδομένων βασίζονται στις πραγματικές τιμές. 

4.5 Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 

Το σχεσιακό μοντέλο (relational rnodel) πρωτοπαρουσιάστηκε από 
τον Ted Codd της ΙΒΜ Reseai-cl1 το 1970 σαν ένα γενικό μοντέλο 
δεδομένων και στη συνέχεια εξελίχθηκε από τους Chris Date και Hugl1 
Darwen. Προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον λόγω της απλότητας και της 
μαθηματικής θεμελίωσής του. Η λέξη «σχεσιακό» προέρχεται από την 

έννοια της λέξης «σχέση» όπως αυτή χρησιμοποιείται στα μαθηματικά. Το 
σχεσιακό μοντέλο χρησιμοποιεί την έννοια της μαθηματικ1Ίς σχέσης σαν 

δομικό στοιχείο και η θεωρητικ1Ί του βάση είναι η θεωρία συνόλων και ο 
κατηγορηματικός λογισμός πρώτης τάξης. 

Στο σχεσιακό μοντέλο οι οντότητες και οι συσχετίσεις 

αντιπροσωπεύονται από μία συλλογ1Ί από κανονικοποιημένους πίνακες 
(σχέσεις) . Κάθε κανονικοποιημένος πίνακας έχει διάφορες στήλες με 

μοναδικά ονόματα. Οι σημαντικότεροι από τους όρους που 

χρησιμοποιούνται με τα "αντικείμενα του σχεσιακού μοντέλου" είναι η 
σχέση (relation) που αντιστοιχεί σε εκείνο που μέχρι τώρα ονομαζόταν 
πίνακας, μία συστοιχία ή πλειάδα (tιιple) αντιστοιχεί σε μία γραμμ11 ενός 
τέτοιου πίνακα και ένα γνώρισμα (attribιιte) αντιστοιχεί σε μία σηΊλη
γνώρισμα. Το πλ1Ίθος των συστοιχιών ονομάζεται πληθικότητα 
(caι-dinality) και το πλήθος των γνωρισμάτων ονομάζεται βαθμός (degree). 

Το πρωτεύον κλειδί (pΓiιηaΓy key) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
για τον πίνακα, δηλαδή μία ση1λη 11 συνδυασμός στηλών που έχει την 
ιδιότητα οι τιμές του να είναι μοναδικές. 

Τέλος, ένα πεδίο ορισμού ( dοιηaίη) είναι μία δεξαμεν1Ί τιμών από τ~)ν 
οποία τα συγκεκριμένα γνωρίσματα των συγκεκριμένων σχέσεων αντλουν 
τις συγκεκριμένες τιμές τους. 
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5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

5 .1 Τι είναι η HTML 

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup 
Language. Η l1tml δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια 
γλώσσα σ~Ίμανσης (niarkιφ Language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος 
γραφής κειμένου. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο HTML 
χρησιμοποιώντας απλώς έναν επεξεργαστή κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο 
της γλώσσας SGML (Standard Generalized ΜaΓkιιp Language) που 
επινοήθηκε από την ΙΒΜ προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη 
τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά 

συστήματα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί 
τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η html είναι 
η πρώτη και πιο διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας 
ιστοσελίδας. Η ]1tω] χρησιμοποιεί τις ειδικές ετικέτες (τα tags) να δώσει 
τις απαραίτητες οδηγίες στον browseι-. Τα tags είναι εντολές που συν1Ίθως 
ορίζουν την αρχή ή το το τέλος μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται 
Πάντα μεταξύ των συμβόλων < και > . Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case 
insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή 
κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html. 

Για να μπορούν οι b1Όwser να ερμηνεύουν σχεδόν απόλυτα σωστά 
την htιη] έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί 
ως προδιαγραφές. Επομένως σχεδόν κάθε είδος υπολογιστή μπορεί να 
δείξει το ίδιο καλά μια ιστοσελίδα. Οι πρώτες προδιαγραφές ήταν η I1tm] 
2.0. Πρόβλημα προέκυψε όταν η Microsoft και η Netscape πρόσθεσαν 
στην htιηl τέτοι~ς δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συμβατές 
μόνο με συγκεκριμένους bΓowser. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορές 
στην απεικόνιση κάποιας σελίδας από διαφορετικούς b1Όwsers. Ιδιαίτερο 
είναι το πρόβλημα όταν η ιστοσελίδα, εκτός από "καθαρή" HTML 
Περιλαμβάνει και εφαρμογές Javascript. 

Σ~Ίμερα πολλοί είναι εκείνοι που δημιουργούν μια ιστοσελίδα σε 
κάποιο πρόγραμμα που επιτρέπει την δημιουργία χωρίς την συγγραφή 
Κώδικα. Η κοιν1Ί άποψη πάνω στο θέμα όμως είναι ότι κάτι τέτοιο είναι 
αρνητικό επειδή 0 δημιουργός δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο του κώδικα με 
αποτέλεσμα πολλές φόρες να υπάρχει οπτικό χάος στην προσπάθεια των 
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bιΌwseΓ να εμφανίσουν την ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό έχει 
δημιουργηθεί ειδικό λογισμικό, που επιτρέπει το "στ~Ίσιμο" της σελίδας 

οπτικά, χωρίς τη συγγραφή κώδικα, δίνει όμως τη δυνατότητα 
παρέμβασης και στον κώδικα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το λογισμικό 
Dreamweaver της Adobe και το F1ΌntPage της Microsoft. Επίσης 

υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο αντίστοιχα προγράμματα Open Source 
όπως το Aptana. 

5.2 Τι είναι η Javascript 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει σαν 

σκοπό την παραγωγ1Ί δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα 
στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της 
γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται 
ECMAscript. 

Η αρχική έκδοση της JavasCΓίpt βασίστηκε στη σύνταξη στη γλώσσα 
προγραμματισμού C, αν και έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας πια 

χαρακτηριστικά από νεότερες γλώσσες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για 

προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη (client), που ήταν ο 

φυλλομετρητής (browser) του χρήστη, και χαρακτηρίστηκε σαν clίent-sίde 
γλώσσα Jτρογραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του 

κώδικα JavascΓipt και η παραγωγή του τελικού περιεχομένου HTML δεν 
πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά στο πρόγραμμα περιήγησης των 

επισκεπτό)ν, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε στατικές σελίδες HTML. 
Αντίθετα, άλλες γλώσσες όπως η ΡΗΡ εκτελούνται στο διακομιστ1Ί 
(serveι--sίcle γλώσσες Jτρογραμματισμού). 

Παρά την ευρεία χρήση της JavasCΓίpt για συγγραφ1Ί προγραμμάτων 
σε περιβάλλον φυλλομετρητή , αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχ11 
χρησιμοποιήθηκε και για τη συγγραφ1Ί κώδικα από την πλευρά του 
διακομιστή, από την ίδια τη Netscape στο προϊόν LiveWiΓe, με μικρή 
επιτυχία. Η χρήση της Javascript στο διακομιστ~Ί εμφανίζεται πάλι 
σ~Ίμερα, με τη διάδοση του Node.j s, ενός μοντέλου προγραμματισμού 
βασισμένο στα γεγονότα ( even ts). 

Ο κώδικας JavasCΓipt μιας σελίδας περικλείεται από τις ετικέτες της 
HTML <scΓipt type="text/jaνascΓipt"> και </sCΓipt> . 
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Αν ο κώδικας Javascript περιέχει περισσότερες από μία εντολές, αυτές 
θα πρέπει να διαχωριστούν μεταξύ τους με το χαρακτήρα του ελληνικού 
ερωτηματικού ';' (δηλαδή της λατινικής άνω τελείας). Η χρ1Ίση του 
χαρακτήρα αυτού για την τελευταία εντολή δεν είναι απαραίτητη. Η 
διαχώριση των εντολών στους νεότερους φυλλομετρητές (browsers) δεν 
είναι απαραίτητη. 

5.3 Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheet) 

Τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (Cascading Style Sheet) 
χρησιμοποιούνται για την μορφοποίηση της διάταξης των ιστοσελίδων. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε το στυλ κειμένου, τα μεγέθη 
των πινάκων και άλλες πτυχές των ιστοσελίδων που προηγουμένως δεν 
μπορούσαν να οριστούν παρά μόνο στον κώδικα HTML μιας σελίδας. 

Το CSS βοηθάει τους προγραμματιστές ιστοσελίδων να 
δημιουργ1Ίσουν μια ομοιόμορφη εμφάνιση σε αρκετές σελίδες μιας 
τοποθεσίας Web. Αντί να καθορίζει το στυλ του κάθε πίνακα και κάθε 
τμήματος κειμένου μέσα στον κώδικα HTML μιας σελίδας, μπορούν να 
καθοριστούν μόνο μία φορά κοινά στυλ παρουσίασης σε ένα έγγραφο 
CSS. Μόλις το στυλ οριστεί σε ένα αρχείο CSS, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από οποιαδήποτε σελίδα που αναφέρεται σε αυτό. Πλέον, η χρήση CSS 
καθιστά εύκολο να αλλάξουν στυλ σε πολλές σελίδες ταυτόχρονα. Για 
παράδειγμα, ένας προγραμματιση1ς Web μπορεί να θελήσει να αυξήσει το 
μέγεθος του κειμένου από προεπιλογή 1 Opt σε 12pt για πενήντα σελίδες 
ενός δικτυακού τόπου. Εάν οι σελίδες αναφέρονται στο ίδιο CSS αρχείο, 
το μέγεθος του κειμένου χρειάζεται να αλλάξει μόνο στο αρχείο αυτό και 
όλες οι σελίδες θα δείξουν το κείμενο μεγαλύτερο. 

Αν και το CSS είναι καταπληκτικό για τη δημιουργία στυλ κειμένου, 
είναι επίσης χρήσιμο για τη μορφοποίηση των άλλων πτυχών της διάταξης 
της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, CSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
Καθοριστεί το κενό ανάμεσα στα κελιά, το στυλ, το πάχος και το χρώμα 
των συνόρων ενός πίνακα και για το γέμισμα- πλαίσιο γύρω από τις 
εικόνες ή άλλα αντικείμενα. Το CSS δίνει στους προγραμματιστές 
ιστοσελίδων πιο ακριβ11 έλεγχο για το πως θα εμφανιστούν οι ιστοσελίδες 
από ότι ο κώδικας HTML. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες ιστοσελίδες 
περιλαμβάνουν σΊΊμερα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ(CSS). 
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5.4 Τι είναι η ΡΗΡ 

Γενικά 

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία 
σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. 

Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από επεξεργασία 

από ένα συμβατό διακομιστή του 
Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να 
παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό 

περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα 

περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή 

κώδικα HTML. 

Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 
επέκταση (π.χ. *.php, *.phtιηl κ.ά.). Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο 
επέκτασης .htιηl δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τοv 
κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη 
ρύθμιση στα ΜΙΜΕ types του serveΓ. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο 
έχει την επέκταση .pl1p, θα πρέπει ο seι-veι- να είναι ρυθμισμένος για να 

επεξεργάζεται κώδικα ΡΗΡ. Ο διακομιστ~1ς Apacl1e, που χρησιμοποιείται 
σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux 
και Miαosoft Windows, υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα 
ΡΗΡ. 

Ιστορία 

Η ιστορία της ΡΗΡ ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητ~1ς, ο Ras111us 
Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού PeΓl 
ένα απλό scΓipt με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το scι-ipt αυτό 
είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που 
έβλεπαν το on\ine βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το sCΓipt το 
διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει 
περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα 
αρχικά Personal H0111e Page/Foπη lnterpΓeteΓ. Το 1997 η PHP/Fl έφθασε 
στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας 
περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ 
αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gιιtιηaηs και Zeeν SιιΓaski ξαναέγραψαν 
τη γλώσσα από την αρχ11 , βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. 
Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη 
σημερινή μορφ11 της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την 
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ε~αιρεία Zend (από τα αρχι~ά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει 
μεχρι και σ~Ίμερα την αναπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας ΡΗΡ. 
Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε 
η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες 
δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για οποιονδήποτε 
προγραμματισηΊ θέλει να τη χρησιμοποnΊσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι 
επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της ΡΗΡ. 

