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1. Εισαγωγικά στοιχεία 

1.1. Πρόλογος 

Το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η διπλωματική εργασία είναι η 
δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας μέσα από τη οποία θα γίνεται η διαχείριση 
και ο έλεγχος των ραντεβού σε ένα κομμωτήριο. Συγκεκριμένα θα μπορεί ο εκάστοτε 
υποψήφιος να κλείνει κάποιο ραντεβού σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ο 
διαχειριστής, ιδιοκτήτης του καταστήματος θα μπορεί να ελέγχει και να επιβλέπει 
τους χρήστες που έχουν κατοχυρώσει τα ραντεβού. Για την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα ΡΗΡ με την οποία 
γίνονται οι τοποθεσίες μας δυναμικές. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η MySQL για την 
αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από το χρήστη σε μια βάση 
δεδομένων. Ο web server Apache χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
του site. 

1.2. Λίγα λόγια τον Apache Web Server 

Ο Apache Web Server γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας 
εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα 
ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνεί με έναν διακομιστή 
(server) μέσω του πρωτοκόλλου ΗΠΡ, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις 
αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως τα 
Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS Χ. Συντηρείται τώρα από μια κοινότητα 
ανοικτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software 
Foundation). 

Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής 
συνεργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL στη 
δική μας περίπτωση. 

Η πρώτη του έκδοση, γνωστή ως NCSA ΗΠΡd, δημιουργήθηκε από τον 
Robert McCool και κυκλοφόρησε το 1993. Θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
αρχική επέκταση του παγκόσμιου ιστού. Ήταν η πρώτη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή 
που παρουσιάστηκε απέναντι στον εξυπηρετητή http της εταιρείας Netscape και από 
τότε έχει εξελιχθεί στο σημείο να ανταγωνίζεται άλλους εξυπηρετητές βασισμένους 
στο Unix σε λειτουργικότητα και απόδοση. Από το 1996 ήταν από τους πιο 
δημοφιλείς όμως από τον Μάρτιο του 2006 έχει μειωθεί το ποσοστό της 
εγκατάστασής του κυρίως από τον Microsoft Internet Information Services και την 
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πλατφόρμα .ΝΕΤ. Σήμερα ο apache κατέχει ένα ποσοστό περίπου 58% της αγοράς 
ενώ ακολουθεί ο Microsoft Information Service με ποσοστό 15.7%. 

1.3. Λίγα λόγια για την ΡΗΡ 

Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή , σχεδιασμένη 
ειδικά για το Web. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε ΡΗΡ 
κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα . Ο ΡΗΡ κώδικας 
μεταφράζετε στο διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει ο 
επισκέπτης. 

Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου , του 
Rasmus Lerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από 
τρεις βασικές εκδόσεις . Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντε 
εκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μέρα με την μέρα αυξάνεται. 

Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικα. Θα έχετε πρόσβαση στον κώδικα 
προέλευσης. Μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και να τον αλλάξουμε, χωρίς 
χρέωση. 

Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page (προσωπική αρχική σελίδα), αλλά 
άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει ΡΗΡ Hypertext 
Preprocessor (προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ). Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ 
είναι η 5.2.17. 

Πλεονεκτήματα της ΡΗΡ 

Η ΡΗΡ ενσωματώνεται πολύ εύκολα μέσα στην HTML απ' ότι σε άλλες 
γλώσσες. 

Ένα πλήθος προκαθορισμένων συναρτήσεων και εντολών είναι διαθέσιμο στην 
ΡΗΡ που κάνει την εφαρμογή σας να εκτελεστεί πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη 
ασφάλεια. 

Η ΡΗΡ υποστηρίζεται σε πολλά λειτουργικά συστήματα: Windows, Linux, BSD, 
Mac 05 Χ, Solaris, αλλά και σε άλλα λειτουργικά συστήματα σε αντίθεση με άλλες 
γλώσσες προγραμματισμού. 

Είναι αξιόπιστη και σας την προτείνουν να την χρησιμοποιήσετε οι δημιουργοί 
του Apache Server, του πιο δημοφιλή server στον κόσμο. 

Υπάρχουν εκατομμύρια εικονικές κοινότητες στο Internet που προσφέρουν 
βοήθεια στην ΡΗΡ, αλλά και ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας. 

Υποστηρίζει πολλές βάσεις δεδομένων και μπορείτε να συνδεθείτε και να 
αντλήσετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας της 
προκαθορισμένες συναρτήσεις. 

Είναι δωρεάν, πολύ δημοφιλής και υποστηρίζεται από τους περισσότερους web 
servers 
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1.4. Λίγα λόγια για την MySQL 

Η MySQL είναι μια πολύ γρήγορη και δυνατή διαχείριση βάσεων δεδομένων . 
Μια βάση δεδομένων μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε, να αναζητάμε, να ταξινομούμε 
και να ανακαλούμε τα δεδομένα αποτελεσματικά . Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την 
πρόσβαση στα δεδομένα μας , για να μπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες 
ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι μόνο 
πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση . Συνεπώς η MySQL είναι ένας 
πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL (Structured 
Query Language ) την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων, 
παγκόσμια . Η MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της ξεκινά από το 
1979. 
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2. Υλοποίηση 

2.1. Πακέτα λογισμικού 

Στην παρούσα πτυχιακή αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή. Σχεδιάστηκε 
μια βάση δεδομένων η οποία υλοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας MySQL. Για τις 
ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο Apache web server και η γλώσσα Php. 

Η επιλογή του προαναφερθέντος λογισμικού στην δημιουργία της πτυχιακής 
εργασίας έγινε με γνώμονα την απλότητα και την λειτουργικότητα την οποία 
παρουσιάζουν στην χρήση τους. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι είναι λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν προς χρήση. Σημαντικότατο πλεονέκτημα 
αποτελεί επίσης η υποστήριξη λειτουργίας της εφαρμογής, τόσο σε λειτουργικό 
σύστημα Windows όσο και σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, Linux. 

Πιο συγκεκριμένα : 

• Επιλέχθηκε η έκδοση MySQL 5.1.51 διότι διατίθεται δωρεάν, 
σύμφωνα με τους όρους του λογισμικού ανοιχτού κώδικα . Η σταθερή 
έκδοση της MySQL έχει φτάσει στην έκδοση 5.1.51. Η έκδοση 5.χ.χχ 
διαθέτει πλέον σημαντικές προσθήκες σε σχέση με την προκάτοχο της 
4.χχχ, όπως Trigers, δυνατότητα για δημιουργία και εκτέλεση 
αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Routines). Μπορεί πλέον να 
ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες μηχανές βάσεων δεδομένων της Microsoft 
και της Oracle. 

• Η έκδοση Apache 2.2.22 διότι είναι η πλέον δημοφιλής, σταθερότερη 
και δοκιμασμένη . Χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες σε 
επαγγελματικό επίπεδο και διαθέτει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς. 

• Η γλώσσα ΡΗΡ 5.2.17 επιλέχθηκε διότι είναι εύχρηστη, εύκολα 
υλοποιήσιμη, αντικειμενοστραφής και γρήγορη γλώσσα 
προγραμματισμού. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι πιο πρόσφατη σταθερή 
έκδοση 
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2.2. Apache 

Στην ενότητα αυτή θα διαπραγματευτούμε την εγκατάσταση και ρύθμιση του 
apache web server (έκδοση 2.2) κάτω από περιβάλλον Windows 7 (64bit). Τα 
βήματα της εγκατάστασης και οι οδηγίες που παρέχονται είναι ανεξάρτητες από την 
έκδοση 1-ων windows. Πριν όμως από όλα θα θέλαμε να αναφέρουμε βασικές έννοιες 
όπως το πρωτόκολλο επικοινωνίας http και να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του 
www. 

2.2.1. Τι είναι το http 

Το http είναι τα αρχικά του HyperText Transport Protocol, δηλαδή στα 
ελληνικά πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου. 

Το πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων 
υπερκειμένου (hypertext fιles) μέσα στο Internet. Για τη λειτουργία του χρειάζονται 
ένα πρόγραμμα πελάτης (ΗΠΡ client program) οι γνωστοί μας web browser μας από 
τη μια μεριά και ένα ΗΠΡ πρόγραμμα το οποίο τρέχει στον εξυπηρετητή (server) 
από την άλλη μεριά, όπως ο IIS και ο Apache. 

2.2.2.Λίγα λόγια για το www 

Το World Wide Web αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας 
(CERN) στη Γενεύη από μία πρόταση του Tim-Berners Lee το 1989. Αρχικός σκοπός 
ήταν το μοίρασμα πληροφοριών για την πυρηνική φυσική. Το 1991, εμφανίσθηκε ο 
πρώτος browser. Μέχρι τις αρχές του 1993, υπήρχαν ήδη 50 web servers και 
browsers με δυνατότητες γραφικών. Την ίδια χρονιά, το CERN παρουσίασε τον 
πρώτο browser για υπολογιστές Macintosh, ενώ το Εθνικό Κέντρο για Εφαρμογές 
Υπερυπολογιστών στο Σικάγο παρουσίασε την έκδοση Χ Window για το Mosaic. 

Το 1994 υπήρχαν περίπου 500 Web sites, και μέχρι τις αρχές του 1995, 
σχεδόν · 10.000. Το 1995, γράφτηκαν περισσότερα άρθρα για το WWW παρά για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 27 εκατομμύρια Web sites, και κάθε μέρα 
δημιουργούνται καινούρια με εκπληκτικούς ρυθμούς. Πολλοί πιστεύουν ότι το www 
σηματοδοτεί την αρχή της εποχής της πληροφορίας και το θεωρούν σαν το 
επιχειρησιακό μοντέλο του 21ου αιώνα. 

Το www επιτρέπει με την απλή χρήση του ποντικιού την πρόσβαση και 
ανάκτηση κάθε είδους πληροφορίας στο Internet. Τα κείμενα στο www συνήθως 
γράφονΤαι σε μορφή html, που περιγράφει τη μορφή της σελίδας καθώς και το 
περιεχόμενο τους. Οι σελίδες html αποθηκεύονται σε server γνωστούς ως web 
servers και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με λογισμικό client που διαθέτει ο χρήστης 
στον υπολογιστή του και είνα ι γνωστό ως browser. Ο browser με τον web server 
επικοινωνούν με πρωτόκολλο http. Οι σελίδες www μπορεί να περιλαμβάνουν 
διαφόρων τύπων δεδομένα όπως κείμενο, εικόνα, ήχους, βίντεο και κινούμενα 
γραφικά. Ο web server περιγράφει τον τύπο των δεδομένων χρησιμοποιώντας το 
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ΜΙΜΕ (Multipurpose Internet Mail Extension) που αρχικά σχεδιάστηκε για αποστολή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζει πολυμέσα. 

2.2.3. Εγκατάσταση και Ρύθμιση Apache Web Server 

Θα εργαστούμε πάνω στην έκδοση 2.2.22. Στο σημείο αυτό θα 
παρουσιάσουμε βήμα, βήμα τη διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης του apache. 
Πρώτα από όλα πρέπει να κατεβάσουμε την έκδοση αυτή από το site της εταιρείας 
(http://www.apache.org) εφόσον δεν την έχουμε. 

2.2.3.1. Διαδικασία Εγκατάστασης 

Η διαδικασία της εγκατάστασης θα παρουσιαστεί σε περιβάλλον windows. 
Αφού ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του αρχείου από τον web server εταιρείας το 
εκτελούμε (httpd-2.2.22-win32-x86-no_ssl.msi). 