5.5 Τι είναι η SQL 

Γενικά 

Η SQL (από το Structured Query Language) 
είναι μία γλώσσα υπολογιστών στις βάσεις 
δεδομένων, που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση 
δεδομένων, σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (Re1ationa1 Database 
Manageιηent Systeιη, RDBMS) και η οποία, 

οι 
Database [anguage 

αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα περιλαμβάνει 
δυνατότητες ανάκτησης και ενημέρωσης δεδομένων, δημιουργίας και 
τροποποίησης σχημάτων και σχεσιακών πινάκων, αλλά και ελέγχου 
Πρόσβασης στα δεδομένα. Η SQL ήταν μία από τις πρώτες γλώσσες για το 
σχεσιακό μοντέλο του Eclgar F. Codd, στο σημαντικό άρθρο του το 1970, 
και έγινε η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τις σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων. 

Ιστορία 

Η SQL αναπτύχθηκε στην ΙΒΜ από τους Andrew RichaΓdson, Donald 
C. MesseΓly και Rayιηond F. Boyce, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 
Αυτή η έκδοση, αποκαλούμενη αρχικά SEQUEL, είχε ως σκοπό να 
χειριστεί και να ανακτήσει τα στοιχεία που αποθηκεύτηκαν στο πρώτο 
RDBMS της JBM, το System R. 

Το πρώτο σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(RDBMS) 1Ίταν το RDMBS που αναπτύχθηκε στο ΜΙΤ, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και η IngΓes, που αναπτύχθηκε το 1974 στο 
Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ. Η Ingres εφάρμοσε μία γλώσσα διατύπωσης 
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ερωτήσεων γνωστή ως QUEL, το οποίο αντικαταστάθηκε αργότερα στην 
αγορά από την SQL. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 70 η Relational Software (τώρα 
Oracle CorpoΓation) είδε τη δυνατότητα αυτών που περιγράφηκαν από 
Codd, Chamberlin, και Boyce και αναπτυξε την SQL βασισμένο στο 
RDBMS, με τις φιλοδοξίες πώλησης του στο Αμερικανικό ναυτικό, την 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες Αμερικανικές Υπηρεσίες. 

Το καλοκαίρι του 1979, η Relational Software εισ1Ίγαγε την πρώτη 
διαθέσιμη στο εμπόριο εφαρμογ1Ί του SQL και νίκησε την ΙΒΜ με τη 
διάθεση του πρώτου εμπορικού RDBMS για μερικές εβδομάδες. 

Γλωσσικά στοιχεία 

Η γλώσσα SQL υποδιαιρείται σε διάφορα γλωσσικά στοιχεία, που 
περιλαμβάνουν 

• Clauses, οι οποίες είναι σε μερικές περιπτώσεις προαιρετικές, αλλά 
απαραίτητα συστατικά των δηλώσεων και ερωτήσεων. Expι-essions που 
μπορούν να παραγάγουν είτε τις κλιμακωτές τιμές είτε πίνακες που 

αποτελούνται από στ~Ίλες και σειρές στοιχείων. 

• Pι-edicates που διευκρινίζουν τους όρους που μπορούν να αξιολογηθούν 
σαν σωστό 11 λάθος. 
Queries που ανακτούν τα στοιχεία βασισμένες σε ειδικά κριτήρια. 
Stateιηents που μπορούν να έχουν μια επίδραση στα σχιΊματα και τα 
στοιχεία, ή που μπορούν να ελέγξουν τη ροή του προγράμματος και τις 

συνδέσεις απο άλλα προγράμματα. 

•Το κενό αγνοείται γενικά στις Stateιηents και τις Queι-ies SQL. Ενα κενό 
είναι όμως απαραίτητο για να ξεχωρίζει Stateιηents οπως και στην 
κανονική γραφ1Ί κειμένων. 
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5.6 Τι είναι η MySql 

Η MySQL είναι ένα open soιιrce σύστημα 
διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Είναι 
βασισμένο στη γλώσσα ερώτημα δομή (SQL), το ΜΥ 
οποίο χρησιμοποιείται για την προσθήκη , 
αφαίρεση , και τροποποίηση πληροφοριών στη 
βάση δεδομένων. Πρότυπο εντολές SQL, όπως ADD, DROP, INSERT, 
UPDATE μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την MySQL. 

Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία εφαρμογών, 
αλλά την συναντάμε συνήθως σε διακομιστές Web. Μια ιστοσελίδα που 
χρησιμοποιεί MySQL μπορεί να περιλαμβάνει ιστοσελίδες που έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες από μια βάση δεδομένων. Αυτές οι σελίδες 
συχνά αναφέρεται ως "δυναμικές" , που σημαίνει το περιεχόμενο της κάθε 
σελίδας παράγεται από μια βάση δεδομένων, κατά την φόρτωση της 
σελίδας. Οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν δυναμικές ιστοσελίδες συχνά 
αναφέρονται ιστοσελίδες με γνώμονα την βάση δεδομένων( database 
dι-iven websites). 

Πολλοί database dΓiven ιστότοποι που χρησιμοποιούν την MySQL 
επίσης χρησιμοποιούν μια Web γλώσσα δέσμης ενεργειών (web scι-ipting 
Ianguage) όπως την ΡΗΡ για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από τη 
βάση δεδομένων. Εντολές MySQL μπορούν να ενσωματωθούν στον 
Κώδικα ΡΗΡ, επιτρέποντας μέρος ή το σύνολο μιας ιστοσελίδας να 
δημιουργηεί από τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Επειδή και οι δύο 
MySQL και ΡΗΡ είναι και οι δύο ανοιχτού κώδικα (που σημαίνει ότι είναι 
ελεύθεροι να τους κατεβάσετε και να τους χρησιμοποηΊσετε), ο 
συνδυασμός ΡΗΡ / MySQL έχει γίνει μια δημοφιλ1Ίς επιλογή για τις 

database dΓiven ιστοσελίδες. 

5.7 Τι είναι το PHPMyAdmin 

Το pl1pMyAdιηin είναι ένα εργαλείο ανοικτού κώδικα, γραμμένο σε 
PHp κώδικα, με σκοπό τη διαχείριση της MySQL με τη χρήση ενός 
προγράμματος περη1γησης. Μπορεί να εκτελεί διάφορες εργασίες όπως 
την δημιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή βάσεων δεδομένων, πινάκων, 
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πεδίων ή γραμμών. Επίσης εκτελεί SQL 
ερωτήματα και διαχειρίζεται τους χρήστες 

και τις άδειες-δικαιώματα τους. 

Ο Tobias Ratschiller, τότε σύμβουλος και phpMyAdmιn 
αργότερα ιδρυτής της εταιρείας λογισμικού 
Μagιιιηa, το 1998 άρχισε να εργάζεται σε 
ένα web front-end για την MySQL, 
βασιζόμενο σε ΡΗΡ, εμπνευσμένο από το MySQL-Webad1ηin. Παράτησε 
το έργο (και το phpAdsNew, του οποίου 1Ίταν και ο αρχικός δημιουργός) 
το 2000, λόγω της έλλειψης χρόνου. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή , το pl1pMyAd1ηin είχε ήδη γίνει ένας από 
τους πιο δημοφιλείς εφαρμογές ΡΗΡ και MySQL εργαλεία διαχείρισης, με 
μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και συνεργάτες. Το 2001, για το 
συντονισμό του αυξανόμενου αριθμού των patches, μια ομάδα τριώV 
προγραμματιστών εγγράψαν το έργο phpMyAdιηin στο SourceForge.net 
και ανέλαβα την ανάπτυξη 

Χαρακτηριστικά 

Δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν: 

1 Διεπαφ1Ί Web 

2 Διαχείριση βάσεις δεδομένων MySQL 

3 Εισαγωγή δεδομένων από CSV και Sql 

4 Εξαγωγ1Ί δεδομένων σε διάφορες μορφές: CSV, SQL, XML, PDf 
(μέσω της βιβλιοθήκης TCPDF), ISO / IEC 26300 - OpenDocωηent 
κειμένου και λογιστικών φύλλων, WoΓd, Excel , LaTeX και άλλα. 

5 Διαχείριση πολλών διακομιστών 

6 Δημιουργία PDF γραφικών της διάταξης βάσης δεδομένων 

7 Δημιουργία σύνθετων ερωτημάτων χρησιμοποιώντας Qιιery-bψ 
exaιηple (QBE) 

8 Αναζ1Ίτηση σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια βάση δεδομένων 11 σε 
υποσύνολο της 
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9 Μετατροπή, αποθη,κευμέ;ων δεδο~ένων σε οποιαδήποτε μορφή , 
χρησιμοποιωντας ενα συνολο απο προκαθορισμένες λειτουργίες, 
όπως η εμφάνιση BLOB- δεδομένων ως εικόνα 11 Link λήψης 

10 Ενεργ1Ί εποπτεία ερωτημάτων (processes) 

5. 8 Apache ΗΤΤΡ Server 

Ο Apache Web Server είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει το όνομά του. 
Πρόκειται δηλαδή για έναν εξυπηρετητή ( serveι-) του παγκόσμιου ιστού 
(web). Με τον όρο seΓver το μυαλό μας 
πηγαίνε ι ίσως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
που φιλοξενούν ιστοσελίδες και όχι άδικα. Ο 
όρος αυτός χρησιμοποιείται και για το 
μηχάνημα εξυπηρετητή (hardwaΓe) αλλά και 
για το πρόγραμμα (softwaΓe) . Στη συνέχεια θα 
ασχοληθούμε μόνο με το πρόγραμμα και 
συγκεκριμένα με τον Apache. 

Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογισηΊ ο οποίος μπορεί να 
Χρησιμοποιε ί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, 
Miciosoft Windows, GNU, FΓeeBSD, SolaΓis , NovelJ NetWaι-e, Mac OS 
Χ, OS/2, TPF. Ο ρόλος του Apacl1e είναι να αναμένει αιτήσεις από 
διάφορα προγράμματα - χρ1Ίστες (clients) όπως είναι ο φυλλομετρητής 
(bΓowseι-) ενός χρ1Ίστη και στη συνέχεια, να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις 
''εξυπηρετώντας" τις σελίδες που ζητούν είτε απευθείας μέσω μιας 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε μέσω ενός συνδέσμου (link). Ο 
τρόπος με τον οποίο ο Apac11e εξυπηρετεί αυτές τις αιηΊσεις, είναι 
σύμφωνος με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ (HypeΓtext 
Transfer Pωtocol). 

Το ξεκίνημα και η εξέλιξη του Apache 

Η περίοδος έναρξης της δημιουργίας του προγράμματος χρονολογείται 
στις αρχές του J 990, όταν άρχισε να αναπτύσσεται από τον Robeι-t 
McCool, ως ένα pωject του National Center for SupeΓco111puting 
Applications (NCSA) με το όνομα HTTPd (ΗΤΤΡ daeιηon). Το 1994 ο 
RobeΓt McCool αποχώρησε από το NCSA με αποτέλεσμα το NCSA 
HTTPd να μείνε ι σχεδόν εγκαταλειμμένο, πέρα από κάποιες διορθώσεις 
(patches) που ανέπτυσσαν και διένειμαν εκτός από τον McCool και άλλοι 
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προγραμματιστές. Το 1995 ανέλαβε το πρόγραμμα το Ίδρυμα Λογισμικού 
Apache (Apache Software Foundation), το οποίο διατηρεί την εποπτεία 
του έως και σήμερα. 

'" Ο Apache ΗΤΤΡ αναπτύσσεται από την "Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικου 
και η εποπτεία, υποστήριξη, και διάθεση του προγράμματος γίνεται από το 
Apache SoftwaΓe Foundation. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού κώδικα ( open 
source ), κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με την άδεια χρήσης του 
(license ), διατίθεται δωρεάν και μπορούν να γίνουν ελεύθερα από το 
χρήστη προσθήκες και τροποποιήσεις στον κώδικά του. 

Η προέλευση του ονόματός του 

Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματός του. Η 
πρώτη εντοπίζεται στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, τότε που ως 
NCSA HTTPd έπρεπε να αναπτύσσονται συνεχώς διορθώσεις (patches) 
για να ενσωματωθούν στον αρχικό του κώδικα με αποτέλεσμα να του 
δοθεί το όνομα a patchy serνer. Η δεύτερη εκδοχή σύμφωνα με το ίδρυμα 
Apache, αναφέρει ότι το όνομα αυτό δόθηκε προς τιμ1Ίν των ιθαγενών 
Ινδιάνων της Αμερικής και συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα και την 
αντοχ1Ί. 