Αρχίζει η λειτουργία εγκατάστασης μέσω wizard. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη 
του Installer Wizard που ελέγχει τις προδιαγραφές του συστήματος. 

J!1! Apache ΗΠΡ Server 2.2 - Installation Wizard 

Welcome to t he Inst allat ion Wizard for 
Apache ΗΤΤΡ Server 2.2.22 

The Installation Wizard will install Apache ΗΠΡ Serνer 2.2.22 
on your computer. Το continue, dick Next. 

WARNING: This progran1 is protected by copyright law and 
international treaties. 

< ~ack J[ ~ext > : ] [ Cancel 

Στην συνέχεια εμφανίζεται η πρώτη οθόνη του Installation wizard. Για να 
συνεχίσουμε πατάμε Next. 
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J!il Apache ΗΠΡ Serνer 2.2 - lnsta llat ion Wizard ~ 

License Agreement 4111111' Please read the fullo•Ning license agreement carefully. 

---··-···-····---·- - .. -·---·--·----·---------····---·-·- ·-· -

Apache License ,. 
Version 2.0, January 2004 ο 

http:llwww.apache.org/licensesJ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

1. Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction , and 
distribution as defined by Sections 1 through 9 ofthis document. 

~ 

·~; ~:~~~~P.ϊ:!iii:~~iiii~: !~::if.ii : iiC:.~Ξ~~::~9.ί.i.iiii~Ξ~ 
o'j 1 go not accept the terms in the license agreement 

InstallSl1ield ---------

1 < §.ack 11 Next > ") [ Cancel ] 

Μας παρουσιάζεται μια οθόνη με τις άδειες χρήσης του προγράμματος. Αφού 
τις διαβάσουμε πρέπει να επιλέξουμε αν συμφωνούμε μ' αυτές ή όχι και στην 
συνέχεια επιλέγουμε Next. Σε περίπτωση που συμφωνούμε μεταφερόμαστε στην 
επόμενη οθόνη, διαφορετικά πραγματοποιείτε τερματισμός του installer, ο Apache 
δεν εγκαθίσταται ενώ εμφανίζεται και σχετικό μήνυμα . 

:J!1I Apache ΗΠΡ Serνer 2.2 - lnstallation Wizard 
' -

~ ... 
Read This First 4111111' Read this Befure Running Apache on Windows. 

Apache ΗΠΡ Server ,. 

Whatis it? 0 
The Apache ΗΠΡ Server is a powerful and flexible ΗΠΡ/1 . 1 compliantweb server. 
Originally designed as a replacement for the NCSA ΗΠΡ Server, it has grown to be 
the most popularweb server on the lnternet. As a project ofthe Apache Soflware 
Foundation, the deνelopers aim to collaboratiνely deνe l op and maintain a robust, 
commercial-grade, standards-based server with freely aνailable source code. 

1 1~ 
The Latest Version 
Details ofthe latest νersion can be round on the Apache ΗΠΡ server project page 
under: 

htt1:1://htt1:1d.a1:1ache.org/ 
.,. 

,.... - - ·· - - __ ... _ι,; _ __ 

IπstallSl1ield --· .. ---·-·--·--·---------··----··----

1 < §.ack 11 Next > 1 [ Cancel 1 

Εφόσον επιλέξουμε Next, μεταφερόμαστε στην επόμενη οθόνη , όπου μας 
παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του Apache. 
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J!1J Apache ΗΠΡ Serνer 2.2 - lnstallation Wizard 

Server I nformation 

Please enter your serνer's infurmation. 

--···-··----····---- -----···- ---·-
Network Q.omain (e.g. somenet.com) 

Jbarbershop, gr 

~erνer Name (e.g. ww•N.somenet.com): 

lwww. barbersh~p. gr 

Adminislrator's !;_mail Address (e .g. webmaster@somenet.com): 

lgaryfalia~arbershop . gr 

Install Apache ΗΤΤΡ Serνer 2. 2 programs and shortcuts fur: 

@ fur Δ.1 1 Users, on Port 80, as a Serνice -Recommended. 

ι ~,ι only fur the Currentuser, on Port 8080, when started Manually. 

InstallSl1ield ------------------------

< ξ!,ack 1 ( !'iext > ] 1 Cancel 

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην εγκατάσταση του διακομιστή είναι η 
ρύθμιση του Network Domain, του Server Name, του Administrator Email και τέλος 
της δυνατότητας εκτέλεσης από έναν χρήστη του συστήματος ή από όλους. 

J!1J Apache ΗΠΡ Serνer 2.2 - Installation Wizard 

Setup Type 

Choose the selup type that best suits your needs. 

-----------···----·----------·--
Please select a setup type. 

• ~,ι Iypical 

~ 
~jli· 

Ins tallSl1ield ---

Typical progran1 fealures will be installed. (Headers and Ubraries 
fur compiling modules will not be installed.) 

Choose which program features you want installed and where they 
will be installed. Recommended fur adνanced users. 

··-··----····-·-·--· ..... ,_.,., ______ ., ____ ., ____________ _ 
< !1,ack 1 ( Next > ) 1 Cancel 

Έπειτα επιλέγουμε αν θέλουμε ολοκληρωμένη εγκατάσταση ή θέλουμε να 
εγκαταστήσουμε μόνο κάποια στοιχεία του Apache. Στην περίπτωσή μας επιλέγουμε 
προσαρμοσμένη εγκατάσταση, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το φάκελο 
εγκατάστασης. 
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~ Apache ΗΠΡ Seιver 2.2 - Installat ion Wizard ·-· r 
~ 

, ,~ __,,, Custom Setup 

Select the program feab.Jres you want ίnstalled. 

Click on an ίcon ίπ the list below to change hονν a feab.Jre ίs ίnstal led . 

lΞJ ···@8 t!'"·ii§PJ§iil@ 
Feab.Jre Descrίption 

The Apache ΗΠΡ Web Server 
θ ... · g • Apache Runtime 

Versίon 2.2 
' :· --· · -~ Build Headers and Librarίes 
: , ......... g • APR Iconv Code Pages 

· ....... g • ι Apache Documentation 
.. .. ... g • Apache Servίce Taskbar Icon This feab.Jre requίres ΟΚΒ on 

your hard driνe . It has 3 of 3 
subfeab.Jres selected. The 
subfeab.Jres requίre 32ΜΒ on 
your hard drίνe. 

Install to: 
D:lprogram Fίles (x86)\Δ.pache Software Foundationl,A.pache2.2\ [ ςhange ... 1 

I11stallSl1ield 

[ t[elp 1 [ ~ce 1 [ < !;!,ack 11 t!_ext > 
1 1 Cancel 1 

Επιλέγουμε την τοποθεσία εγκατάστασης των αρχείων. Μπορούμε να την 
αλλάξουμε από την επιλογή Change, διαφορετικά συνεχίζουμε την εγκατάσταση στον 
εκ των προτέρων από το πρόγραμμα ορισμένο φάκελο. 

• Apache ΗΠΡ Server 2.2 - Installation Wizard 

Ready to Install the Program 

The wίzard ίs ready to begίn ίnstallation. 

Click Install to begίn the ίnstallation. 

If you want to revίew or change any of your ίnstallation settings, dick Back. Click Cancel to 
exίt the wizard. 

InstallShίeld 

< !;!_ack J [ Install 1 [ Cancel 

Με την οθόνη αυτή επιβεβαιώνεται η επιλογή των ρυθμίσεων που έχουν 
οριστεί στα προηγούμενα βήματα και αρχίζει η εγκατάσταση . 
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:JSiJ Apache ΗΠΡ Serνer 2.2 - lnstallat ion Wizard 1ι::J 1 Ι~Ι 

Irιsta llin9 Apat:he ΗΠΡ Serνer 2.Ζ.22 -1fllll"' The program features you selected are being installed. 

-· 

~ 
Please wait while the lnstallation \IVizard installs Apache ΗΠΡ Serνer 
2. 2. 22. This may take seνeral minutes . 

Status: 

Copying new files 
.C> 

1 

InstallShield 

Jr 
·- ---· '] [ Ca~c~ r < [J_ack t{ext,,. 

- --

Γίνεται εγκατάσταση των αρχείων του προγράμματος. 

Installation Wιzard Completed 

The Installation Wιzard has successfully installed Apache ΗΠΡ 
Serνer 2.2.16. Click Finish to exit the wizard. 

Γca~el ..._ ___ J Finish 

: ) 

Τέλος εμφανίζεται η οθόνη επιβεβα ίωσης της επιτυχούς εγκατάστασης του 
Apache. 
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2.2.3.2. Διαδικασία Ρύθμισης και ενεργοποίησης Apache 

Ο Apache Web Server, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει το πλεονέκτημα της 
δωρεάν διανομής. Επίσης ο κάθε διαχειριστής του apache μπορεί και έχει το δικαίωμα 
να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τμήματα του κώδικα έτσι ώστε ο διακομιστής να 
ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες. 

Για να ρυθμίσουμε τον Apache, πηγαίνουμε στην περιοχή εγκατάστασης, στο 
φάκελο conf και ρυθμ ίζουμε το αρχείο httpd.conf, τροποποιώντας το κατάλληλα. 

Στην περίπτωση μας τροποποιούμε το αρχείο : "D:\Program Files 
( χ86) \Apache Softwa re Foundation \Apache2. 2\conf\httpd .conf" 

Πριν τροποποιήσουμε το αρχείο θα πρέπει να ξέρουμε την ip διεύθυνση του 
συστήματος μας είτε στο Internet, αν πρόκειται ο apache να δουλέψει στο Internet, 
είτε τη διεύθυνση του τοπικού μας δικτύου αν πρόκειται ο apache να δουλέψει 
τοπικά. 

Για να μάθουμε την ip διεύθυνση μας πληκτρολογούμε ipconfιg σε ένα 
παράθυρο γραμμής εντολών και ανατρέχουμε στον κατάλληλη κάρτα δικτύου ή 
modem, ή σε γραφικό περιβάλλον ανατρέχουμε στις ρυθμίσεις του δικτύου. 

Internet Protocol νersion 4 (ΤCΡ/ΙΡν4) Properties 
l !,) ι , ~ ι 

,_ 

General J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11 You can get ΙΡ settings assigned automatically if your network supports 
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator 
fur the appropriate ΙΡ settings. 

i 
1 

1 

• =; Qbtain an ΙΡ address auton1atically 

·~· U~e the fullowing ΙΡ address: 

ΙΡ address: 

S!,!bnet mask: 

~efauι t gateway: 

192 . 168 . 1 . 8 

255 . 255 . 255 . 224 

192 . 168 . 1 . ι 

0Qtai11 DNS seΓνeΓ address automatically 

· ~· ' Us!Ξ the fullowing DNS serνer addresses: 

e_referred DNS server: 8 8 81 8 

Διternate DNS server: 7 7 7 7 

1 Ο Va[idate settings upon exit AdJ!:anced ... 

f οκ 1 [ Cancel 
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2.2.3.3. Τροποποιήσεις αρχείου httpd.conf 

Σε όλες τις γραμμές που θα τροποποιήσουμε θα πρέπει να αφαιρεθεί η δίεση 
(#), αν υπάρχει, από το μπροστινό τμήμα της γραμμής. Διαφορετικά οι αλλαγές που 
τροποποίησε δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του Apache καθότι θα θεωρούνται ως 
σχόλια του κώδικα. Οι αναφορές στις γραμμές του αρχείου ενδέχεται να μην ισχύουν 
σε όλες τις διανομές του Apache και με την προϋπόθεση ότι στο αρχικό αρχείο 
ρυθμίσεων του Apache. 

Εάν θελήσουμε να αλλάξουμε την «πόρτα» στην οποία «ακούει» ο Apache θα 
πρέπει να τροποποιήσουμε τη γραμμή 47 «poιt 80», βάζοντας στη θέση του 80 
κάποιο άλλο νούμερο από το 1 μέχρι το 65535. 

li serνer -..;ill use that exPlicit path. If the fi l enames do " nato:ι begiι1 ·- ,. 

Ζ ~:~~ ~:~ ~~~~,e;~~a~a~~~ ~~ ~~~ /~~~~~~m; ~; ~~~P(~~~~,ι;pa~~e "~~~~~~~~· ~~~~dat i on/ Apact1e2 . 2" \vi 11 Β---
ι;. server as "D:/Pr ogr am Files (x86) / Apache soft\·ιare Foιιndatian/Apache2 . 2/logs/ foo . l og". ::::
# 
Ν ΝΟΤΕ: \~·t1ere f11e11an1es are specified, you must use for'\•ιard s l ashes 
Ν instead of backslashes (e.g., "c: / apache" instead of "c: \ apacl1e"). 
# If a dr·ive letter· is omitted, the dι·i ve or1 \01t1ich httpd. exe is l ocated 
# l'Ιill be used by default. It is r· econιmended that you a\1νays supply 
Ν an exp l icit dι·ive lette1· in absolute paths to avoid confusio11 . 

* * serverRoot: τ/1e top of tl1e directory tree under whicl1 the serνer ' s 
Ζ configuration, error, ar1d log files are kept . 

tf οο not add a slash at the end of tl1e directory path. If you point 
,; serverRoat at a non-local disk, be sure το point the ιockFile directiνe 

ί t1 at a local disk. If you wist1 to s har·e the same serverRoot for mult i ple 
: httpd daemo11s, you will need το change at least ιockFile and PidFile. 

se r·νerRaot "ο: / Program Fi 1 es (χ86) /Apact1e soft\νa1·e Foundat 1 on/Apacl1e2. 2" 

* 1;; Listen: AllO\\'S you to bind Apache το specific ΙΡ addresses and/or * ports, instead of tl1e default. see also the <VirtιιalHost> 
# directi νe. 

* # c l1ange this το ι iste11 on spec1fic ΙΡ addresses as sho\·ιn belo\v to 
Ζ preνent Apacl1e from glomming onto all boιιnd ΙΡ addresses. 

ιιι1 ste111 2 .34.56. 78: 80 

rιr:miDJ 

ιι 
!' Dynamic Shared Object (050) Sιιppor·t 
ιι 
w το be able to use the functionality of a modυ l e whicl1 was built as a DSO you 
ιi have τ ο place corresponding ΊoadModυle' 11nes at t l11s l ocation so tl1e 
,; directi νes cor1tained i11 it are actιιally aνailable _before_ tl1ey are used . 
11 statically compiled modules (those listed by Ί1ttpd -1') do not 11eed 
ι; τ:ο be loaded here. ,, 
# Exampl e: 

~ ι=-= . .:·- -- ·-·--· 11, -·-·:-:=--=-~=--:~==~ 

Ln 47, Col l 

Στη συνέχεια συναντάμε την παράμετρο που ορίζει το φάκελο των αρχείων 
που θα παρέχει ο Apache. 

τε\ 

1J ._, ;\ \ , J • 

ηΕ\ΡΑ\Α 
" ' 
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:-:1 httpd.conf - Notepad ..... , ...• .το: J• ·~- ... -. ... .:: ~ ,., , .. 1 -=r!.Θ .Ι~Ι ·- -'""" .... ._ 

· Eile fdit FQrmat :tiew !:!elp 

# symbolic l iπks aπd al i ases may be ιιsed to poir1t to other l ocat i ons. ' 
!i 
l•I•I!'l11I~iiii[•Iιjί1111!Jt'4~i·I~!iι! 11ID~GmJ'pπ:τ; · .. . . . .. . . .. ~ 
. # 
!i Eacl1 directory to 1·1hich Apache has access can be confi5ured 1νith respect 
# to \'1l1ich services and featιιres are allo1•ed and / or disa led in that 
# di r·ectory (aπd its sιιbdirectories). 
!i 
# First, vιe configure the 

ι · # features. 
"defau lt" to be a very restrictive set of 

/i 
<Directory / > 

o~tions Follrnνsymι inks 
Α 101-.override Nor1e 
order deny, a 1101·1 
Der1y fr οιn a 11 

\~Ι </ Di r ector-y> 

# υ 
# Note t l1at from tl1is poiπt. foπ'/ard yοιι mιιst specifically allo1•1 
!i particιι lar· featιιr·es to be enabl ed - so if sornet hing 's not 1νor· king as 
# ~ou n1ight expect, n1ake sure that you haνe specifically enabled it 

' #· elo1-.•. 
j li 

# 
. ι; This should be cl1a11ged to 1νl1ateνer yοιι set DocιιmentRoot to . 
li 
<Directory "D :/ Program Files (χ86) / Apache sofnιare Foundat i on/ Apache2. 2/ 11tdocs "> 

# 
li Possible val ues for tl1e op·tio11s directive are "None", 'Άll", 
# or any combination of: 

symι inksif01'/nerMatcl1 ExecCGI Multiνie1•1s /i Indexes Incl udes Fo 1101•symι i πks 
/i 
# Note that "M ultiνiel'ιs " must be named ~explicitly~ --- 'Όptions All" 
# doesn't give it to yοιι. 
/i 
li τhe options directive is both complicated and important. Please see 
# http: //httpd.apache.org/ docs / 2.2 / mod/ core. html#options 
# for more infor·mation. 
# 
options rndexes Fo 1101·1symι i nks -, ι_ '" - - ] ' - -

Ln 179, Col 1 . ~ 

Μια σημαντική ρύθμιση αφορά την εκτέλεση του προκαθορισμένου αρχείου. 
Αν ο χρήστης δεν δώσει το όνομα του αρχείου που επιθυμεί να ανοίξει, ο Apache 
ψάχνει ιεραρχικά μια σειρά από αρχεία. Με την παράμετρο Documentlndex μπορούμε 
να ορίσουμε τα ονόματα των αρχείων που θα καλούνται αυτόματα από τον apache, 
όταν ο χρήστης δεν ορίσει όνομα αρχείου στη διεύθυνση. Αυτό συμβαίνει συνήθως 
όταν γράφουμε αρχικά τη διεύθυνση ενός site για να το επισκεφτούμε. Αναγράφουμε 
μόνο το όνομα του site (domain name) χωρίς να αναφέρουμε το όνομα του αρχείου 

Στο κυρίως κατάλογο του site μας υπάρχει ένα αρχείο index.php. Εάν 
αφαιρεθεί , τότε τρέχει το αρχείο index.html που είναι και η αρχική σελίδα της 
εργασίας αυτής. Προστέθηκε το index.php για να έχει προτεραιότητα οι σελίδες με 
κώδικα ρhρ σε σχέση με τις στατικές σελίδες. Η εγκατάσταση της ρhρ θα γίνει σε 
ακόλουθη παράγραφο. 
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..... hhpd.conf ~ Nolep~ 

f ile f.dit fQrmat !liew .!:1elp 
;; daesn't give it to yοιι . 

• ιf τt1e options di1·ecti νe is both complicated and irrφortant. Please see 
w Ι1ttp: // llttpd . apache. org / docs / 2. 2/mod/ core . html ιlioptio11s 
;; fοι· moΓe infor· 111atio11 . 
ιι 
opτions rndexes Follo\·ιsymι inks 

.ιι 

11 Al l o\..Oνeπ·ide control s wl1at directiνes may be placed 111 .htaccess files . 
;; It can be "Al l", "None" , or· any combination of the keY\'ιor ds: 
il optio11s Fi l er11fo Autl'ΊConfig ι imit 
i/ 
Alla1·.ovel'Γide None 

ιι 
1/ controls Ι'Ιhο ca11 ger sτ:uff from t l1is ser νer. 
ιι 
order· alloν1,der1y 
AllOΙ"/ ftΌm all 

</Di r ectorγ> 

• !i oirectory111dex: sets the file that Apache 1·1111 serve if a di r ectory 
~ i s ι·equested . 

• <IfModule diι·_modιιle> 

""'';Πf P.t'wi'jJigιτηtJ:Πr.Jiunι·aπmι < Ι Μο ιι e> 

• !i Tl1e fo1 lowing lir1es preνer1t .htaccess and .l1tpasswd fi1es from be;11g 
: vie1νed by \YeD clients. 

<.Fi 1 est-1atcl1 " Λ\ . ht"> 
ordeι · allo\Y,de11y 
Deny f r om al l 
satjsfy Al l 

</Fi lesMatch> 

• !f Errorιog: Tl1e locatio11 of the error log file . 

ι c=.-==-~=-==-~-· _____ ΙΙ!__ _ __:__-:.===--=-·- -··-·-..__] 
ln Ζ40, Col l 

Οι ρυθμίσεις που κάναμε ήταν οι απαραίτητες για να μπορέσουμε να 
φιλοξενήσουμε μια μόνο ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να 
φιλοξενήσουμε πολλαπλές ιστοσελίδες θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Apache. 

Μπορούμε να δούμε και τις αλλαγές όπως εμφανίζονται στο httpd.conf. Το 
DocumentRoot αναφέρεται στον κατάλογο του δίσκου μας που θα περιέχει τα αρχεία 
ιστοσελίδας που θα βλέπουν οι υπόλοιποι (clients). Το όνομα αυτό στην περίπτωση 
του Internet θα πρέπει να το έχουμε κατοχυρώσει και να έχουμε και ένα dns server 
εμείς ή κάποιος άλλος έτσι ώστε να αντιστοιχεί την ίρ μας με το servername μας. Στη 
περίπτωση του τοπικού δικτύου, εφόσον δεν υπάρχει τοπικός dns server και 
βρισκόμαστε σε περιβάλλον windows θα πρέπει να ενημερώσουμε τους υπολογιστές 
του δικτύου για την αντιστοίχηση της ίρ με το όνομα, ενημερώνοντας το αρχείο 
C : \WINDOWS\system32\driνers\etc\hosts. Κάτω από το περιβάλλον του Unix - Linux 
ή ενημέρωση του αντίστοιχου αρχείου (/etc/hosts) απαιτείται μόνο στον server. Τα 
άλλα μηχανήματα windows-based λαμβάνουν τις πληροφορίες αντιστοίχησης ίρ με 
όνομα από το μηχάνημα με τον web server. 
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2.2.3.4. Ρύθμιση Συστήματος και Ενεργοποίηση Apache Web Server 

Εάν έχουμε φτάσει έως αυτό το σημείο, ο apache έχει ρυθμιστεί και είναι 
έτοιμος να «σηκωθεί» . Καλό θα ήταν όμως να ενημερώσουμε το αρχείο 
C:\Windows\System32\Driνers\etc\hosts για να αντιστοιχήσουμε την ίρ μας με 
κάποια ονόματα. Στην περίπτωση μας με το barbershop.gr. 

'~-· ·c:\Windows\System32\driνers\ett\l'lιY.U - Notepδd• .. 