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες του Apache ΗΤΤΡ 

Ο Apache διαθέτει ποικιλία χαρακτηριστικών και μπορεί να 
υποστηρίξει μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών με τις οποίες και συνεργάζεται. 
Οι δυνατότητες του προγράμματος αυτού καθαυτού και τα 
χαρακτηριστικά του δεν είναι και τόσο πολλά. Ένα από τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά του όμως, το οποίο και του δίνει μεγάλες δυνατότητες, 
είναι ότι μπορεί να προσαρμόσει επάνω του πολλές προσθ1Ίκες 
προγραμμάτων (ιηodules), τα οποία με τη σειρά τους παρέχουν 
διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά από τα πιο γνωστά ιηοdιι\es του Apache 
ΗΤΤΡ είναι τα ιηodules πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα τα 
ιηod _ access, ιηod _ aut\1 , 111od _ digest. Παρέχει επίσης SSL σε TLS μέσο: 
των (ωod_ssl) και pΓoxy ιηοdιι\e (ιηοd_pΓοχy) , πραγματοποιει 
ανακατευθύνσεις διευθύνσεων (URL ΓewΓites) μέσω του ιηod_ΓewΓite, 
καταγραφές συνδέσεων μέσω του ιηοd log config, συμπίεση αρχείων 
μέσω του ιηod _gzip και πολλά άλλα ιη~du\~ τα οποία διατίθενται είτε 
από το Apacl1e SoftwaΓe Foundation, είτε από τρίτες εταιρίες λογισμικού. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό - δυνατότητα του Apache ΗΤΤΡ, είναι ότι 
μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα λειτουργικά συστ~Ίματα. Ο Apac\1e 
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ΗΤΤΡ υποστηρί~ε~ επίσης, αρκετές διάσημες εφαρμογές και γλώσσες 
πρ?γραμματισμου οπ~ς MySQL, ΡΗΡ, ~erl και Python. Αυτά είναι μερικά 
απο τα χαρα~τηριστικα και τις ,λειτουργιε~ του που κάνουν τον Apache τον 
πιο, δημοφιλη Web Seι-ve: απο το 1996 ~ως τις μέρες μας. Περισσότερο 
απο το 50% των ιστοχωρων του παγκοσμιου ιστού χρησιμοποιεί τον 
Apacl1~ ως εξ~πηρετητή .. το υπόλοιπο ποσοστό κ~λύπτουν αντίστοιχα 
προγραμματα, οπως το M1crosoft Inte1ηet Infoπηat10n SeΓvices (llS), 

0 
Sιιn Java Systeiη Web Server, ο Zeus Web Serveι-. Τον Μάιο του 2011 το 
μερίδιο του ήταν το 63% από όλους τους ιστοτόπους . 

5. 9 Τι είναι το ΜΑΜΡ 

Το ΜΑΜΡ είναι το ακρωνύμιο των αρχικών του συστήματος 
διαχείρισης Mac os χ και των βασικών του συστατικών του πακέτου: 
Apache, MySQL και ΡΗΡ. Ο Apacl1e είναι ένας web 
se1ΎeΓ, η MySQL είναι μία βάση δεδομένων 
ανοικτού κώδικα ( open-source) και η ΡΗΡ είναι μια 
γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να 
επεξεργάζεται τα δεδομένα που βρίσκονται σε μία 
βάση δεδομένων και να δημιουργεί δυναμικά web 
Pages κάθε φορά που της ζητείται από ένα bωwseΓ. 
Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλα 
Προγράμματα σε ένα τέτοιο πακέτο όπως το 
pl1pMyAdiηin το οποίο θα μπορούσε να δώσει ένα πιο γραφικό 
περιβάλλον χρήσης της βάσης δεδομένων MySQL κάνοντας τη διαχείριση 
της, πιο εύκολη. Εγκαθιστώντας όλο το πακέτο ΜΑΜΡ λοιπόν, έχουμε 
εγκαταστήσε ι όλα τα συστατικά που μας είναι απαραίτητα για να 
δημιουργΊ)σουμε την εφαρμογή μας. Υ πάρ~ουν αντίστοιχες εκδόσεις για 
διαφορετικά λειτουργικά όπως LAMP για L111ιιχ και WAMP για Windows. 

Ο ΜaιηρSeΓνeΓ εγκαθίσταται αυτόμ~τα και ο, χρήστης .έχει τη 
δυνατότητα να ρυθμίζει το seΓνeΓ ,του χωρις ν~ πειρ~ζει τα s~ttιng files 
Χρησιμοποιώντας μόνο τις ρυθμισεις π,ου , ειναι η?η διαθεσι~ες. ο 
ΜaιηpSeΓνeΓ είναι μία εύκολη και βολικη λυση αφου συγκεντρωνει σε 
"πακέτο" τον ApaclΊ e, την MySQ~ και τη; ΡΗΡ και, μας ,δίν~ι τη 
δυνατότητα να προσθέτουμε σε αυτον τις διαφορες εκδοσεις η καποια 
Πρόσθετα συστατικά τους αν επιθυμούμε. 
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Για ποιους απευθύνετε; 

Απευθύνετε σε πολλούς όπου θέλουν να έχουν γρ1Ίγορα και εύκολα έναν 
web seΓνeΓ. Μπορεί να είναι μικρές εταιρίες όπου τρέχουν ένα website 
τοπικά 11 σε απλούς χρήστες που θέλουν να δοκιμάσουν διάφορες 
πλατφόρμες όπως είναι το woΓdpress ή και ακόμα σε χρήστες όπου θέλουν 
να ξεκινήσουν κάποιο δικό τους site. 

5.10 Τι είναι το DreamWeaver 

Το πρόγραμμα Dι-eaιη Weaver* της εταιρείας Adobe Systeωs είναι ένα 
κορυφαίο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας 
ιστοσελίδων, δηλαδή κώδικα HTML, που είναι 

ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό στη χρήση του. Το D 
Drea111 WeaveΓ είναι εξαίρετο για να μπορούμε να w 
δημιουργ1Ίσουμε στα γρήγορα φόρμες (f01-n1s), 
πλαίσια (fraωes), πίνακες (tables) και άλλα 

αντικείμενα της HTML. Είναι, όμως, ιδιαίτερα καλό 
όταν θέλουμε να δώσουμε σε μια ιστοσελίδα τη 
δυνατότητα να κάνει κάτι. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 

Drea111 Weaver μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία 
εφαρμογών πολυμέσων. 

Το Dι-eaιη WeaveΓ έχει δυνατότητες για δημιουργία δυναμικ1Ίς HTML 
(DHMTL) και επιτρέπει κίνησης γραμμής χρόνου, απόλυτη τοποθέτηση 
περιεχομένων, δημιουργία επιπέδων (layeΓs) και συγγραφ11 σεναρίων 
(scripts ). Το Dreaω Weaver περιέχει δικές του συμπεριφορές (behavioι-s), 
που είναι έτοιμα scΓipts τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε πολύ εύκολα 
σ' ένα αντικείμενο. 

Το DΓeaιη WeaveΓ μάς παρέχει την ελευθερία να σχεδιάσουμε οπτικά 
την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας και τη δύναμη να την κάνουμε ν~ 
λειτουργεί όπως ακριβώς θέλουμε . Μπορούμε να δημιουργ1Ίσουμε τη διΚΊ) 
μας προσωπική ιστοσελίδα (peΓsonal web page) 11 μια ολόκληρη περιοχll 
(web site) σ' ένα εταιρικό δίκτυο (intΓanet). 

*Το DΓea111Weave 1· ε ίναι λογισμικό επί πληρωμιΊ . Για το λόγο αυτό χρησψοποιιΊσαμε την δοκιμαστικΙl 
εκδοση του λογισμικού γ ια την υλοπο ίηση της εργασίας 

40 



6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6.1 Περιγραφή της Βάσεως Δεδομένων 

6.1. Ι Πίνακες 

Η βάση δεδομένων αποτελείτε από πέντε πίνακες οι οποίοι είναι: 

•Πινακας users : στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των πελάτων 
κωδικός πελάτη (ίd),όνομα (fname), επίθετο (lnaine), όνομα χρ1Ίστη 
(unaιηe ), κωδικός πρόσβασης (pass), e-ιηail (mail), διευθυνση (add1'), 
τηλέφωνο (pl1_ num) και το επίπεδο πρόσβασης (access). Το κύριο κλειδί 
αυτού του πίνακα είναι ο κωδικός πελάτη (id). 

•Πινακας books: στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των βιβλίων 
κωδικός βιβλίου (book _id), τίτλος ( title ), συγγραφεας ( aυthoΓ), εκδότης 

(publ isl1e1'), τιμη(pΓice ), ποσοστό έκπτωσης ( disc ), ISBN, εικόνα (iing), 
περιγραφ1Ί ( description), ημερομηνία εισαγωγ1Ίς ( date ), ποσότητα 
C9uantity) και κατηγορία (cat_naιηe). Το κύριο κλειδί αυτού του πίνακα 
ειναι ο κωδικός βιβλίου (b _id). 

•Πινακας categories: στον οποίο καταχωρούνται οι κατηγορίες των βιβλίων 
Κωδικός κατηγορίας ( cat_id) και όνομα κατηγορίας ( cat_ nan1e) Το κύριο 
κλειδί αυτού του πίνακα είναι ο κωδικός κατηγορίας ( cat_id). 

•Πινακας orders: στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των παραγγελιών 
Κωδικός παραγγελίας ( oΓdeΓ_id), ημερομηνία ( date ), κωδικό πελάτη 
(custoιηer), συνολικό ποσό παραγγελίας (total) και κατάσταση 
παραγγελίας (status).To κύριο κλειδί αυτού του πίνακα είναι ο κωδικός 
παραγγελίας ( oΓdeΓ_id) . 

•Πινακας order _detail: στον οποίο καταχωρούνται οι λεπτομέριες καθε 
παραγγελιας. Κωδικός παραγγελίας ( oΓdeΓ_id), κωδικός βιβλίου (bοοκ _id), 
Π?σοτήτα που εχει παραγγειλεί ο πελάτης απο κάθε τίτλο (quantity), τιμ1Ί 
Καθε βιβλίου (price), συνολικό ποσο ανα τίτλο (aιηount) 
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6.1.2 Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων ( ER) 

Το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ER Diagram) για μια βάση 
δεδομένων είναι μια γραφικ1Ί αναπαράσταση των καταστάσεων που είναι 
πιθανές (και επιτρεπτές) στον υπό μοντελοποίηση κόσμο. Παρακάτω 
παρουσιάζεται το διάγραμμα Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής, όπως 
δημιουργήθηκε στο εργαλείο Data Modeling του MySQL Workbench. 

:J uιers 
id Ι ΝΤ( 1 1 ) 

fn;imc VARCHAR(120) 

ln;i c VARCHAR(120) 

un:imσ VARCHAR( 120) 

p;iss VARCHAR( 120) 

ma ι l VARCHΛR ( 1 20) 

:idar VA RCHAR(120) 

ph num VARCHAR(120) 

accc5 ~ VARCHΛR ( 1 25 ) 

• 

:J categoήes .,. 