File Edit Seιrch View Encodιng Languιge Stttings Mιcro Run TextFX Plugins Ylindow ? Χ 

~ .:.! 8 q_) , ο,:;) 1 ... ίjj Ι!ι ι <Ρ e ! 1111 "ιι 1 .~ '! . \ c.., Ι "'-, ; [11ΓJ ! .•· .•. 11 " 

θ ,;,,,.., • .,. 1i!:J ,,j"'""' l8 ·""'""""' 8 "'"' 1 
; Copyr.1.Qht fcJ ~993-2009 M.ιcro,,ot't Corp. 

' . 
~ .. !hH 1 .:ι δ 5ΔΠ.ρle HOSTS tile 1.1 .:ιed by Mιc ro.5 ott ICP/IP t or Wir:do•,.r:ι. 

' 1 
f Thi" tile cor.taln.5 the π.ιιρρ1nQΙ5 ot ΙΡ addre.:ι 5e:J to ho:ιt naπ.e:ι. r:ach 

'~ t entry .should be keJ)t οrι an .lndiv:id;lal line. The ΙΡ addre:ι:ι 5hoι:.ld 

f be placed :i.n the t1.r.5t column tollowed by the correepor.dJ.nQ hoat naπ.e, 
t f The ΙΡ addre.s.:ι and the ho#t nιιιr.!!!: ahoul d t:e δep a rιιted by ιιt leaδt or: e 

t !Ιριιce. 

-, ι 

l ~ t 11.dd:ιtlor.ιιll:ι·, coππ.entδ {auc~i 4!1 theaej π.ay "De. :ιnaerted on :ι:"Jd:ι•ι:ιduιιl 

:ι • 11ne!I or !ollowi:-io the tr.Δchine r.ιιπ.e denoted by c. '4' !l~'Π.bol . 
_, 1 

.1 ι !or exaη:ile : 

• 
' . 

: :ι f 

102.S'i. 94 . 9': 

3~.25 . 63 .10 

rh:ι~o, c.cπ.e, com f soιn:ce ser·ιer 

• χ c:l1er.t ho!lt 

11 i locιιlho!lt r.aπ.e re!lolut1cn 1!1 hιιndl ed •..ιithin DtlS 1t:ιelt. 

2... 12'! .0 . 0 . 1 lccolho"t 
12" .Ο. Ο .1 

.:.:..: 192.165.l.β 

.::.s f ::1 

bιιr"Der!l hop.Q:r 

D&r"Der,hop. q:r 

loceιlho!Ιt 

ltngth:890 lines :24 Ln:Z2 Col:34 Stl:O Ooι\Windows ANSI INS 

Τέλος ο «σηκώνουμε» τον apache εκτελώντας τα κάνοντας Restart το 
αντίστοιχο Servίce μέσα από τον πίνακα ελέγχου των Wίndows. 
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'). Servίces: 

Eile 8 ction Yiew tfelp 

,~ "'it 10iJJI ο t9J ll!~ 1 ![j ίΙΩ 1 ~ • ιι ι~ 
:,., Servic~ (l ocal) 

1 

~ 
1 

Service:s (locΙJI) 

Apache2.2 

~ the s:ervice 
Restaιt the serνice 

Descri pt iσ n: 
Apache/l.l.16 (Win32) ΡΗΡίS .2.14 

Descrί ption Status 

~;i ActiνeX Installer (... Proνides Us ... 

:~ Adaptίνe Brightness Monito rs a ... 

~;~ Adobe Version Cu... Adobe Versi. .. 

:,~ AMD Exιernol Eve... Storted 

Stortup Type l og Οπ As 

M11nual Local Syste ... 

Manual Local Seινice 

Manual Local Serνice 

Automatic Local Syste ... 

\./, Apache2.2 "•: ι ; . Apathe/2.1,_, St•ιted , Automatic \ · locιl Syste ... 
:. ~ Apple Mobil e Devi ... Proνid eς th ... St•rted Automatic l ocal Syste ... 

:.·; Application Experi ... Processes a ... Started Manual l oc11 I Syste ... 

: • .r:. Application ldentity Determines ... Manu11I l ocal Service 

~~') Application lnfor ... Facilitates t. .. Started Manual Locol Syste ... 

·:~ Application layer .. . Provides su ... Manual l oca1 Serνice 

' .. , Application Mana ... Processes in ... Started Manual local Syste ... 

'.11 Background lntelli... Tran~ersfί l ... St•rted Man ual Local Syste ... 

:.,.:Ί Base Filtering Engi ... The Base Fil ... Started Automatic Local Service 

:.~ Bitlocker Driνe Επ ... BDESVC hos ... Manuιιl l ocal Sy>te ... 

'-:, Block Leνel Backu ... The ~ΙΒΕΝG ... Manual Local Syste ... 

'.~ Bluetooth Support ... The Bluetoo ... Manual local Serνic e 

':.~Ί Bonjour Serνi ce Enables har ... Started Automatic Local Syste ... 

:).; BranchCache This serνice ... Manual NetworkS ... 

:;_1 Certificate Propag ... Copies user ... Manual Local Syste ... 

: ~1 CNG Key Isolation The CNG ke ... St•rted Μaπωιl local Syste ... 

:.; COM· Event Syst. .. Supports Sy ... Started Automatic Local Service 

',,, COM+ System Αρ ... Manages th ... Manual locol Sy>te ... 
:..;1 Computer Browser Maintainsa ... Started Manual Local Syste ... 

rι 

,,, _____ ~!~., Exι. ended ι~·----~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~---ι 
: ι!ι C red entiιιl Manιιger Proνi des se ... Manual Local Syste ... 
r.:1 Cryptographic Ser ... Proνides fo ... Storted Automatic Network S ... 

nrr\ιi,. · ~ . •• n ~ . 

~--

Αν όλα πάνε καλά και οι ρυθμίσεις είναι σωστές ο Apache θα σηκωθεί 
διαφορετικά θα εμφανίσει μήνυμα λάθους. Στην περίπτωση λάθους ανατρέχουμε στο 
αρχείο παραμέτρων του Apache και ελέγχουμε εάν κάποια υπηρεσία http είναι ήδη 
ενεργή . 

Εάν δουλέψει ο Apache τότε μπορούμε να ανοίξουμε ένα web browser και να 
γράψουμε την διεύθυνση barbershop.gr. Αρχικά θα εμφανίσει ένα μήνυμα 'Ίt 
works". 

Εν κατακλείδι πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχείο ρυθμίσεων 
του Apache απαιτεί επανεκκίνηση του Apache για να εφαρμοστούν . 

2.3. ΡΗΡ 

2.3.1. Εγκατάσταση ΡΗΡ 

Θα εγκαταστήσουμε μια τελευταία έκδοση της php, στην 5.2.14. Την έκδοση 
θα την βρούμε στην ιστοσελίδα http://www.php.net. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη 
του οδηγού εγκατάστασης που ελέγχει τις προδιαγραφές του συστήματος. 
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Oρcn Fi~ - Security Worning 

The pιJiiwhσr coukl nσι be Yσήl'Jed. ln you-.- you wanι to 
1υ1 Ιt8sκιlιw .. 1 

tWne· ... rtιτlon\ριckagts\ρhρ-S.2.14-w1rύ2-1nstιΙΙtr.mιl 

F\tιhheΓ. Unknown Publlshκ 

Twe: Window1 lnιtιll tr Pιckδgt 

From: D:\Uιers\Gιιyfι ll1\Di1 1 ιrt.il on\ρatkιgts\phρ-5 .. .. 

Με την έναρξη του οδηγού εγκατάστασης, χρειάζεται να αποδεχθούμε τους 
όρους χρήσης της εφαρμογής για να συνεχίσει την εγκατάσταση: Επιλέγουμε Next 

Weιcome to the ΡΗΡ 5.2.14 Setup Wizard 

Th• S•tιιρ Wizδrd wil install ΡΗΡ 5.2.14 on γour comput.,, 
Click Ν•χt to continu• or Cancel to •xit tho S•Ιι.ιρ Wizard. 
Pl•a .. disabl• anγ νirus d•t•ction softwar• you mav haν• 
runninQ dιYing thls installa tion. 

Σαν φάκελο προορισμού επιλέγουμε το Path D:\Program Files(x86)\PHP και 
πατάμε Next: 

1~ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Destination Folder 

Click Next to install to the default fold•r or dick Brow .. to choo .. another. 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

ΙnstallPHP 5.2.14to: 

Jol \"rogram Files (χ86)\"ΗΡ\ 

1 Bιowse ... J 

e,ack JI Next J / Caιπel J I 
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Σαν web server επιλέγουμε τον ήδη εγκατεστημένο Apache 2.2 

~ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Web Server Setuρ 

Select the Web Serνer you wish to setup. 

• _! Apache 1.3. χ Module 
· :1 Apache 2 . 0 , χ Module 
·~ ΙΑΡδϊϊϊe2:'2:χ Μ'Οd'ϋ'ίό] 
· _) Apache CGI 
• ~· ΠS !SAP! module 
• -·' ΠS Fas!CGI 
_! ΠSCGI 

•J NSAPI 
1~1 Xitami 
· _; Sambar Server 
· _, Netserνe Web Serνer 
• _, Other CGI 
_) Do not setup a web serνer 

1 ~ JI t:ιext Cancel 1 

Στη συνέχεια μας ζητείται να προσδιορίσουμε το αρχείο ρυθμίσεων του 
Apache (httpd.conf). Σύμφωνα με την εγκατάσταση που πραγματοποιήθηκε στη 
παραπάνω παράγραφο το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο, D:\Program Fίles 
( χ86) \Apache Softwa re Foundatίon \Apache2. 2\conf\. 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη - 18 -



Πτυχιακή Εργασία «Σχεδιασμός & ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας διαχείρισης ηλεκτρονικής ατζέντας ενός καταστήματος» 

_@ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Select Apache Conriguration Directory 
θrowse for the Apache Confi9ur• tion DirectOfy (con t..ining httpd .conf and ... 

~ook in: D conf 

Dextra 
Doriginal 

Eoldername: 

l !Ι~Ι.1.ιgι ,,t#!MMIJM#t!ifflΞttΞIΙiOMMMifΞfllA'Mlil 

ΟΚ Cδncel 

Επιλέγουμε τις βιβλιοθήκες της ΡΗΡ που επιθυμούμε να εγκατασταθούν. Στο 
τέλος της διαδικασίας θα ρυθμιστεί αυτόματα και ο Apache. Αν δε γνωρίζουμε τις 
βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε μπορούμε να επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό το 
βήμα , από την διαδικασία προσθαφαίρεσης του πίνακα ελέγχου των Windows. 

Προς το παρών γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί η β ιβλιοθήκη της MySQL, όπως 
έχει προαναφερθεί από τις ανάγκες της εργασίας. 

~ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Choose Items to Install 

Select the way you want fea tures to be installed. 

Click the icons in the tree below to change the way features wul be installed . 

...... Χ • Mhash 
' ....... Χ • Mirnetypec 

' 1 111 

Re~t 1 Disk !J.sage J 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

MySQL functions 

This feature requires 2076ΚΒ on 
your hard dήνe . 

!!ack J[ Next 1 Cancel 

- 19 -
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~ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Installing ΡΗΡ 5.2.14 

Please wait while the Setup Wizard inst.alls ΡΗΡ 5. 2.14. 