1 ca1 κ! Ι ΝΤ ( 11) 

1 

\()- -L 1 
c a ι namc VARCHAR(25) 1 - -

• 

r- - - -- -- ---1 
1 

:J bookι 
!J"ook id ΙΝΤ( 11 

1itlc VARCHAR(40) 

au thoι VΛRCHAR ( 1 5) 

publishcr VARCHΛ nι t Si 

pι tec DEC IMΛ L(S .1) 

ο ο 
:J orderι ο .., 

ο 

ordcr id ΙΝΤ ( 11 ) 

<J31C ΟΑΤΕ 

customo r lNT(11) Ο 

Ιο1 αl DECIMA L(S .1) 

~ 1 :i1 u s VARCHAR(25) Ι 

• 
1 
1 

ο 

ι _____ Ι 

1 

ι1' 
:J order_detall 

; oιdcr id ΙΝΤ( 11) 

ΟΙ~ ΙΝΤ( 1 1 ) 

1sbn VARCHAR ι. 15) 
_ _ _ 1 1 , k id Ι ΝΤ( 11 ) 

- - -1~ qu<inl rty Ι Ν Τ( 11 

ιmg VARCHAR ι 125) 

ocscr φ1 Y.>n VARCHAR(600) 

oa1c ΟΑΠ 

uan1 nv Ι ΝΤ( 11) 

Ca1 arrc VARCHARι. 20 
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6.1.3 Κατασκευή της βάσεως δεδομένων 

Για την κατασκευ~Ί της βάσεως δεδομένων, αρκεί να εκτελέσετε τα 
παρακάτω SQL ερωηΊματα: 

CREATE TABLE ' books' ( 
' book_id' int(l J) ΝΟΤ NULLAUTO_INCREMENT, 
' titJe' νarchar(40) COLLATE ιιtf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' authoi-' varchar(15) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' publisher' varchaΓ(l5) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' pΓice' decimal(5 ,1) ΝΟΤ NULL, 
' disc' int(l l) ΝΟΤ NULL, 
' isbn' varchaΓ(15) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' img' νaΓchaΓ(125) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' description' vaΓchaΓ(600) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' date' date ΝΟΤ NULL, 
' quantity' int( 11) ΝΟΤ NULL, 
' cat_name' vaΓchaΓ(20) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ ('book_id' )) 

CREATE TABLE 'categories' ( 
' cat_id' int(11) ΝΟΤ NULLAUTO_INCREMENT, 
' cat_name' vaΓchaΓ(25) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (' cat_id' )) 

CREATE TABLE 'orders' ( 
ΌΓdeΓ_id' int(l 1) ΝΟΤ NULL AUTO_INCREMENT, 
' date' date ΝΟΤ NULL, 
' cu stoιηei-' int( 11) ΝΟΤ NULL, 
' tota/' deciιηa1(5 , 1) ΝΟΤ NULL, 
' status' vaΓchaΓ(25) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (' oΓdeΓ_id' )) 
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CREATE TABLE 'order_detail' ( 
ΌΓder_id' int(l 1) ΝΟΤ NULL, 
' book_id' ίηt(Ί 1) ΝΟΤ NULL, 
' quantity' int(l 1) ΝΟΤ NULL, 
' pΓice' decimal(5,1) ΝΟΤ NULL, 
' amount' decima1(5 , l) ΝΟΤ NULL) 

CREATE TABLE Όsers' ( 

) 

' id' int(J J) ΝΟΤ NULLAUTO_INCREMENT, 
' fname' varchar(l20) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' lname' νaΓchaΓ(Ί 20) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' uname' νaΓchaΓ(Ί 20) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' pass' vaΓchaΓ(120) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' mail' vaΓchaΓ(l20) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' addι-' vaι-chaι-(120) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' ph_num' vaι-chaι-(120) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
' access' vaι-chaι-( 125) COLLATE utf8_unicode_ci ΝΟΤ NULL, 
PRIMARY ΚΕΥ (' id' ) 
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6.2 Περιγραφή Ιστοσελίδας - Βασικά Σημεία Κώδικα 

Παρακάτω είναι ο κώδικας του αρχείου index.pl1p που ουσιαστικά 
αποτελεί το template της σελίδας μας αφού ορίζει την όλη διάταξη της. 

Απο το αρχείο index.php: 

« ?pl1p 
ob_staΓt() ; 
session _ staΓt(); 
include ('te1ηplate/head.pl1p'); 
include ('confιg/functions.pl1p'); 
inc lιιd e ('content/Untitled- l .php'); 
ίnc lιιde ('confιg/validations.plψ'); 

?> 
<body class="body"> 

<div class="main"> 
<div cJass="top"> 

<?pl1p incJιιde('temρlate/l1eadeΓ.plψ'); ?> 
</div> 
<div c l ass="maίn-containeΓ"> 

<div ίd="container"> 
<?pl1p include('te1ηplate/colutη-Γigl1t.php'); ?> 
<?php ίnclude('tenψlate/content.php'); ?> 

</div> 
</div> 

</div> 
<div class="footer"> 

« ?pl1p ίnclιιde('teιηplate/footeΓ.plψ'); ?> 
</div> 

<div c l ass="copyrί"> 
<div ίd="powered"> 

PoweΓd By S&K inc © 2013 
</div> 

</div> 
</body> 
</l1t111l> 
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Τ , , λ'δ 'ζ , το <diν ο κυριως κομματι της ιστοσε ι ας ορι εται απο , v 
id="content">, το περιεχόμενο του μεταβάλλεται ανάλογα την τιμη τηv 
που έχει μια μεταβλητή $pg και η οποία περνιέται μέσω του Uι-1 με τη 
μέθοδο $ _ GET όπως φαίνεται παρακάτω 

if (! empty ($_GET['page'])? $pg=$_GET['page']: $pg='11on1e' ); 

Απο το αρχείο content.pl1p: 

<div id="content"> 
<?p\1p 
inc\ιιde('content/111enus/ιηain-111enιι.php'); 
include('sidebarsearcl1.php'); 
if($ad111in=='ad111in _ cpane\' && $ _ SESSION['access']== l) { 

include 'content/ιηenus/adωin _ cpanel.pl1p' ; 
} 
if( ! e111pty($pg)) { 

if($pg== 'logout') { 

Logout(); 
} elsei f($pg=='caι-t') { 

Cart(); 
} elsei f($pg==bil ling) { 

Billing(); 
} elsei f($pg=='books _ detai ls') { 

Book _ detai\s($book _id); 
}elseif($pg=='about' 11 $pg=='PΓiνacy Po\icy' 11 

$pg=='Tenηs&nbspConditions' 11$pg=='deliveι-y' 11 $pg=='ΓetιιΓns' ){ 

} else { 

} 
} 
?> 
</div> 

include 'content/aboιιt.php' ; 

include 'content/' .$pg.' .p\1p' ; 
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6.2.1 Απλός χρήστης 

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορεί να περιηγηθεί σε αυη)ν 
πολύ εύκολα μέσα από το κεντρικό μενού με το οποίο μπορεί δει τίτλους 
σε προσφορά (SPECIALS), πρώτους σε πωλ1)σεις (BEST SELLERS) 11 να 
επιστρέψει στην αρχικ1Ί σελίδα (ΗΟΜΕ). Ακόμη μπορεί να επιλέξει 
κατηγορίες βιβλίων από το μενού κατηγορίες (CATEGORIES) από το δεξί 
τμ1Ίμα της σελίδας μας. 

Boo l<Shop 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SELLERS ABOUT CONTACT US 

: ) ,~ΛΗ' 1 

FΕλ 1υRED PRODUCTS 

J. 

•• J ' 

20.0€ 

lfM 

βοοΙ< ο 

Λ11Η • ιι 1 

11 € 

1Ψ#Μ 

Ίhο Alch0miι1 

tJ Authcι' 1 

l nfOrr'ΚJ 

Λ .. 1t1c,r 

, , _ ι ι•.1 

11 € 

ι.ηmw 

1 
Angel ι & Dtmonι 

22 . Ο € 

ffi§M 

1' 

,, 
22 .0€ 

1·tf'#M 

Maιιlclan Klng 
;:ι ; ll ιΨ 1 

22 .0 € 

1Μ1Μ 

εικόνα 1 
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• 

CATEGORJES 

• ι ~1 1 ng · 'Ι' ~ 

• C.11ega-y 4 

• Ca t egaΎ G 

BEST SELLERS 

lnfιιrno 

22 .0{ 

Angoι. & Don>e)M 

22.0€ 

ΑRόΥ/Ν Tha Ο.. Vιι'CI Codυ 
i , 22 .Ο € 



6.2.1.1 Αναζήτηση Βιβλίων 

, , , β βλ' που τον 
Ο χρηστης της ιστοσελιδας μας μπορει να βρει το ι ιου θvfl 

ενδιαφέρει εκτελώντας αναζήτηση κατά τίτλο , συγγραφέα 11 Διε 
Πρότυπο Αριθμό Βιβλίου (lSBN) 

Boo \<Shoo • 
Υου are logged ι n as Slra\c, ( ΙogoJ\ ) 

1 SHOPPING CΛRT 1 CHECKOVT 1 ΜΥ ΛCCOUN1 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SELLERS ABOUT CONTλCT US 

./ Τίτλος ~Ι:Ά :Η . : 
ODUCTS 

Angelι & Oeιnonι \11torno Maglcl rι Κing 

Αιιt γ: · t Αι. tl ιιτ • .ι ιι\ Ι t>r' 

' 11 

22.0 € 22 .0 € 22.0 € 

'*'* Ιf& '*'* 

Βυοk 3 
θοοk 6 The Alchemlsl 

f\1Jt'1 (; ~ ~ ' Λt.tt·:..r • Λυ! tΌr 1 

20 .0€ 11 € 11 € 

1~1111 ·~~1~ 1#.flM 

εικονα 2 
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SHOPPING cARf 
ι.. 11 J' ~ 1 

CATEGORIES 

eaιcgory 2 

eaιegory 1 

C. Ιegory 3 

c. ιegoιy 4 

eaιagory 5 

ea ιegory & 

BEST SELLERS 

Q AN 
BROWN 

ιnferno 

22.0 ε 

Angel• & υomons 

22 .ο ε 

The Elgh\ 

22 .0 € 

n111 D• Vincl Codl 

22 .0 € 



Παρακάτω έχουμε τον HTML κώδικα για την μπάρα αναζήτησης που 
αποτελείται απο το <input tyρe="text"> από πληκτρολογούμε την 
αναζ1Ίτηση μας και το <se/ect> που αποτελεί ουσιαστικά το φίλτρο της 
αναζήτησης μας 

Από το αρχείο sidebarsearcl1.pl1p: 

<div id="sidebarsearch"> 
<fοrιη n a ιn e="request Ι" 1η et l1od="GET"> 

<span class="fiJter"> 
<select naιηe="request" > 

<option va 1 ιι e="title"> Τίτλος</οptiοη> 
<option va lιι c="isbn">ISBN</option> 
<option νη lιι e="authοr">Συγγραφέας</οptίοη> 

</se/ect> 

</span> 
<span class="search-bg"> 

<input t yρe="text" ηηιηe="νalιιe" va lιι e="Search" onclicl<="tl1is.value 
== ";" onl<eyιi o,.v n="this.style.color = '#';"> 

</span> 

<input tyρe="iιηage" c l ί!ss="bιιtton-sidebarsearch" /> 
<ίηpιι t n a ιη e="page" tyρc="hidden" vc1 lιι e="search resuJts" /> 

</form> 
</dίν> 
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Επίσης έχουμε και τον ΡΗΡ κώδικα για την αναζήτησ11 μας που 

αποτελείται από συνάρτηση (functions) reqιιest($a, $b) που δέχεται δύο 
παραμέτρους η πρώτη ($a) είναι το κριτήριο με το οποίο θα κάνουμε την 
αναζ1Ίτησή μας στον πίνακα "books" της βάσης μας (κατά τίτλο, 
συγγραφέα ή isbn) και η δεύτερη ($b) η οποία παίρνει σαν τιμή ότι 
πληκτρολογ1Ίσουμε στο πεδίο. 

Από το αρχείο functio.php: 

<'?pl1p 
function request($a, $b) { 
$sql = ιnysql_ query("SELECT * FROM books WHERE $a = '$b' ORDER 
ΒΥ RAND() "); 

$nr = ιnysql_nuιn_rows($sql); // Get of Νuιη Γows fΓΟιη the database queΓY 

list ($ι-esultl, $result2)=pagination($nr); 

$sql2 = ιηysql_ queΓy("SELECT * FROM books WHERE $a = '$b' 
ORDER ΒΥ RAND() $resultl ") ; 

?> 
<diν style="overflow:hidden;"> 

<?pl1p 

?> 
</div> 

while($row = ιnysql_fetch _ aιτay($sql2)) { 
book _ box($ΙΌw); 
} 

<div class="pagination"><?pl1p ecl10 $ι-esult2 ?> </div> 
} 
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6.2.1.2 Εγγραφή-Είσοδος χρήστη 

Για να προχωρήσει ο επισκέπτης σε κάποια αγορά θα πρέπει σε 
περίπτωση που είναι παλαιότερος χρήστης να συμπληρώσει τα όνομα 
χρήστη και τον κωδικό του στην παρακάτω φόρμα στην οποία μπορεί να 
οδηγηθεί μέσα από τον σύνδεσμο (link) login στην πάνω δεξιά περιοχ1) 
της σελίδας. 

Bool<Shop \ιVe Ιcome •isi1or you can :>g n or cre,1te • 1 coιnt ι:a SHOPPING CART 

1 SΙΙΟΡΡ ΙΝG CARl 1 C~Ι CΚOUl 1 ΜΥ ACCOlJ 'ι • 

ΗΟΜΕ SPECIALS sesr SELLERS AθOUf 

(!!τλος 

ACCOUNT LOG/N 

Now Cu~!omcr 
r ' r Ι 

Retuming Customer 
ι 11 '• /,•f ι 

soyrdιm 

fs.N.!.111 • 

lnfoπnation Cυstomer Seινioe My Account 

εικόνα 3 

.. 
ACCOUNr 

· /,,_ counι 

BEST SELLERS 

lnfarno 

22 .0 ε 

Maglc lan Klng 

22 .0€ 

Book 8 

11€ 

Αngοι ι & Dιmons 

22 .0€ 

Παρακάτω έχουμε την ΡΗΡ συνάρτηση login η οποία θα αναζητήσει 
στον πίνακα useΓs της βάσης μας τα στοιχεία που δώσαμε στην παραπάνω 
Ψόρμα και σε περίπτωση ταυτοποίησης θα συνδεθούμε στον λογαριασμό 
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μας, σε διαφορετική περίπτωση τα ενημερώσει τον χρήστη με κατάλληλο 
μήνυμα. 

Από το αρχείο functio.php: 

fιιηctίοη login( $unaιne, $pass ) { 
if( !$unaιne 11 !$pass){ 
$ιηsg='Please give useΓnaιηe and passwoΓd' ; 

ecl10 "<script>Message('$ιnsg' );</script>"; 
} 
else{ 

$action = "SELECT * FROM users WHERE unaιne == 
'$unaιne'" οΓ die(ιnysql_ eηΌΓ()); 

} } 

$qιιery = ιnysql_ queιΎ($action) ; 
//$pass = ιηd5($pass ); 
ί f(!$queΓy) { 

} 
else{ 

$_SESSION[Ίηsg']= 'soιηething went wΓOng' ; 

$nuιη _Γesults = ιηysql_nuιη_ωws($queιΎ); 
echo $ηuιη _Γesults; 
if($nuιn _Γesults==O) { 

$ιnsg='wωng useΓ' ; 
ec\10 "<script>Message('$msg' );</script>" ; 

} 
elseif ($nuιη_Γesults > Ο) { 

} } 

$ΓΟw = ιηysql_fetch_aaay($query); 
ί f($pass == $ωw["pass"]) { 

session($unaιηe ); 
headeΓ("Location: index.pl1p"); 
exit; 

} 
else { 

$ιηsg= 'Wωng ρass ιηsg' ; 

ecl10 " 
<sCΓipt> 

Message('$msg' ); 
</script>"; 
} 
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Όταν η ταυτοποίηση των στοιχείων που δώσαμε γίνει με επιτυχία από 
την συνάρτηση login() τότε καλείται η συνάρτηση session() όπου 
δημιουργεί μια συνεδρία όπου περιέχει όλα τα στοιχεία του χρήστη. 

function session($ιιnaιηe) { 

session _ start(); 

$query = "SELECT * FROM users WHERE unaιηe = '$uname"' or 

die(mysql_ eπor()); 

} 

$Γesult = ιηysql_ query($queΓy) ; 
$row = mysql_fetch_aιτay($result); 
$_SESSION['id'] = $ωw['id']; 
$ _ SESSION['fnaιηe' ] = $row['fnaιηe ']; 
$ _ SESSION['lnaιηe ' ] = $ωw['lnaωe']; 
$ _ SESSION['ιιnaιηe ' ] = $row['unaιηe ' ] ; 
$ _ SESSION['ιηail' ] = $row['ιηail']; 
$_SESSION['addr'] = $row['addι-' ]; 
$ _ SESSION['pl1_nιιιη' ]=$row ['pl1 _nuιη']; 
$ _ SESSION['access'] = $row['access']; 
$ _SESSION['pass'] = $row['pass']; 
$ _ SESSION['access'] = $ωw['access ']; 

Όταν ο χρήστης θελήσει να αποσυνδεθεί από την σελίδα μπορεί να το 
κάνει χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο logout καλώντας με αυτό τον 
τρόπο την συνάρτηση Logσut() όπου με την εντολή session _ destιΌy() 
απλά τερματίζει την συνεδρία. 

function Logout() { 

} 

session destroy(); 
header{Locat ion :index.plψ'); 
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Διαφορετικά αν είναι νέος πελάτης θα επιλέξει τον σύνδεσμο 'creat~ 
new account' και να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα με τα προσωπικα 
του στοιχεία τα οποία θα αποθηκευτούν στον πίνακα 'users' της βάση.ς 
δεδομένων και ταυτόχρονα να του σταλεί ένα αυτοματοποιημένο e-matl 
με τα στοιχεία και τον κωδικό του λογαριασμού που μόλις δημιούργησε. 

Boo l<Shop ·~·.'ι;:Jcon'IO 'νιS ι t ΟΙ ynv crιι\ ψ c · , • , !•· 1 11 ~ SHOPPΙ NG CART 

1 SHOPPING CART 1 CHECΚOUT 1 /,'!'! AOCOUNT ... 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SELLERS ΑΒΟιΠ CONTACT US 

REGISTER ACCOUNT 

1 ' 

Υοω Persuι• rιl DHlarls 

Ιιrs ι Ν{)η •: 

ι οsι N.'Hrc 

F ιηη~ 

Υοι ιr Α t:α>ι ι nl De lίΙ Ι !'> 

:.; ι;ι r · 11 rrιι.: 

--
ΙnfoιmaUon CUa1omer Serνlc:e My Account 

εικόνα 4 

λCCOUNT 

Fof ~:)t ~ er Γ .1 •• 5 ,.,"JrC 

BEST SELLERS 

lnferno 

22.0 € 

M.;ιg1c 1.;ι n Κιng 

2 2 .οε 

λngol• & Ι)ι1.υι• 

22 .0 ε 

Από το αρχείο functio.pl1p: 

fΊιnction ΓegistΓation 
($fnan1e, $Ιηa1ηe , $unan1e, $pass, $c _pass, $iηail , $addr, $pl1_ηωη) { 
if (!$fnan1e 11!$1ηaιηe 1 1!$unan1e11!$pass11 !$1ηail ll!$addΓ ΙΙ!$pl1_ηωη) 
{ $ιηsg="You haνe not entered all the ΓequiΓed details .<br><bι»"; 

ecl10 "<sαipt>Message('$ιnsg' );</script>"; 
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}else{ 
if($pass==$c _pass) { 

$ιηd5 _pass = ιηd5($pass ); 
$check_unaωe = ("SELECT * FROM users WHERE 

uname = '$uname' "); 

'$mai/' "); 

registered. "; 

$check _ ωail = ("SELECT * FROM users WH ERE mail = 

$result_ ιιnaιηe = mysql_ queΓy($check _ unaιηe ); 
$result_mail = ωysql_ queΓy($cl1eck _1ηail); 

$ηuιη _Γesult_ unaιηe = ιηysql_ ηuιη_ωws($Γesιι1t_ unaιηe ); 
$nuιη _Γesult_ ωail = mysql_ nuιη _ωws($result_ιηai1); 
if ($nuω _Γesu1t_ uname > Ο 11 $num _result_ ωail > Ο ) { 

$1ηsg="Usernaωe or email address is already 

echo "<script>Message('$msg' );</script>"; 
}else{ 
$insert=("INSERT ΙΝΤΟ ' users' VALUES 

(",'$fname', '$lname' '$uname', '$md5 _pass', '$mail', '$addr', '$ph num' 
'NULL')"); ' - ' 

$id=111ysqJ_inse11_id(); 
$query = ωysql_ queιy($insert); 

if ($queΓy) { 
session($unaωe ); 
$msg='Γegi stΓa tion s ιιcceed ' ; 

ecJ10 "<script>Message2('$msg' ); </scΓipt>" ; 
$to =$1ηail; 
$fiυm=" info@spyrdim.host56.co111"; 
$subject = "Book Store: Registration info "; 
$headeΓs = "From: $from"; 
$ιηessage = "Dear $fname 

Here is your Register info 
Username: $uname 
Password: $uname "; 

mail($to, $subject, $ωessage, $l1eadeΓs); 

} 

}eJse{ ecl10 'soιηthing wωng'; 
ex it(); 
} 

}else{ $111sg='Passwords do not ωatch'; 
ecl10 "<script>Message('$1nsg' );</script>"; } } } 
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Ακόμη ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία 
του λογαριασμού του επιλέγοντας τον σύνδεσμο 'Edit Accoιιnt' και 
οδηγείται στην παρακάτω σελίδα που περιέχει τα στοιχεία του. Για 
οποιαδήποτε μεταβολ11 στα στοιχεία του λογαριασμού ο χρήστης 
ενημερώνεται με αυτοματοποιημένο e-ιηail το οποίο περιέχει της 

μεταβολές. 

' 

' 

Bool<st100 • 
Υοι a•• lagyed in as S t r• lι>S ( loyou· ) 

1 SHOPPΙ NG CΛRl 1 CHECΚOUT 1 '.ΙΥ ΛCCΟΙ,ΝΤ 

ΗΟΜΙΞ SPECIALS BEST SELLERS ABOUr CONTACT US 

Τίτλι>ς • 

UPDATE YOUR ACCOUNT 

Your PcrsoMI Dc ιa ίls 

Li.ι~ι N\.1 11 C 

Υοιιr Αι:ωυ η l De l ~ ι ls 

J~crnilrru : 

' :;,iJSS';';'t>T ιJ : 

' CΌ·ι f i ·m P<>SS®rd: 

--
lnfonnalJoη Customιιr Serνlce Μ-ι Accoυnt 

εικόνα 5 

.... ... SHOPPING CART 

ACCOUNT 

θΕSΤ SELLERS 

Αι'l/018 & 0omor4 

22.0€ 

lnfιrno 

22.0€ 

Book 3 
20.0€ 

Maglclan ΚΙng 

22 .0€ 

Παρακάτω είναι ο HTML κώδικας για την δημιουργία της φόρμας . 
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Από το αρχείο account.php: 

<h2> Υ our PeΓsonal Detai ls</h2><bΓ/> 
<div class="content"> 

<table class="form" widtl1='300' bordeι-'O'> 

<tr> 
<td><span class="required">*</span> First Naιηe:</td> 
<td><input class="q 1" na111e='fnaιηe' type='text' id='fnaιηe' ></td> 

</tΓ> 

<tΓ> 

<td><span class="required">*</span> Last Na111e:</td> 
<td><input class="q 1" na111e='lnaιηe' type='text' id='lnaιηe'></td> 

</tΓ> 

<tΓ> 

<td><span class="required">*</span> Email:</td> 
<td><input class="q l" name='ιηail' type='text' id='n1ail'></td> 

</tΓ> 

<tι-> 

<td><span c l ass="Γequired">*</span> AddΓess:</td> 
<td><input class="q l" naιηe='addι-' type='text' id='addι-'></td> 

</tΓ> 

<tr> 
<td><span c \ ass="requiι-ed">*</span> Pl1one NuιηbeΓ:</td> 
<td><input class="q 1" naιηe='ph _nuιη' type='text' id='pl1_ nuιη'></td> 

</tι-> 

</table> 

</d' ιν>< !- - end content !--> 

<!12> Υοιπ Account Detail s</h2><bΓ/> 
BtuΛιύC:J ι< Η 
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<div class="content"> 

<table c l ass="fonη" width='300' boι-der='O'> 

<tι-> 

<td><span class="required">*</span> Userna111e:</td> 
<td><input class="q 1" naιne="una111e" type="text" id="ιιname"></ 

td> 
</tΓ> 

<tr> 

<td><span class="required">*</span> Password:</td> 
<td><input class="q 1" naιne='pass' type="password" id='pass' valιιe== 

></td> 

</tr> 

<tι-> 

<td><span c l ass="reqιιired"> *</span> Confinη PasswoΓd:</td> 
<td><inpιιt class="q Ι" na111e='c _pass' type="password" id='c _pass' 

valιιe= ></td> 

</tι-> 

</table> 

</div> <!-- end content !--> 
<div class="buttons"> 

<div class="right"> 
<inpιιt na111e="btnlnsert" class="button" type="subιnit" id="btnlnsert" 
valιιe="<?php if (isset($ _ SESSION['id'])){ echo 'Update';}else { echo 
Ίnsert';} ?>"> 
<inpιιt na111e="btnC leaι-" c l ass="bιιtton" type="reset" id="btnClear" 
valιιe="Reset"> 

</div> 
</div> 
</fοι-ιn> 

</dίν>< !-- end box-conteineΓ !--> 
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6.2.1.3 Προβολή και Παραγγελία Βιβλίων 

Ο χρήστης επιλέγοντας έναν τίτλο μπορεί να δει μια σύντομη 
περιγραφ1) του , να πληροφορηθεί την τιμή του , να δει άλλους τίτλος από 
τον ίδιο συγγραφέα και τέλος να το τοποθετήσει στο καλάθι του. 