Status: 

!'!ack ][ treχt cancel 

~ ΡΗΡ 5.2.14 Setup 

Completed the ΡΗΡ 5.2.14 Setup Wizard 

Cick the Fιnish button to exit ~ ~tup WizΔrd. 

r !J.adι. J Fl1ish [ - Cancel 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της php, απαιτείται επανεκκίνηση του 
Apache για να ενημερωθεί για τις τελευταίες αλλαγές. 

Για να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε τη καλή λειτουργία του Apache με 
την php θα φτιάξουμε μια δοκιμαστική σελίδα σε κώδικα php. Για το σκοπό αυτό 
γράφουμε το ακόλουθο κώδικα σε ένα αρχείο με όνομα test.php. 
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<?php 
phpinfo(); 

?> 

Η κλήση του αρχείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα web browser, για 
να μπορέσει να εκτελεστεί ο κώδικας php. 

2.4. MySQL 

ΙΙΗΡVιrιΙσn U.14 

Syιιem Wlndows ΝΤ GARYFALIA δ. 1 bulld 7~ 

Buiιd Date Jul 212010 18:41 :42 

connourι csalρt mologo connouιιJs "- ιnablt·snaριhOΙ·Duild" ·-ιnablι·dtbuO·ρaek" ·-wlth· 
commanιι snaριhΟΙ·ΙιmρΙaΙι=ctφhl)-ιdk\ιnaρ_5_2Wc61Χ8δΊΙιmρΙaιι· ·-w1ιn. ρnρ.0011112ό:'φhρ. 

ιdlιί\snaρ_5_2M::δ\xθ6Ιphρ_bulld" "-wllh·ρdo-od:ιD:Ιphp-ιιsk\oradιllnιlanΙdlιnι10 

\Sdk,ιharιcr·-wίth·oάθ=D:\phρ.ιάk\otadιllnιιanιcι11n1 1 0\ιdk,ιtιaιιcr·-w;ιrιout
ρΙ3wιt1• 

Serνιr ΑΡΙ Apactιι 2.0 Handltr 

vιnuσιDΙrιctoιy ιnablιd 

Supρon 

ConΩgurιllon Flι C.\WlndOWS 
IJ>/lp.lnl)Polh 

Loedtd D.lflrogιam FΙΙιι (χθδ)\ΡΗΡ\ρhρ.Ιnl 

ConΩgurιtlon FQι 

Scιn ιrιιι dlrlor ιnοnι) 
addltlon&Ι .lfllNιι 

ιddltlonaJJnllllιι (nonι) 
porHd 

ΡΗΡ ΑΡΙ 20041225 

ΡΗΡ Extιnlk>a 200δ0δ13 

ΖtΙΚΙ Extιnιlon 220060519 

DιbUg θulld no 
Thrιιd saιιty ιnabled 

ZendMernory ιnablιd 

Manager 

ΙΡνσ Suppon ιnabled 

Reσ~terιd ΡΗΡ ρhρ , nrι, data. httρ, Πρ, comριιss.lllb 

Strιamι 

Reglιterιd ιcρ, udρ 

Strιam Sοcιcιι 

Tranιponι 

Rιglιter8d conνιrtJconv.• , ιtrlng.rot13, slrinςi.ιouρριr, slring.ιoιowι r, ιlring.ιιrfρ_ιaoι . conνιrt •. 
Stream Fllt8 rι conιumιci.Z!Jb. " 

Thlι ρrooram makιι usι orthι ZιndScrlρllng Languagι Englnι: 

Zιnd Englnι ν2 2.0. Coρνrlghl (c) 1998·2010 Ztnd Τιι:hnοtοgΙιι 
Powιιιd ly 

.ι..~ 
8 ΙnteιnttjP1oτeι1edMode:On 

2.4.1. Εγκατάσταση MySQL 

Ρ • 

Ι~ • 'tot lOO" 

Θα εγκαταστήσουμε την MySQL σε περιβάλλον Windows 7, με την χρήση της 
αυτόματης εγκατάστασης. 

Αφού μεταφορτώσουμε το αρχείο της τελευταίας διανομής της MySQL, το 
τρέχουμε. Για τις εγκατάσταση έχει επιλεγεί μια διανομή που περιέχει οδηγό 
εγκατάστασης. 
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Open Filf: • Securίty Worn1ng 

Tho ~ coύd nol be νσlfΜΜι . hσ you an you w.ιιnl: Ισ 
M1Ιtή8Dftw ... ? 

Νδmο . ... tJ on,packoots\mysQl · tHtnt iol · S.1 .St -wίnJ2.msr 

Pubhhef: Unknown PublbMr 

fyρo: Wlndows Ιnstι ι ιιr Pockogt 
From. O:\UStΙ S\GΙιyfOIΙΙ\Dlsstrtιι lon\ριιl:ιgts\mysq l ...• 

ThiιrJe<»esnoιhιlνe a νδ&dclgllll ιiςιntιiι.rethlivetllet l s 
ρι.dWw. YouιhoUddfΛJΊιoftwnfrompubhh«ιyou tn.ιtl. . 
How CM 1 dodde wboι: ιιiiwn Ιο BJ'!1 

Αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης και εμφανίζεται η αρχική οθόνη 
εγκατάστασης, επιλέγοντας Next συνεχίζεται η διαδικασία εγκατάστασης. 

1\ 
MySQL . 

Wek:ome to t he Setup Wizard for MySQL 
Seιver 5.1 

The Setup Wizard w~ install MySQL Serνer 5.1 release 5. ι. 51 
on your computer. Το continue, dick Next. 

WARNING: Thls program is protected by coρyτight law. 

.-: f!.ack Ι ( Next > ) 1 Concel 

Επιλέγουμε την μορφή εγκατάστασης 
επιλέγουμε typical. 

Typical, Complete, Custom. Εμείς 

.@ MySQL Server 5.1 - Setup Wizord 

Setup Type 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

Choo"' the setup type thot best suits your needs. 

Ple•"' select • ,..ιυρ type. 

·~ ' ιϊχϊ>i9!! 
,_ ' 
• ο 

._ , ~omplete 

Convnon program features will be installed. Recommended fur 
generιιl use. 

_. • 0 ΑΙΙ p<ogram features wΙΠ be installed. (Requlres the most disk 
Ι !}J sρace.} 

'J Cu~tom 
• 0 Choose which p<ogram features you want installed and where they •.m wiO be installed. Reconvnended fur adνanced u...rs. 

< lιack ]( tfext > J 1 Cancel 
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Πραγματοποιείται η εγκατάσταση των αρχείων στην προεπιλεγμένη τοποθεσία 

:B1J MySQL Server 5.1 - Setup Wizard 

!\ MySQL . 

-----------------~ 

Wιzard Completed 

Setup has finished installing MySQL Serνer 5. 1. Click Finish to 
exit the wizard. 

0 Confίgure the MySQL Server now 

Use this option to generate an optimized MySQL config 
file, setup a Windows serνice running on a dedicated port 
and to set the password for the root account. 

< (!ack j( Einish 1 Γ Cancel 

Μετά το πέρας της εγκατάστασης, ο οδηγός μας προτρέπει να τον Server. 

MySQL Server Instance Configuration Wizard 
-------- --' 

1\ MySQL . 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

weιcome to the MySQl seιver Instance 
Confιguration Wizard 1.0.17.Ο 

The Configuration Wizard will al low you to configure 
the MySQL Server S.1 server instance. Το Continue, 
click Next. 

----·-- -----·-··------

1 ι:::::::fi~i!Γ>.:: :::::: ::;I _ _ c_a_n_ce_ι __, 
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MySQL Serνer lnst!nce Configuration Wizard 

MySQL Serνer Inst!nce Configuration 

Configure the MySQL Server S.1 server instance. 

Pleaso set the Windows oρtions. 

);1 Install As Windows ~rνice 
This is the recommended way to run the MySQL 

~ server on Windows. 

Service Name: ι~ :ΞJ 

);1 launch the MySQL Serνer automatically 

Γ I nd ude Βίη Directory in Windows ΡΑΤΗ 

11 
Check this option to include the directory containing 
the serνer Ι client executables Ιη the Windows ΡΑΤΗ 
variable so they can be called from the command line. 

MySQL Serνer lnstance Configuration Wizard 

MySQL Server Instance Conflguration 

Configure the MySQL Serνer 5.1 serνer instance. 

Please set the security oρtions . 

);1 Modify Securit:y ~ttings 

8 New root password: J .. • 

~ Confirm: ~, •• -. ---

Enter the root password. 

Retype the password. 

Γ Enable root access from remote machines 

Γ create Απ Anonymous Account 

" This ορtίοη will create an anonymous account on this serνer. 
ιιιιι1L Please note that this can lead to an insecure system. 

< Back 1 1 Next > Cancel 

Απαιτείται να ορίσουμε ένα κωδικό πρόσβασης για το χρήστη root. Ο χρήστης 
root ιεραρχικά είναι πάνω όλους τους χρήστες που μελλοντικά θα εισάγουμε στο 
server. Ο κωδικός πρόσβασης του συγκεκριμένου χρήστη θα πρέπει να είναι πολύ 
ισχυρός. Για λόγους ανάπτυξης και ευκολίας θέσαμε το κωδικό του root με τα πρώτα 
τρία νούμερα «123». Ο server θα είναι ορατός μόνο σε επίπεδο υπολογιστή. Δεν είναι 
εφικτή η πρόσβαση στο mysql server μέσω τοπικού δικτύου και πόσο μάλλον μέσω 
internet. Ο κίνδυνος κακόβουλης ενέργειας είναι μηδαμινές. 

Αν ο server ήταν προσβάσιμος από κάποιο ξένους χρήστες μέσω ευρύτερου 
δικτύου ή internet, τότε θα ήταν αναγκαίο να τον προφυλάξουμε με ένα δύσκολο 
συνθηματικό. 
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MySQL Server Instance Configuration Wizard 

MySQL ~rver Instance Conliguration 

Configuro the MySQL Seιver S.1 s eιver instane<. 

Processing configuration ... 

'2J Prepare configuration 

Θ Write configuration fi le (C:\progr>m Rlos (x86)WySQL\l>ΙySQL Sorνer s.ι'ιny.V.1 

Θ Start service 

Θ Apply security settings 

Conliguration lile created. 
Windows service M ySQL installed. 
Servic. started successfully. 
Security settings applied. 

Press [Flnish] to close the Wlzard. 

----- -
Ε: J r ~ 11 Finlsh r Jtιcr·I 

Τέλος ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλέγοντας Finish και η εγκατάσταση 
ολοκληρώνεται με επιτυχία. 

2.4.2. Δημιουργία Βάσης δεδομένων BarberShop_DB 

Με το πέρας της εγκατάστασης πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι της 
MySQL ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της με τον Apache Web Seινer, την ΡΗΡ. 
Επίσης ορίζουμε χρήστες και τα δικαιώματά τους στην βάση δεδομένων. Το πρώτο 
βήμα της διαδικασίας είναι να σχεδιαστεί η βάση με εντολές MySQL και στη συνέχεια 
να προστεθούν οι χρήστες της βάσης με τα αρμόδια δικαιώματα. 

Ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στην ακεραιότητα της 
βάσης. Πρωτεύων ζήτημα είναι η παραχώρηση επιλεγμένων δικαιωμάτων στους 
χρήστες για την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της εφαρμογής. 

2.4.2.1. Μοντέλο βάσης δεδομένων 

Αφού εγκατασταθεί και ρυθμιστεί η MySQL, σειρά έχει η δημιουργία πινάκων 
της βάσης BarberShop_DB, που είναι η κύρια βάση του site, καθώς και οι συσχετίσεις 
που προκύπτουν. 