BookShop Υο_ i!e ~~ ,. i5ι $".ι:.s ( -~'C·~· ) 

1 SHOPPING CART 1 CH!ΞCKOUI 1 t.fV ACΏOUNT 
SHOPPΙNG CλRΙ 

Ηαιε SPECIALS BEST SEU.ERS ABOιtr 001\ΠΑCΤ US CA'ΓEGORJES 

Dtscr l pι l on 

DA N 
BROWN 
οϊ ;1Νr ι 

COIJE 
ι ι . 

Τtιι D> Y1nc1 c;α» 
22 . Ο € 

't'i& 
Τηι Al chιM ι ΙI 

11 € 

ΙΨ.4ΦΜ 

MAGICIAN ΚΙΝG 

authoι 1 

Caιogoιy 2 

e 
22.0 € 

Oty: '"'''' 

1 ' 

MQlll & 0.Μι>nι 

22.0 € 
Tht Eoght 

22.0 € 
ΙΗΙ§§i ΙΨ.4ΜΜ 

εικόνα 6 
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BEST SEl.L.ERS 

1 

Ιrlιrno 

22.0 € 

λngιιι & 0.monι 
22 .Ο € 

l ht ~ I Qhl 

22.0€ 

BRόWN rιw Da \' ι nc ι Cοαι 
,. ϊ 22.0€ 
'jft 



Η συνάρτηση addtocaΓt() η οποία τοποθετεί το επιλεγμένο βιβλίο στο 
καλάθι του χρήστη 

fιιnctίon addtocaΓt() { 
$b _id= $ _REQUEST['pΙΌductid']; 
if($ _REQUEST['pΓOdιιct' . $b _id]==O){$q= 1 ;} 

else {$q=intval($ _ REQUEST['pΙΌdιιct' .$b _id]);} 
$queι-y=iηysql_ qιιeι-y("SELECT * FROM books WHERE book _id === 

'$b_id' "); 
$JΌw= iηysq Ι _ fetch _ aπay($que1Ύ ); 
i f($ωw['qιιantity']>O) { 

ί f($ωw['qιιantity' ]>=$q) { 
if($b _id<l) Γetιιπ1 ; 

ί f(is _ aπay($ _ SESSION['caΓt'])) { 
i f(pωduct_ exists($b _id)) ΓetuΓn ; 
$ωax=count($ _ SESSION['caΓt' ]); 

} 
else{ 

} 

$ _ SESSION ['caΓt' ] [$ωaχ] ['pΙΌdιιctid']=$b _id; 
$ _ SESSION['caΓt'][$111ax ]['qty']=$q; 
//l1eadeΓ("Location: index.pl1p?page=caΓt") ; 

$ _ SESSION['caΓt']=aπHy(); 
$ _ SESSION['caΓt'][O]['pιυductid']=$b _id; 
$ _ SESSION ['caΓt'][O]['qty']=$q; 
//l1eHdeΓ("Location: index.pl1p?page=caΓt"); 

headeι-("Location: index.php?page=caι-t") ; 
} else { 

$ιηsg='not enougl1t copies'; 
echo "<scΓipt>Message('$111sg');</script>" ; 

} 
} else { 

} 
ex it(); } 

$msg='Pιυdιιct is ιιnavailabl e' ; 

ecl10 "<scΓipt>Message('$msg');</script>" ; 

Όταν ο χρ1)στης τοποθετ~)σει ένα βιβλίο στο καλάθι μεταφέρεται στην 
σελίδα του καλαθιού όπου περιέχει τους τίτλους που έχει εμπλέξει για 
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αγορά. Από εκεί μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των αντιτύπων, να 
αφαιρέσει κάποιο τίτλο να αδειάσει το καλάθι του και να προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του. 

Bookst1op Υοιι u · ιι 109Ut.."d ίr us ~Ι ω::.J:. ( l ι..ι1 !JUi ) 

Ι 8ΙΙΟfΨ ~ CΛRΙ ι α ιιcκουτ ι ΜΥ ΛCCΟιΝι 
SftOP ΡΙ l'.'G CART 
's ιτ, ,n .; J lit; f 

ΗΟΙJΙΞ SPECIALS BEST SELLERS ABOUT CONTACT US 

~ •<r,•u ..._ .. -.::·... .Ξ.J ·~ • 11' • 1 • 

SHOPPΙNG CART 

You · ca rι 

lrnogo 
Produc! Nome Unlt Price Ouamlty Totol 

20 Lι ' ) 

22 (1 4. 

Total: 86 

- f14.HF 

lnf'onnatιon Customer Serνice ι.tι Acoounι 

εικόνα 7 

CATEGORJES 

· C. ι uuory 2 

c.. ιuuo•y J 

C. ι egory 4 

ιn ι οn ry b 

• ca ι uuory 6 

BEST SELLERS 

Ι ηfι~rι\ό 

22.0€ 

Μ.•ιιιc ι n κιrηι 
22 .Ο € 

llook 6 

11€ 

~Ιι&Dιmοnι 

22 .Ο € 

Το Κομμάτι του κώδικα που ακολουθεί μας δείχνει πως καλούμε την 
αντισ , , , , 
Α , τοχει συνάρτ~~ση ανάλογα με την επιλογη που εχει κανει ο χρηστης. 
πο το 

αρχείο caΓt_ action.plψ: 
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if( $ _ REQUEST['coιηιηand']=='reιηove' && $ _ REQUEST['pid']>O) { 

reiηove_book( $_REQUEST['pid'] ); 

} 

else if( $ _ REQUEST['coιηιηand']=='cleaΓ' ){ 

clear _ cart(); 

} 
else if( $ _ REQUEST['coιηιηand']=='update' ) { 

update _ caι-t(); 

} 

Από το αρχείο function.php: 

Η συνάρτηση ι-e111ove _ book() αφαιρεί το επιλεγμένο βιβλίο από το καλάθι. 

function ι-e1ηove _ book($pid) { 

} 

$pid=intval($pid); 
$ιηax=count($ _ SESSION['caι-t']); 

foΓ($i=O;$i<$111ax;$i++) { 

} 

if($pid==$ _ SESSION['caΓt'][$i]['pΓOductid']) { 
unset($ _ SESSION['caΓt'][$i]); 
bΓeal< · 

' 
} 

$ _ SESSION[' ccι Γt' ]=aιτay _ values($ _ SESSION['caΓt' ]); 

Η συνάρτηση cleaΓ_ caΓt() αδειάζει το καλάθι από όλα τα αντικείμενα. 
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fιιηctίοη clear _ cai-t() { 

} 

ιιnset($ SESSlON[1cai-t1
]); 

header{Location: ίndex.pl1p?page=l1oιηe 1); 

Η συνάρτηση ενημερώνει τον αριθμό των αντιτύπων που έχουμε επιλέξει 

να αγοράσουμε. 

fιιnctίon update _ cart() { 

$max=count($ _ SESSION['cart']); 

foι"($ i=0 ;$ i<$max;$i++) { 
$pid=$ _ SESSION[1cart1][$i][1productid11; 
$qιιery=ιηysql_ qιιe1γ( 11SELECT * FROM books WHERE 

book_id = 1$pid' 11
); 

value 

$ΙΌw= 1ηysql_fetcl1_ aπay($queΓy); 
$q=ίntval($ _ REQUEST[1p1Όduct1. $pίd]); //intνal()= intigeΓ 

if($q>O && $q<=999) { 

} 
else { 

i f($q<=$IΌw['qιιantity']) { 
$ _ SESSION['caΓt1][$i][ 1qty ' ]=$q; 
} 
else{ 

$ιηsg='not enougl1 books'; 
ecl10 11<scrίpt>Message('$msg');</sαipt>11 ; 

} 

$111sg='Soιηe pΓOιιdcts not updated ! , qιιantity ιηust be a 
nuinbeΓ between 1 and 9991

• 
' ecl10 11 <scrίpt>Message(1$msg1);</scrίpt> 11 ; 

} 
} 

} 

Όταν ο χρήστης κάνει check οιιt εμφανίζεται η σελίδα για την 
~πιβεβαίωση της παραγγελίας, τα στοιχεία του και την διεύθυνση στην 
οποια θα γίνε ι η παράδοση . Μόλις ολοκληρώσει την παραγγελία, αυηΊ θα 
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καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων και ο χρ1Ίστης θα δεχτεί ένα e-ιηail με 
τα στοιχεία της παραγγελίας του. 

1 

Bool<Shoo • 
YoJ a-e logged i1 as S:·•Ιι, ( :>gω\ ) 

1 S'"()PPΙ NG CAR"" 1 CHECl<OU- 1 ),ιy ACCOUNT 

ΗΟΜΕ SPEC!ALS eesτ SELLERS λθΟιJΤ CONTACT us 

Τί:λος • 

CHECKOUT 

Billing Dc l iνc r lnfo 

Flr•I Name Last t-lame E-m~ll Addre15 Phonιt 

Ord~r oon f ιrr n 

Product Ν; mc Unlt Prιct> Qu:>ntlty Tot. Ι 

Tota l: 86 

81§·%1 

ιnrormation Cua1omer Seινtce ι.tι Account 

εικόνα 8 

SHOPPING CAR'T 
3 1:1;11,:s 1 θ6 ε 

CATEGORIES 

Cιι: egcη · 

BEST SELLERS 

lι1ferno 

22 .0 € 

M•goclon King 

22 .0 ε 

11€ 

λngtl• & Demon• 
22.0 € 

Η συνάρτηση get_ ordeΓ_total() εκτελεί μια επανάληψη με αριθμό 
επαναλήψεων ίσο με τους τίτλους που έχει επιλέξε ι ο πελάτης 
συλλέγοντας την τιμ11 και την ποσότητα κάθε βιβλίου υπολογίζοντας έτσι 
την συνολική αξία της παραγγελίας. 
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fιιnction get_ ordeΓ_ total() { 

$ιηaχ=cοιιnt($ _ SESSION ['cart']); 
$sιιιη=Ο · 

' 
foΓ($i=O;$i<$iηax;$i++) { 

} 

$pid=$ _ SESSION ['caΓt'] [$i] [ 'pωdιιctid']; 
$q=$ _ SESSION['caΓt'][$i][ 'qty ']; 
$price=get_pΓice($pid); 
$suiη+=$pΓice*$q; 

Γetιιι-π aιτay($suιη, $ωaχ);} 

Η συνάντηση decrease _ qua() αφαιρεί την ποσότητα των βιβλίων που έχει 
επιλέξει ο χρήστης από το συνολικό απόθεμα του βιβλίου που υπάρχει 
στον πίνακα books της βάσεις δεδομένων 

function deαease _ qua($pid, $q) { 

$quetΎ=ιηysql_ quetΎ("SELECT quantity FROM books 
WHERE book_id = '".$pid."' "); 

$new_q.'" 