Για την δημιουργία των πινάκων λαμβάνουμε υπ' όψη τα παρακάτω : 

ο ιστοχώρος εκτελεί δυο βασικές λειτουργίες. Αποθηκεύει τα μηνύματα 
επικοινωνίας των χρηστών στη βάση και τα αιτήματα για ραντεβού των πελατών μαζί 
με τις προτιμήσεις τους. Τέλος στα πλαίσια της εργασίας αυτής αναπτύχθηκε μια 
πλατφόρμα διαχείρισης των ραντεβού των πελατών. 
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Μηνύματα χρηστών 

Μέσα από τον ιστοχώρο δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να αφήσουν και ένα μήνυμα σε 
μορφή ελεύθερου κειμένου . 

Ραντεβού χρηστών 

Για να προγραμματίσει ένα ραντεβού ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το 
ονοματεπώνυμο του και να εισάγει ένα λογαριασμό αλληλογραφίας. Στη συνέχεια 
πρέπει . να επιλέξει τουλάχιστον μια από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 
καταστήματος (κούρεμα, χτένισμα κ.α.). Ορίζει την επιθυμητή ημερομηνία και 
επιλέγει μια από τις ώρα του ραντεβού από τις διαθέσιμες ώρες λειτουργίας του 
καταστήματος. Αν επιθυμεί μπορεί να αφήσει και κάποιο σχόλιο ή διευκρινήσεις για 
το ραντεβού σε μορφή ελεύθερου κειμένου. 

Η βάση δεδομένων barbershop_db περιλαμβάνει τους πίνακες : 

Hours VaΓcl1ar(5) 

ο πίνακας Hours χρησιμοποιείται για να ορίσει τις πιθανές ώρες των ραντεβού 
εντός τόυ ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος. Περιέχει τιμές ώρας ανά μισή ώρα 
εντός του ωραρίου λειτουργίας. 

Appointments (κυοίωc:; πίνακας για τα οαντε6ού των πελατών) 

AJ!J!OintlD int Κωδικός ραντεβού 

Onoma VarchaΓ(20) Όνομα πελάτη 

Epwnymo Varchar(30) Επώνυμο πελάτη 

Email Varchar(l 00) Email πελάτη 

Kourema ENUM('N', Ύ') Θέλει Κούρεμα (Υ /Ν); 

Xtenisma ENUM('N', Ύ') Θέλει Χτένισμα (Υ /Ν) ; 

Permanent ENUM('N', Ύ') Θέλει Περμανάντ (Υ /Ν); 

Bafi ENUM('N', Ύ') Θέλει να βάψει τα μαλλιά (Υ /Ν); 

Antaygeies ENUM('N', Ύ') Θέλει Ανταύγειες (Υ /Ν); 

Pentikiour ENUM('N', Ύ') Θέλει Πεντικιούρ (Υ /Ν); 

Manikiour ENUM('N', Ύ') Θέλει Μανικιούρ (Υ/Ν); 
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AppDate Date Επιθυμητή ημερομηνία του ραντενού 

AppHours Int Επιθυμητή ώρα του ραντεβού σύμφωνα με τον 
πίνακα Hours 

Comments Text Προαιρετικά σχόλια ή διευκρινήσεις 

gDate Date Ημερομηνία που έγινε ή καταχώρηση του 

ραντεβού 
gTiιrie Time Ώρα που έγινε η καταχώρηση του ραντεβού 

Ο πίνακας Appointments είναι ο κυρίως πίνακας αποθήκευσης των 
προγραμματισμένων ραντεβού των πελατών του BarberShop.gr 

Epikoinwnia (Μηνύματα επικοινωνίας από τους χρήστες της ιστοσελίδας) 
MessagelD Int Κωδικός μηνύματος 

Epwnymo Varchar(30) Επώνυμο αποστολέα 

Onoma ν archar(20) Όνομα αποστολέα 

Email Varchar( 100) Email αποστολέα 

Tilefono Varchar( 15) Τηλέφωνο αποστολέα 

Kinito Varchar(l 5) Κινητό αποστολέα 

Minyma Text Το κείμενο του μηνύματος 

gDate Date Ημερομηνία αποστολής 

gTime Time Ώρα αποστολής 

Ο πίνακας Epikoinwnia περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες 
που μπορεί να αποστείλει ένας χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, BarberShop.gr. 

Admin Users (γοήστες με δικαιώματα διαχείρισης των ραντεβού των πελατών) 
User ID Int Αναγνωριστικός αριθμός χρήστη 

User username Varchar( 40) Όνομα χρήστη 

User_passwoι·d νarchar(l 5) Κωδικός πρόσβασης χρήστη 

User Description Varchar(50) Λεκτική περιγραφή χρήστη 

User Status int Κατάσταση λογαριασμού (ενεργός/ανενεργός) 

Ο τελευταίος πίνακας είναι για ειδική χρήση. Περιέχει λογαριασμούς χρηστών 
που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης των ραντεβού των 
πελατών της Barbershop.gr. Η χρήση του περιορίζεται αποκλειστικά από την 
πλατφόρμα διαχείρισης των ραντεβού (2° ιστοχώρος - θα παρουσιαστεί σε επόμενο 
κεφάλαιο). 
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2.4.2.2. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (MOS) 

Μια καλή απεικόνιση του MOS της βάσης φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα με τη 
βοήθεια του MySQL Workbench. Πρόκειται ένα εργαλείο διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων MySQL με δυνατότητες δημιουργίας διαγράμματος MOS και οπτικοποίηση 
συσχετίσεων μιας βάσης δεδομένων. Το εργαλείο διατίθεται δωρεάν από την 
κοινότητα ανοιχτού κώδικα. 

[] MySQL Wo,kb<nch 

Λ l•l;SQL Mod~' Χ EER Oiag"m χ ----~· 
r filι l!\odel ~· f!ugίns ~ιίρΟ~ !!<fρ 

:J epllcalnwnla .. 
(") 

Μ essaoeJD !Nl{ 11) 

@ J Epwrιmo νARCHAR(30) 

Onoma νARCHAR(20) 

ο Emaιl νARCHAR( !OO) 

ΕΙ ; Ίilefooo VAR CHAR(IS) 

Catalog Τ ree l!J IQnito VARCHAR(IS) 

~l ί\yma ΤΕΧΤ 
a 1 bιrbershoρ_db 

a ,) Tιbles lilll gdate DATE 

ί!J ιdmln_users • 

ω ιpp ointments . 

ΊJ eplkoinwnla • 
r+J hours . 
tJ Views 

r:c:i otime ΠΜΕ 

Τ 

~ [ΡRΙ~ΙΑRΥ 
~ RoutineGroups 1:1 

--ii 

1:1 

::J bΟΙΙΙΙΙ Τ 
Hour!D !Nl{ll ) 

; Hours νARCHAR(S) 10 - - - -
1 

Τ 1 

PRIMARY 1 

:J adιaln_usen τ 

User_ID !Nl{ ll ) 

user_userrome VARCHAR(40) 

User_ρassword VARCHAR(IS) 

User_Desσiption VARCHAR(SO) 

User_status !Νl{ ΙΙ ) 

Τ 

PRl~IARY 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
ι_ __ _ 

bιι8111s Τ 

Aρpolnt!D !Nl{ll ) 

.. Oooma VARCHAR(20) 

Ep- mo VARCHAR(30) 

Email VARCHAR(IOO) 

Kourerna ΕΝU~Ι ('Ν ','Υ) 

J Xte~sma ENUM(N','Y; 

' Permanant ΕΝU~Ι(Ν ',' Υ) 

βa fi ENUM(N', Υ) 

Antιygeies ENUM(N', Ύ) 

Penbklour EfjU~Ι (N', Υ) 

Manlcioιr ENUM ('N','Y) 

# AρpDate DATE 

ΑρρΗοιrs !Nl{ ll) 

Commerts ΤΕΧΤ 

gdate DATE 

QtimeΠME 

PRIMARY 

AρpHours 

Τ 

Η βάση δεδομένων που παρουσιάζεται δημιουργήθηκε με εντολές SQL. Οι 
εντολές αποθηκεύτηκαν σε ένα αρχείο με όνομα build.sql για να μπορούν να 
εκτελεστούν σαν script οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. 

2.4.2.3. Προσθήκη χρηστών 

Αφού ολοκληρωθεί η δημιουργία της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να 
προστεθούν χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης. Κρίνοντας από τον τρόπο 
χρήσης και προσπέλασης των δεδομένων από τη βάση θα χρειαστούν οι ειδών 
προσβάσεις. Μια από το κυρίως ιστοχώρο με δικαιώματα ανάγνωσης (select) και 
εισαγωγής εγγραφών στη βάση (insert) και μια διαφορετικού τύπου πρόσβαση για το 
διαχειριστή των όλων των ραντεβού των πελατών με δικαίωμα να μπορεί να 
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αναγνώσει (select), να εισάγει μια νέα εγγραφή (insert) , και να μπορεί να σβήσει μια 
υπάρχουσα εγγραφή (delete). 

Για να μπορέσουμε να προσθέσουμε χρήστες στη βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα θα πρέπει να συνδεθούμε πάλι με τον MySQL 
Server. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω της κονσόλας της MySQL (MySQL 
Commad line client). 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσθέσουμε τους χρήστες που θα έχουν 
πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω των ιστοσελίδων. Για το σκοπό αυτό τρέχουμε τις 
ακόλουθες εντολές δημιουργίας δυο χρηστών. 

mysql> use mysql; 
Database changed 
ιnysql> · 
mysql> select * from user; 
+--"--------+-----"------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
1 Hόst Ι User : Ι Password 1Se lect__ρriv1Insert_priv1Update__ρΓiν1 De lete__ρ ι·iv Ι 
+-- ~--------+-----·------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
1 ι o7alhost Ι rοοϊ Ι *23AE809DDACAF96AFOFD78ED04B6A265E05AA257 I Υ 1 Υ Ι Υ 1 Υ 
+-----------+-----c------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

mysql> 
mysql> grant select, inseι1 

-> on barbershop _ db. * 
-> to 'barbershop _ user'@Ίocalhos t' 
-> id entifιed by 'webuser'; 

Query ΟΚ, Ο rows affected (0.00 sec) 

mysql> 
mysqι> 

mysq ι> gΓant se lect, insert, delete 
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-> on barbershop _ db. * 
-> to 'barbershop _ admin'@' ιocaιhost' 
-> identified by 'b@Rber%'; 

Query ΟΚ, Ο rows affected (0 .00 sec) 

ιηysq ι> 

mysqι> 

rnysqι> se ι ect * from user· 
+--~--------+------------- ----~+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
1 Hqst 1 User · Ι PasswoΓd Ι Seιect_priv Ι lnsert_priv 1 Update_priv Ι Deιete_pΓiv Ι 
+-----------+------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
Ι ι ocaιhost 1 root 1 *23AE809DDACAF96AFOFD78ED04B6A265E05AA257 I Υ 1 Υ 1 Υ 1 Υ 
Ι ι ocaιhost 1barbershop_adminΙ07c66ed878a2ec29 1 Ν 1 Ν 1 Ν 1 Ν 1 
Ι ι oca ιhost 1 barbershop_user l 7bd4ed7716dedbad Ι Ν 1 Ν 1 Ν 1 Ν Ι 
+-----------+------------------+-------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ 
3 rows in set (0.00 sec) 

rnysqι> 

rnysq ι> seιect * from db · 
+--,---- ----+---------------~------------------+-------------+------ -------+-------------+----------- - -+-------------+---------- -+--
' Host 1 Db . Ι User Ι Se ιect_priv Ι lnsert_priv Ι Update_priv Ι De ιete_priv 1 CΓeate_priv Ι Drop_priv Ι G 
+-----------+---------------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+--
1 ιocaιhost 1 barbeΓshop _ db Ι barbersl1op _ admin Ι Υ Ι Υ 1 Ν 1 Υ 1 Ν 1 Ν 1 Ν 
l Ι ocalhost 1 barbershop _ db Ι barbershop _ user Ι Υ Ι Υ 1 Υ 1 Υ 1 Ν 1 Ν 1 Ν 
+--"--------+---------------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+--
2 rows in set (0.00 sec) 

mysql> 
rnysql> flush privileges; 
Query ΟΚ, Ο rows affected (0.00 sec) 

Επίσης έχουμε φτιάξει ένα script το όποιο κάνει την παραπάνω δουλειά 
(users.sql) για μεγαλύτερη ευκολία. 