} 

$ωw=ιηysql_ fetch _ aπay($query ); 
$new _ q=$ωw['q ιι anti ty ']- $q; 
$ιιpdate=n1ysql_qιιeΓy("UPDATE books SET qιιantity= '" . 
WHERE book _id = "'.$pid. "'"); 

Α· πο το αρχείο functon.php: 

δε Η, συνάντηση place _ ordeΓ() καταχωρεί τ,ην παραγ~ελία στην, βάση 
, δομεvων. Αναλυτικότερα η place _ οΓdeΓ() κανει μια νεα εγγραφη στον 

πινακ:α OΓdeΓs της βάσης δίνοντας έναν μοναδικό αριθμό oΓdeΓ_id για κάθε 
παραγγελία, την ημερομηνία καταχώρισης της τον κωδικό id του χρ1Ίστη 
που τη λ , , 'λ , , ν πραγματοποίησε, το συνο ικο ποσο και τε ος την κατασταση της 
οσοv α , δ θ , , , 

φορα το αν έχει παρα ο ει η εκκρεμει. 
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.. _ -_-_--:.. .. _---=----~-=--- - -

Επίσης καταχωρεί στον πίνακα order _ detail τους τίτλους που έχει κάθε 
παραγγελία μαζί με τον μοναδικό αριθμό της παραγγελίας στην οποία 
αν1Ίκουν τον αριθμό των αντιτύπων και την αξία τους. 

fιιηctίοη place _ order($ιιser) { 
ι ist($total,$items )=get_ order _ tota\(); 
$inseΓt= ιηysql_qιιery("INSERT !ΝΤΟ Όrders' VALUES (" , now(), "'. 

$ιιser. "' , "'.$total."', 'pending')"); 
$ordeΓid=mysql_inseΓt_id(); 

if ($insert== tΓιιe) { 
$max=coιιnt($ _ SESSION['cart']); 

foΓ($i=0 ;$i<$iηax;$i++) { 
$pid=$ _ SESSION['caΓt' ] [$i]['pΓoductid']; 

$q=$ _ SESSION['caΓt'][$i] ['qty']; 
$pΓice=get_ρΓice($pid); 

$a111ount=$pΓice*$q; 

$inseΓt2= mysql_queΓy("INSERT ΙΝΤΟ ' order detail' 
VALUES ('" .$orderid. "' , '" .$pid. '", "' .$q. "', "' . $pΓice . "', '" . $aιηouttl . '")"); 

decrease _ qua($pid, $q);} 
unset ($ _ SESSION['cart']); 
$111sg='Ύour orders lD is= $orderid! Please save this so you 

can track your order"; 
ec\10 "<script>Message2("' .$111sg. "') ;</script>"; 

$mysql_ que1γ=111ysql_ queΓy("SELECT * FROM users 
WHERE id ='" . $useΓ. '""); 

} 

$ωw = ιηysql_ fetcl1_ aιτay($111ysql_ queΓy); 
$to =$1Όw[Ί11ail' ]; 

$f1Όm=" info@spyrdi111.host56.co111 " ; 

$sιιbject = 'ΎοιιΓ oΓdel' fΓom Book Store"; 
$headeΓs = "Frοιη : $ f1Όm" ; 

$message = "DeaΓ {$Γow['fname'] } 

HeΓe is the id= $oΓdeΓid of yοιιr order which has been 
succesfιιly placed to οιιΓ stoΓe "; 

ιηail($to , $subject, $111essage, $headeΓs); 

else { echo ' so ιη thing wιΌηg' ; ex it(); } } 
Ιστορικό και Κατάσταση Παραγγελιών 
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Μέσα από το μενού Account ο χρ1Ίστης μπορεί να δει το σύνολο των 
παραγγελιών που έχει πραγματοποιήσει και την κατάσταση τους, ποιες 
εκκρεμούν και ποιες έχουν παραδοθεί 

BookShop νο .. a~e ~= r" !li :;: :_.a ι ι: ,, _ ... : ) 
1 SHOl'PΙNG CART 1 CHECKOUT 1 t,1v ... CCOUNT 

SHOPP Ι NG CAFIT 

ΗΟ!ε SPECIALS BEST SEU.ERS ΑΒΟΙΠ OONTACT US 

(ϊ~ τλος 

You r Orders 

ID O.tt CuιtOΙMr Total Statuts 

εικόνα 9 

<?php 
fιιnction OΓdeΓs display($qιιe1γ) { 
$ΓesuΙt=== ιηysq l_qιιeΓy($que1γ ); 

?$nuι11_Γesult = iηysql_ nuiη _Γows($Γesιιlt); 
.> 
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./ F ιl ttr b1· 

!k l ι •et~d 

P• nσ ι ng 

~ι::ι 

BEST SEUJΞRS 

Ι nltrno 

22.0€ 

1 Angι l ι & DιΜοnι 
22.0€ 

l hι ~ 1 0111 

22.0 € 

eRόWN Tht αι V ι nc ι Codι 
r, i·~ r 22.0 € 
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<div class="box-container"> 
<form id="order _ from" name="ordeΓ_ from" metl1od="post"> 

<select name="status" 
onchange="document.getEle1ηentByld('order _from').sub111it() ;" 
style="float:right"> 

<option value="---">Filter by</option> 
<option val ue=" all "> All</ option> 
<option value="delivered">Delivered</option> 
<option value="pending">Pending</option> 

</select> 

<h2><?php echo ($_SESSION['access'] == 1 ? ''Orders" : "Your 
Orders"); ?></l12><br/> 

<?pl1p if($num _result==O) {?> 
<div class="content2"> ηο ordeΓs!</div> 

<div class="buttons"> 
<div class="right"><input type="button" value="Continue" 

onclick="history.go(-1 ); " /></div> 
</div><!-- END buttons !--> 
<?php }else{?> 
<div class="order-content"> 

<table> 

<tl1ead> 

<tr> 
<?pl1p echo ($ _ SESSION['access'] == 1 ? "<td>#</td>" :"");?> 
<td>ID</td> 
<td> Date</td> 
<td>CustωηeΓ</td> 

<td>Total</td> 
<td>Statιιes</td> 

<td>Details</td> 
</tΓ> 

</thead> 
<tbody> 
<?pl1p 
wl1ile($data = ιηysql_ fetch _Γow($result)) { 
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$action=("SELECT * FROM users WHERE id= '$data[2]' "); 
$query= ιηysql_ qυery($action); 
$row = ιηysql_fetch_aπay($query); ?> 

<tΓ> 

<?php echo ($_SESSION['access'] == 1 ? "<td><input 
type='checkbox' naιηe='checkbox[]' value='$data[O]'></td>" : " ");?> 

<td><?=$data[O]?></td> 
<td><?=$data[ 1 ] ?></td> 
<td><?=$1Όw['fnaιηe'] .' '. $row['lnaιηe' ] ?></td> 

<td><?=$data[3] ?></td> 
<td><?=$data[ 4] ?></td> 
<td> 
<?php echo ($_SESSION['access'] == 1 
?"<a href=index.php? 

adιηin=adιηin _ cpanel&page=orders&order _ details=$data[O]&cυstoιηeι-= 
$data[2 ]> Details</ a>" 

: "<a hΓef=index.php ?page=orders&ordeΓ_ detai ls=$data[O]&cust01ηeι-= 
$data[2]>Details</a>"); ?> 

</td> 
</tΓ> 

<?pl1p } ?> 
</tbody> 

</table> 
</div> 

<?php if($_SESSION['access'] == 1){ ?> 
<div class="cart-bottoιη"> 

<div class="buttons"> 
<div class="right"><input type="subιηit" naιηe="btn _ deliv _ ord" 

value="Delivered" ></div> 
<div class="left"><input type="subιηit" naιηe="btn _ del_ ord" 

value="Delete"></div> 
</div> 
</div><!-- END cart-bottoιη !--> 

<?php } ?> 
</fοrιη> 

</div><!-- END box-containeΓ!--> 
<'?pl1p 
}} 
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6.2.2 Διαχειριστής 

Ο διαχειριστής της σελίδας μπορεί να διαχειριστεί τους τίτλους 
βιβλίων, τις κατηγορίες και τις παραγγελίες του καταστήματος μέσα από 
το παρακάτω μενού διαχειριστ~Ί το οποίο εμφανίζεται μόλις συνδεθούμε 
στην σελίδας μας. 

ADM INISTRATOR C-PANEL 

PRODUCTS CATEGORIES ORDERS 
- - - -- - - - - - - - - - - - -- -

εικόνα 10 

Ο HTML κώδικας για την δημιουργία του μενού 

Από το αρχείο γξηγγ 

<111 > AdtηinistratoΓ c-Panel </h 1> 
<div class="box-content"> 

<ul c l ass="main-menιι"> 

<li><a hι-ef="index.php? 
admin=admin _ cpanel&aιηp;page=add _ book">Pι-odιιcts</a></li> 

<li><a hτef-"index.php? 
admin=admin _ cpanel&amp;page=add _ categories">Categories</a></li> 

<li><a hΓef "index.php? 
admin=adn1in_ cpanel&amp;page=orders">OrdeΓs</a></li> 

</ul> 

</div> 
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6.2.2.1 Διαχείριση κατηγοριών 

Μέσα από την επιλογή Categories εμφανίζεται ένας πίνακας με όλες 
τις κατηγορίες που υπάρχουν στην σελίδα και τον αριθμό των τίτλων που 
υπάρχει σε κάθε κατηγορία. Μέσα από την σελίδα αυτ~Ί μπορούμε να 
προσθέσουμε και διαγράψουμε μια κατηγορία. 

BookShop You orc Ιoggcd in as Οι τι ιrι > ( Ιοgοι ι ) 

1 SHOf'PING CAHI 1 CHECΚOUT 1 ΜΥ ACCOLINI 1 ΑDΜ ΙΝ 
f!I ... SHOPPING CART 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SELLERS ΑΒΟυr CONTACT US CATEGORIES 

(!Ιτλοι; : ) SfλRCH 

ADMI NΙSTRATOR C-PANEL 

PRODUCTS ORDERS 

Catego~es 

Name η tl e$ 

Category 2 β 

Category 1 

<'-ιιι egοιy 3 ο 

Cotcgory 4 ο 

Category 5 ο 

Cateoory 6 ο 

New Caιegory 

Ncw Catcgory 

• 

Delete 

• 
εικόνα 11 

• Catcgory 2 

• Caιcgory 1 

• Ca ιegor y 3 

• category 4 

Catcgory 5 

• Category 6 

BEST SELLERS 

Ιnlo r no 

22 .Ο € 

Angel ι & Demooι 

22 .0€ 

Tho E l gt~ 

22 .οε 

Παρακάτω θ , υμε τον κώδικα ΡΗΡ των δυο συναρτ~Ίσεων 
d παρα ετο θ , , , 

el_ categoι·y() και add _ category() με τις οποίες προσ ετουμε η αφαιρουμε 
κατηγορίες από την βάση δεδομένων 
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: .:. --=.:-:.-=.=-.: - : --

Από το αρχείο function.pl1p 

fιιnctίon del_ category($cat_id) { 
$action=("DELETE FROM categories WHERE cat_id= '$cat_id"'); 
$query=ιηysql _ query($action); 
if($query) { $ωsg='cat deleted'; echo "<script>Message('$iηsg');</ 

script>";} 
} 

function add _ category($cat_ ηaιηe) { 
if (!$cat_naιηe) { 

$ι11sg="Please add Category ηaιηe" ; 

echo "<script>Message('$msg');</script>"; 
} 
else{ 

$check _ cat_ naωe = ("SELECT * FROM categories WHERE 
cat_naιηe = '$cat_ naιηe' "); 

$result_ cat_ naιηe = ιηysql_ qιιeΓy($cl1eck _ cat_na111e ); 
$nu111 _resιιlt_ cat_ ηaιηe = ιηysql_ nu111 _rows($resιιlt_ cat_naιηe ); 

ίf ($nuιn _Γesult_ cat_ naωe > Ο) { 
$111sg="<h2>in use ... </h2>"; 

} 

else 
{ 

$cat_ insei-t=("INSERT ΙΝΤΟ ' categories' (' cat_id ', 
' cat_ naιne ' ) VALUES (NULL, '$cat_ naιne')" ) ; 

$cat_result = ιnysql _ queι-y($cat_insert); 
ί f ($cat_ι-esιιlt) { 

$ιηsg='ok' ; 
ec\10 "<scΓipt>Message('$ιηsg') ;</script>" ; 

exit(); // Γeg i stΓation s ιιcceed 
} 

} 

} 
} 
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6.2.2.2. Προσθήκη και Διαχείριση Βιβλίων 

Μέσα από την επιλογή Products στο μενού του διαχειριστή 
οδηγούμαστε σε μια φόρμα όπου εισάγουμε τις πληροφορίες για τον τίτλο 
που θέλουμε να προσθέσουμε στο κατάστημα μας. Ακόμη μπορούμε να 
διαγράψουμε 11 να ενημερώσουμε ένα τίτλο από την ίδια σελίδα, άπλα 
εισάγοντας τον ISBN του βιβλίου. 