Οι χρήστες που προστίθενται είναι δυο. Ο πρώτος έχει πρόσβαση μόνο στη 
βάση barbershop_db με δικαίωμα πρόσβασης μόνο εκτέλεσης ερωτήματος 
απεικόνισης και εισαγωγής δεδομένων (select και insert priνillage) και χρησιμοποιείται 
για όλες τις συνδέσεις τις εφαρμογής με τη βάση δεδομένων barbershop_db από 
ιστοσελίδες. Ο δεύτερος με τη σειρά του έχει ότι ο πρώτος αλλά με επιπλέον 
δικαιώματα διαγραφής. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιστοχώρο διαχείρισης 
των ραντεβού. 
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3. Λειτουργία 

3.1. Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στον τρόπο λειτουργία της εφαρμογής. 
Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την εφαρμογή, τον τρόπο σκέψης υλοποίησης 
της και τέλος να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες της, παρουσιάζοντας τις τεχνικές με 
βάση τις οποίες κατασκευάστηκε η εφαρμογή. Η εφαρμογή έχει δυο διαφορετικούς 
ιστοχώρους. Ο πρώτος ιστοχώρος αφορά το ευρύ κοινό όπου μπορούν να δουν 
πληροφορίες για το κομμωτήριο BarberShop.gr, να προγραμματίσουν ένα ραντεβού ή 
να στείλουν ένα μήνυμα. Ο δεύτερος ιστοχώρος αφορά τη διαχείριση των 
προγραμματισμένων ραντεβού των πελατών του κομμωτηρίου BarberShop.gr. Στη 
παράγραφο 3.2 θα παρουσιαστεί ο πρώτος ιστοχώρος ενώ στην ενότητα 3.3 ο 
δεύτερος ιστοχώρος. 

3.2. Ιστοχώρος BarberShop.gr- για το ευρύ κοινό 

Προτού αναφερθούμε αναλυτικά στον κώδικα της εφαρμογής, επεξηγώντας τα 
Κ~ίσιμα και ουσιώδη τμήματα κώδικα που περιέχει, καλό θα ήταν να επισημάνουμε 
καποια κοινά χαρακτηριστικά των σελίδων αυτών. 

3.2.1. Κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά 

3.2.1.1. Δομή σελίδων 

Όλος ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί ένα web template το οποίο προσαρμόστηκε 
στις ανάγκες τις εφαρμογής. Το βασικό μέρος της σελίδας αποτελείται από ένα πίνακα 
3χ3. Κάθε μέρος της σελίδας περιέχει τις κατάλληλες φωτογραφίες που απαιτούνται 
νια να απεικονιστεί σωστά το web template. Το μεσαίο κελί του πίνακα (2,2) είναι 
στο μέσο της σελίδας κα ι είναι αυτό που έχει το πραγματικό περιεχόμενο της 
επιθυμητής σελίδας. Κάθε φορά που καλείται να εμφανιστεί μια σελίδα, πάντα 
Καλείται το αρχείο page.php που περιέχει το template του ιστοχώρου. Το αρχείο 
αυτό δέχεται σαν παράμετρο μια μεταβλητή που ορίζει ποια επιπλέον σελίδα θα 
φορτωθεί στη συνέχεια και θα ενσωματωθεί στο κελί (2,2). Το αρχείο page.php 
περιλαμβάνει οτιδήποτε στατικό έχει ο ιστοχώρος, οτιδήποτε μένει το ίδιο καθώς 
Πλοηγούμαστε μέσα στον ιστοχώρο. Η παράμετρος που δέχεται η page.php είναι η 
μεταβλητή ρ (από το page) και την διαβάζει με τη μέθοδο get. Η μέθοδος get 
διαβάζει τις παραμέτρους από τη γραμμή της διεύθυνση της σελίδας. Οι παράμετροι 
Χωρίζονται από τη διεύθυνση με ένα ερωτηματικό (?) και μεταξύ τους με το εμπορικό 
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Στο μέσο της σελίδας θα ενσωματώνεται κάθε φορά η επιθυμητή σελίδα που 
απαιτείται. Το πορτοκαλί χρώμα στο μέσο της σελίδας υποδηλώνει το κελί (2,2) του 
πίνακα διαστάσεων 3χ3. Τα υπόλοιπα κελιά έχουν εικόνας όπως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε και από την παραπάνω εικόνα. Με τον τρόπο αυτό διατηρούμε το 
template σε ένα αρχείο και οι μελλοντικές αλλαγές του είναι εύκολο να 
πραγματοποιηθούν. 

3.2.1.2. Σύνδεση με τη βάση δεδομένων - Δικαιώματα πρόσβασης 

Όλοι οι σελίδες του πρώτου ιστοχώρου που απαιτούν σύνδεση με τη βάση 
συνδέονται με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο χρήστη. Χρησιμοποιείται ο χρήστης 
webuser για να ανακτούν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται από τη βάση δεδομένων 
barbershop.gr 

3.2.1.3. Χρήση Buffer 

Για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του server μηχανήματος 
χρησιμοποιούμε ένα buffer και αποθηκεύεται εκεί όλος ο κώδικας html που πρόκειται 
να παραχθεί από την εκτέλεση του κώδικα php. Στο τέλος της σελίδας με μια μόνο 
εντολή γράφεται όλος ο html κώδικας και παράγεται η τελική σελίδα. 

3.2.1.4. Χρήση Jaνascripts 

Λόγω των αναγκών των ιστοσελίδων, πολλές φορές κρίθηκε απαραίτητο να 
χρησιμοποιηθεί και jaνascript στις παραγόμενες σελίδες. Για το σκοπό αυτό 
κατασκευάστηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα scripts. Οι συναρτήσεις και ο κώδικας 
jaνascript ενσωματώθηκε στην εκάστοτε σελίδα ανάλογα με τις ανάγκες για ελέγχους 
των δεδομένων των φορμών του ιστοχώρου. 

3.2.1.5. Φόρμα επικοινωνίας 

Η φόρμα αυτή, εμπεριέχει μια συλλογή στοιχείων από τον επισκέπτη της 
σελίδας, όπως το ονοματεπώνυμο του, email, τηλέφωνο και το μήνυμα του επιθυμεί 
να στείλει σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Οι παράμετροι αυτοί μεταβιβάζονται μέσω 
της διεύθυνσης (μέθοδος αποστολής δεδομένων GET) στην σελίδα index.php. Επίσης 
αποστέλλεται και μια επιπλέον μεταβλητή p με το όνομα της φωλιασμένης σελίδας. 
Στη προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή p αναφέρεται στη σελίδα saνe_contact.php. 

Η τελευταία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση 
δεδομένων barbershop_db. 
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«και» (&). Αν η παράμετρος παραληφθεί όπως τη περ ίπτωση που κάποιος γράψει τη 
διεύθυνση του ιστοχώρου σε ένα web browser, τότε αυτόματα παίρνει τιμή 
homepage.html και φορτώνετα ι η αρχι κή σελίδα του ιστοχώρου. 

http://barbershop.gr/page.php?p=homepage.html Φορτώνει το αρχείο page.php και το 
περιεχόμενο του αρχείου homepage.html 

http://barbershop.gr/page.php?p=appointment.html Φορτώνει το αρχείο page.php και το 
περιεχόμενο του αρχείου appointment.htmJ 

http://barbershop.gr/page.php?p=contact.html Φορτώνει το αρχείο page.php και το 
περιεχόμενο του αρχείου contact.html 

http://barbershop.gr Φορτώνει το αρχείο page.php και το 
περιεχόμενο του αρχείου homepage.html 
(αν δεν έχει οριστεί από τη μεταβλητή p η 
σελίδα αυτόματα επιλέγετε η homepage.html 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια εικόνα από το διαχωρισμό του template και τη 
διαμόρφωση της σελίδας. 

~ Barbtrshop.gr • Windows JnteΓMt Εχpι 

Ρ • 

8 lnt!fnet Ι Prottcttd Μοdι: On :~ ... '+t 100% ... 
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<tabιe border=''O" ceιιpadding="O" ceιιspacing="O"> 
<tr> 
<td>Enώνuμo:<font coιor="red">*</font></td> 
<td><input type="text" narne="txtSurname" id="txtSurname"></td> 

</tr> 
<tr> 
<td>Όνομα: <font coιor= "red">*</font> </td> 
<td><input type="text" narne="txtName" id="txtName"></td> 

</tr> 
<tr> 
<td>Emaiι: <font coιor="red">*</font> </td> 
<td><input type="text" narne="txtEmaiι" id="txtEmail"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td> Τηλέφωνο: </td> 
<td><input type="text" narne= "txtTeιephone" id="txtTeιephone"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td> Κινητό: </td> 
<td><input type="text" narne="txtMobiιe " id="txtMobiιe"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td> Μήνυμα : <font coιor="red"> *</font> </td> 
<td><textarea rows="S" coιs="35" narne="txtMessage" id="txtMessage"> </textarea></td> 

</tr> 
</tabιe> 

<br> 
<input type="hidden" narne="p" νaιue="saνe_contact.php"> 

<input id="cmdReset" type="reset" styιe="CυRSOR: pointer; BACKGROυND-COLOR: white; 
border: lpx soιid red; COLOR: bιue" νaιue="Καθαρισμός"> 

<input id="cmdRegister" type="button" styιe="CURSOR: pointer; BACKGROυND-COLOR: white; 
border: lpx soιid red; COLOR: bιue" νaιue="Αnοστολή" name="cmdRegister" 
oncιick= "cmdContact_ Clicked()" > 

</forrn> 

Όπως μπορούμε να δούμε από τον κώδικα κατασκευάζουμε τη φόρμα που θα 
συλλέξει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποστολή του μηνύματος. 

3.2.1.6. Σελίδα καταχώρησης μηνυμάτων των χρηστών 

Η σελίδα αυτή εκτελεί μια από τις βασικές λειτουργιές του ιστοχώρου. Εδώ 
συλλέγονται τα δεδομένα από τη διεύθυνση (μέθοδος αποστολής δεδομένων GET), 
συνθέτεται μια εντολή insert στην MySQL και εκτελείται η καταχώρηση. Ανάλογα με 
το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της εντολής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη 
του ιστοχώρου. Οι παράμετροι που στέλνονται είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη 
τα στοιχεία επικοινωνίας του και το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει. 