BookShop Υοιι aro Ιoggod Ιn AS ΟΙ1 ilri! ( "!,<> ι l ) 

1 SHOPPING CART 1 σ-ιεr:κοιπ 1 ΜΥ Αι=UΝΤ 1 AD\11 

ΗΟΜΕ SPECW.S BEST SELLERS ABOUT COm'ACT US 

( Τ ίτ~οι; : J 5"ΛΡ.C~ 
---~ 

ADMINISTRATOR C-PANEL 

CATEGORJES ORDERS 

Ι nsen Naw Book 

"Author; 

Ι SΒ Ν 

• Prιcc 

Di~coι ι nt : % 

SHOPPING CART 

CATEGORJES 

CΩ1cgo11· 2 

Cι11cgoιy 1 

CAΙAg<>ιy 3 

Calegory 4 

Cι11cgor1· 5 

BEST SELLERS 

lnforno 

22 .0€ 

Αηg. Ι ι & 0.mons 
Όuοη\ ι\y. 22 .0 € 

·eι.1 .,nory : ( Ca1egory 2 : ) 

The Elghl 
"Dcscr ρΙ iοn 22 .Ο € 

, . ,,,. ι ,,, no filt se l ec ιed 
D~ ~ The 0a Vlncl Code 

BROWN 22 .0€ 

111111 
IJeΙete Hook 

IS!J 'I/ --
εικόνα 12 
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Η συνάρτηση insert_ book() καταχωρεί το βιβλίο στην βάση δεδομένων 

Από το αρχείο function.php: 

fιιnction inseΓt_ book ( $title, $aιιthor, $isbn, $price, $qua, $dsCI, $pub, 
$image, $cat_ na111e, $disc) { 

if (!$title 11!$aιιthor11!$isbn11!$pΓice11 !$qua ll!$dsCI ll!$pub) { 
$111sg="You have not entered all the required 

details.<br><br>"; 
ecl10 "<script>Message('$111sg' );</script>"; 

} else { 
$check _isbn = ("SELECT * FROM books WHERE isbn = '$isbn' "); 

$i-esult_isbn = 111ysql_ queΓy($check _isbn); 
$ιΌw = 111ysql_fetch _ array($result_isbn); 
$nιιm _ι-esult_isbn = ιnysql_nu111 _rows($result_isbn); 

if ($nιιιη _result_isbn ==Ο) { 
i f(!$iιnage){ 

$111sg= "ηο file" ; 
ecl10 "<script>Message("' . $ιηsg . "' );</script>"; 

}else { 
$iιnage=iιnage _ ιφload(); 

i f($iιnage==true) { 
$inseΓt2=("INSERT lNTO ' books' VALUES 

(NULL, '$title' , '$autl1or', '$pub', '$price', '$disc', '$isbn', '$iιηage' , '$dscr', 
now(), '$qua', '$cat_ naιηe')"); 

} 
} else { 

$result2 = ωysql_ queι-y($insert2); 
if ($result2) { 

} 

$ιηsg= "Books inserted"; 
ecl10 "<script>Message('$ιηsg' );</script>"; 

} else { 

} 

echo ' soιηtl1 ing wι-ong' ; 

ecl10 $cat; 

$ωsg= 'ISBN alΓeady ίη ιι se ' ; 
ecl10 "<script>Message('$ιηsg' );</script>"; 

} } } 
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6.2.2.3 Διαχείριση Παραγγελιών 

Τέλος η διαχείριση των παραγγελιών γίνετε μέσα από την επιλογ11 
Orders στο adιninistrator ιηeηu .Ο διαχειριστής μπορεί να δει το σύνολο 
των παραγγελιών από όλους τους χρήστες ανάλογα την κατάσταση τους 
αν εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί, να μεταβάλει την κατάσταση μια 

παραγγελίας από pending σε delivered όταν αυτή παραδοθεί στον πελάτη 

Bool<Shop You are logged in as O.ιntrι s ( Ιοgσω ) l:;;I SHOPPING CART 

1 SHOPPI G CART 1 CHECKOUT 1 ΜΥ ACCOUNT 1 ADMIN ι.n \{' ·'" 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SELLERS ABOUT CONTACT US ACCOUNT 

; J SEARCH 

ADMINISTRATOR C-PANEL 

PRODUCTS CATEGORIES 

Orders 

# ID Date Customer 

- J J'j fιr. [ 1~Ιlf ι !J;.ι 1 f,:.J.:;at.t.J 

;! Ιi ο:. ι •τ 1Ιr1 ... ~~ι, 1 r-J ι 

/1 1'.1 ~5 ι 1.·11 • ... / 1, J. 

.J1 ' .. J:lfJ· Uι•τ .!Γι (,~1μ·.J , 

•1 J ιιs ' 1 .Υ.rι;,ι, 

ι; ι.Ιι1 ι J ! rJ, fl.J,, r ιιίιl: 

-

[ fll ter by ; ] 

τοιaι Statues Detalls 

'· ο ~ 11d1119 Deι ails 

?Ι !J delιV"ιt d Deιaι ls 

1(1 fιt.;f1ιJ1rη Dctalls 

~2 IJ μtod1r1 ι Detalls 

~ ο ~ι(!Ιιt1111·_# Det aιls 

'J•;f/ Ο• HVt.:Ιud Dctails 

1·11111 

εικόνα 13 

• My Accounι 

• Εd1Ι Ac.c.ount 

• My Ordcιs 

• Logouι 

BEST SELLERS 

1 

lnferno 
22 .0 € 

Angel ι & Demons 
22 .0 € 

nιe Elght 
22 .0 € 

Τον κωδικά για την προβολ11 των παραγγελιών τον παραθέτουμε στις 
σελίδες 65 έως 67 η μονή διαφοροποίηση είναι στο 'ερώτημα' (query) που 
περνάμε στην συνάρτηση OrdeΓs_display(). Στην περίπτωση του 
διαχειριστή συντάσσουμε το queΓy έτσι ώσi:ε να επιλέξει το σύνολο των 
παραγγελιών από όλους τους χρ1Ίστες σε αντίθεση στην περίπτωση του 
απλού χρ1Ίστη επιλέγουμε από τον πίνακα oΓdeΓs μόνο τις παραγγελίες που 
διαθέτουν το id του συγκεκριμένου χρ1Ίστη. 
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Παρακάτω έχουμε την αναλυτική παρουσίαση μιας παραγγελίας όπου 
εμφανίζονται τα στοιχεία του πελάτη τα στοιχεία αποστολής και 
αναλυτικά τους τίτλους που έχει παραγγείλει. 

Bool<Shop You are k>gged ln as Oιmιl r s ( Ιο gοω ) 

1 SHOPf'ING CAR1 1 CHECKOUT 1 ΜΥ ACCOUN 1 J ΑDΜΙΝ 

ΗΟΜΕ SPECIALS BEST SEUERS ΑΒΟιπ CONTACT US 

( Τίτλος : ) ·εψι,1 1 

ADMINISTRATOR C-PANEL 

PRODUCTS CATEGORIES ORDERS 

Billing - Oeliνering lnfo 

Order ID: Fl rιt Name Last Name E-mall Addreιs Phone 

"' ,,, ' ,., t '" 

Order Detai\s 

Book ID Titl• Prlcσ Quan~ty Amount 

1 ! . 

Order Total : 66.0 

• 
εικόνα 14 

function oΓder _ detai l s($oΓdeΓ_ detai ls , $cust01ηeΓ) { 

r!I ... SHOPPΙNG CART 

'f' .·• 

ACCOUNT 

• ~. 1 y Α:..ι ... ι11 1 1 1 t 

1 Ed1\ Α(..UJιι ιιt 

• My Οn.!οΓΙ> 

• Logoul 

BEST SEUERS 

1 

lnferno 

22 .0 ε 

Angc1ι & Oomons 

22 .0 ε 

ΤΙ11 E!ghl 

22 .0 ε 

Tho Da Vl11c l Codo 

22.0 € 

$qυeΓy= ("SELECT * FROM ordeI_detail WHERE order_id = 
$order _ details"); 
$Γesult= ιηysql_ queΓy($queΓy); 
$qυetΎ2= ("SELECT * FROM useΓs WHERE id = $customer"); 
$result2= ιηysq \_ query($queιΎ2); 
$ιυw2 = ιηysql_fetch _ aπay($Γesιιlt2); '?> 
<div class="box-container"> 
<div c\ass="checkout-content" style="display:block"> 
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</div> 

<112>Billing - Delivering lnfo</h2> 
<div class="content"> 
<div c\ass="checkout-product"> 

<table> 
<tl1ead> 
<tr> 

<td class="name"> OrdeΓ ID:</td> 
<td class="name">First Name</td> 
<td class="name">Last Name</td> 
<td class="name">E-mail</td> 
<td class="name"> AddΓess</td> 
<td class="name">Phone</td> 

</tΓ> 

</thead> 
<tbody> 
<tΓ> 

<td class="price"><?pl1p echo $order_ details ?></td> 
<td class="price"><?pl1p ecl10 $Γow2['fna111e' ] ?></td> 
<td class="price"><?php echo $Γow2['lnaιηe'] ?></td> 

<td class="price"><?pl1p ecl10 $row2['ιηail'] ?></td> 

<td class="price"><?php ecl10 $Γow2['addΓ'] ?></td> 

<td c l ass="pΓice"><?p\1p echo $Γow2['pl1_ nuιη'] ?></td> 

</tr> 
</tbody> 

</table> 
</div><!-- END checkout-p1Όduct !--> 

<Ι12>0ΓdeΓ Detai ls</112> 
<div c \ass="content"> 

<div c\ass="order-content "> 
<table> 
<tl1ead> 
<tΓ> 

<td> Book ID</td> 
<td>Title</td> 
<td> ΡΓi ce</td> 
<td>Quan ti ty</td> 
<td> Aιηount</td> 

</tI> 
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</thead> 
<tbody> 

<?php whi le($details=ιηysql _ fetch _row($resιιlt)) { 
$qιιeιΎ3=("SELECT * FROM books WHERE book _ id = 

$details[ l ]"); 
$Γesυlt3= mysql_ query($queιΎ3); 
$row3 = mysql_ fetcl1_ array($result3); 

$query4 =("SELECT * FROM orders WHERE order _id = 
$order _ details"); 

$result4 = ιηysq 1_ queΓy($qιιery4 ); 
$row4 = mysql_fetch_aπay($ι-esult4); ?> 

<tr> 
<td><?=$details[ 1 ]?></td> 
<td><?=$row3 ['ti tle']'?></td> 
<td><?=$details[3] ?></td> 
<td><?=$details[2]?></td> 
<td><?=$detai ls [ 4] '?></td> 

</tι·> 

<?php }?> 
</tbody> 
<tfoot> 
<tΓ> 

<td class="order-info-naιηe"colspan="4">0ι-der Total:</td> 
<td class=''order-info-price"><?php ecl10 $row4['total']; ?></td> 
</tr> 
</tfoot> 
</table> 
</div> 

<div class="cart-bottom"> 
<div class="buttons"> 

<div class="right"><inpιιt type="button" valιιe="Back" 
onclick="l1istory.go(- l );"></div> 

</div> 
<fοηη/> 

</div><!-- END caΓt-bott0111 !--> 
</div> 

</div> 
<?pl1p } ?> 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

l .http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonoιnikon

symefronton-katanaloton/ilektroniko-emporio.html 

2.http://www.mysql.com 

3 .http://www.php.net 

4.http://www.net.tutsplus.com 

5.http://www.w3schools.com 

6.http://www.w3c.org 

7.http://dide.flo.sch.gr 

Μανωλόπουλος 1 - Παπαδόπουλος Α 

.. Συστηματα Βασεων Δεδομένων: Θεωρια και Πρακτικη εφαρμογη" 
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ 

Larry Ullιηan. 

PHP.and.MySQL.foΓ.Dynamic.Web.Sites.Visιιal.QuickPΓo.Guide. 
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