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας της εισαγωγής των δεδομένων στη βάση 
δεδομένων του ιστοχώρου και έπειτα ο κώδικας της σελίδας εμφάνισης του 
αποτελέσματος ανάλογα με το αν καταχωρήθηκαν επιτυχώς τα δεδομένα στη βάση. 
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<?php 
$tχtSurname = $_GET['tχtSurname']; 
$tχtName = $_GET['tχtName']; 
$tχtEmail = $_GET['tχtEmail']; 
$tχtMessage = $_GET['tχtMessage']; 
$tχtTelephone = addslashes( $_GET['tχtTelephone'] ); 

$tχtMobile = addslashes( $_GET['tχtMobile'] ); 

/* Connect to the database: */ 
$1ink = mysql_pconnect{"localhost","barbershop_user","webuser") 

or die("ERROR: Could not connect to database!"); 
mysql_query('set character set greek',$1ink); 

mysql_query("SET NAMES 'greek"',$1ink); 
mysql_select_db{"barbershop_db"); 

$d_date = date("Y-m-d"); 
$d_time = date("H:i:s"); 

, $querry_ Text=" INSERT ΙΝΤΟ Epikoinwnia VALUES(null, '$tχtSurname', '$tχtName', '$tχtEmail', 
$tχtTelephone', '$tχtMobile', '$tχtMessage', '$d_date', '$d_time')"; 

//echo "DEBUG(47), contact.php: querry= $querry_ Text<br>"; 
$result=mysql_query($querry_Text); 

if ($result !=Ο) 
echo "<p><font color=\"green\"> Το αίτημα σος στάλθηκε επιτυχώς στο <font 

color=\"black\"> BarberShop.gr</font> ! </font> \n"; 
else { 

} 
?> 

echo "<font color=\"red\">\n"; 
echo" Η εκτέλεση του αιτήματος σος δεν κοτέστει δυνοτή.\n"; 
echo" <br>Ποροκολώ δοκιμάστε opγότεpo.<br><br>\n"; 
echo "</font>\n"; 

Κώδικας του τμήματος αποθήκευσης στη βάσης BarberShop_DB 

<table border="l" cellspacing=''O" cellpadding="O" style="COLOR: black;" width="840" height="530"> 
<tr> 

<td height="l5" colspan="4">&nbsp;</td> 
</tr> 

<tr> 
<td Width="l5"></td> 

<td align="left" valign="top"> 
<font size= "3" > < b> BaberShop.gr</b> </font> 

<br>Σινώnης 25, Νίκαια, Τ.Κ 184 54 
<br> Τηλ. 210 4038779 

< br> <a href= "mailto: info@barbershop.gr" >info@barbershop.gr</a> 
<br><br><iframe width="420" height="380" frameborder="O" scrolling="no" marginheight="O" 

marginwidth="O" 
src;"http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=el&amp;geocode=&amp;q=%CF%83%CE% 
Β9 VoCE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+25,+%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%Bl %CE%B9%CE%B 
l&amp;sll=37.0625,-
95.677068&amp;sspn=52.505328,113.818359&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=%CE%A3%CE%B9%CE% 
BD%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+25 +%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%Bl %CE%B9%CE%Bl + 18454, 
+%CE%AO%CE%B5%CE%B9%CF%81 %CE%Bl %CE%B9%CE%AC%CF%82,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%C 
E%AC%CF%82&amp;ll=37.983445,23.662319&amp;spn=0.023475,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;ou 
tput=embed"></iframe><br /><small><a 
hre;= "http :// ma ps.google.com/ maps?f=q&amp ;source=embed&am p; hl = el&amp ;geocode = &amp; q = %CF%83 % 
CE VoB9%CE%BD%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82+25 +%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%Bl %CE%B9%C 
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E%Bl&amp;sιι=37.0625,-
95 .677068&amp;sspn=52.505328,113.818359&amp;ie=υTF8&amp;hq=&amp;hnear=%CE%A3%CE%B9%CE% 
BD%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82 + 25, +%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%Bl %CE%B9%CE%Bl + 18454, 
+%CE%AO%CE%B5%CE%B9%CF%81 %CE%Bl %CE%B9%CE%AC%CF%82, +%CE%95%CE%BB%CE%BB%C 
E%AC%CF%82&amp;ιι=37 .983445,23 . 662319&amp;spn=0.023475,0 . 036478&amp;z=14&amp;iwιoc=A" 
styιe="coιor : #OOOOFF;text-align:ιeft">Πpoβoλή μεγαλύτερου χάρτη</a></smaιι> 

</td> 
<td width="30">&nbsp;</td> 
<td aιign= ''left" valign="top"> 

<?php 
$txtSurname = $_GET['txtSurname']; 
$txtName = $_GET['txtName']; 
$txtEmaiι = $_GET['txtEmaiι'J; 
$txtMessage = $_GET['txtMessage']; 
$txtTeιephone = $_GET['txtTeιephone']; 

$txtMobile = $_GET['txtMobiιe']; 

/* Connect to the database: */ 
$ιink = mysql_pconnect(''locaιhost","barbershop_user","webuser") 

or die('ΈRROR: Couιd not connect to database!"); 
mysql_query('set character set greek',$ιink); 

mysql_query("SET NAMES 'greek"',$ιink); 
mysql_seιect_db("barbershop_db"); 

$d_date = date(''Y-m-d"); 
$d_time = date( 'Ή:i:s"); 

$query_ Text=" INSERT ΙΝΤΟ Epikoinwnia νALυES(nulι, '$txtSurname', '$txtName', '$txtEmaiι', 
'$txtTelephone', '$txtMobiιe', '$txtMessage', '$d_date', '$d_time')"; 

$resuιt=mysql_query($query_ Text) ; 

if ($resuιt !=Ο) 
echo "<p><font coιor=\"green\"> Το αίτημα σας στάλθηκε επιτυχώς στο <font 

coιor= \" bιack\" > Ba rberShop .g r </font> ! < /font> \n"; 
eιse { 

} 
?> 

echo "<font coιor=\"red\">\n"; 
echo" Η εκτέλεση του αιτήματος σας δεν κατέστει δυνατή.\n"; 
echo" <br>Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα . <br><br>\n"; 
echo "</font> \n"; 

</td> 
</tr> 

</tabιe> 

Κώδικας εμφάvισης αποτει\εσμάτωv καταχώρηση τωv μηvυμάτωv τωv χρηστώv 

Στο Παράρτημα Α, μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον κώδικα του μηχανισμού 
αποθήκευσης των μηνυμάτων των χρηστών στη βάση δεδομένων της 
BarberShop_DB. 

3.2.1.7. Φόρμα προγραμματισμού ραντεβού 

Η φόρμα αυτή, είναι παρόμοια με τη φόρμα αποστολής μηνυμάτων από τους 
χρήστες στους διαχειριστές του ιστοχώρου. Είναι μια φόρμα συλλογής στοιχείων από 
τον επισκέπτη της σελίδας, όπως το ονοματεπώνυμο του, email. Πλέον ζητάει να 
επιλεγεί το είδος των υπηρεσιών (κούρεμα, χτένισμα κ.α.) καθώς επίσης και να ορίσει 
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την ημερομηνία και την ώρα του επιθυμητού προγραμματισμένου ραντεβού. Οι 
παράμετροι και σε αυτή τη περίπτωση μεταβιβάζονται μέσω της διεύθυνσης (μέθοδος 
αποστολής δεδομένων GET) στην σελίδα saνe_appointment.php. Επίσης 
αποστέλλεται και μια επιπλέον μεταβλητή p με το όνομα της φωλιασμένης σελίδας. 
Στη προκειμένη περίπτωση η μεταβλητή p αναφέρεται στη σελίδα 
saνe_appointment.php. Η τελευταία είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των 
πληροφοριών στη βάση δεδομένων barbershop_db. 

<form name="frmRegister" id="frmRegister" method="get" action="page.php"> 
<tabιe border=''l" ceιιpadding=''O" ceιιspacing="O"> 

<tr> 
<td >Επώνυμο: <font coιor= "red" > * < /font> < /td > 
<td > < input type= "teχt" name="tχtSurname" id= "tχtSurname" > </td> 

</tr> 
<tr> 
<td >Όνομο: <font coιor="red"> *</font> </td> 
<td><input type="teχt" name="tχtName" id="tχtName"></td> 

</tr> 
<tr> 
<td>Emaiι:<font coιor="red"> * </font></td> 
<td><input type="teχt" name="tχtEmaiι" id="tχtEmaiι"></td> 

</tr> 
<tr> 

Κούρεμο</td> 

Χτένισμο</td> 

Περμονάντ</td> 
</tr> 

Αντούγειες</td> 
</tr> 

Πεντικιουρ</td> 

Μονικιούρ</td> 
</tr> 

<td coιspan="2"> 
<br> 
<tabιe border=''l"> 

<tr> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td><input type="checkbox" name="optKoyrema" checked> 

<td><input type="checkbox" name=''optxtenisma"> 

<td > < input type= "checkbox" name= ''optPentikiour"> 

<tr> 
<td><input type="checkbox" name=''optBafi"> Βοφή</td> 
<td> <input type="checkbox" name=''optAntaygeies"> 

<tr> 
<td><input type="checkbox" name="optPentikiour"> 

<td><input type="checkbox" name=''optManikiour"> 

</tabιe> 

<td coιspan="2"> 
<br> 
<table border=''O" ceιlspacing="B"> 

<tr> 
<td> Ημερομηνίο<fοnt coιor= "red" > * </font> </td> 

<td> 
<ΙΝΡUτ TYPE="teχt" NAME="datel" id="datel" VALυE="" SIZE="15" 

onChange='"'caι . seιect(document.forms['frmRegister'].datel,'anchorl','yyyy-MM-dd'); return faιse;" 
onCΙick= ''caι.seιect( document.forms['frmRegister'].datel, 'anchorl ', 'yyyy-MM-dd'); return faιse;" > 

<Α HREF="iavascript:cal.seιect( document.formsΓ'frmReoister'l .datel 'anchorl' 'yyyy-MM-
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dd');" NAME="anchorl" ID="anchorl">V</A> 
</td> 

</seιect> 
</td> 

<tr> 
<td > Mήvuμa:</td> 
<td> 

</tr> 
</tabιe> 

</td> 
</tr> 

<td>Ώpa</td> 
<td> 
<seιect name="txtHour"> 
<option vaιue="l">9 :00</option> 
<option vaιue="2">9:30</option> 
<option vaιue="3"> 10:00</option> 
<option vaιue="4"> 10:30</option> 
<option vaιue="5"> 11:00</option> 
<option vaιue= "6">11 : 30</option> 

<option vaιue="7"> 12:00</option> 
<option vaιue="8"> 12:30</option> 
<option vaιue= "9" > 13:00</option> 
<option vaιue='ΊO"> 13:30</option> 
<option vaιue="l1">14 : 00</option> 

<option vaιue="l2">14:30</option> 
<option vaιue=''l3"> 15:00</option> 
<option vaιue="l4"> 15:30</optίon> 
<option vaιue="l5" > 16:00</option> 
<option vaιue="l6" > 16:30</option> 
<option vaιue="l7">17 : 00</option> 
<option value="l8"> 17:30</option> 
<option vaιue="l9"> 18:00</option> 
<option vaιue="20"> 18:30</option> 
<option vaιue="21"> 19:00</option> 
<option vaιue= "22"> 19:30</option> 
<option vaιue="23">20:00</option> 

<br><teχtarea rows="5" coιs="35" name="txtMessage" 
id="txtMessage"> </teχtarea> 

</tr> 
</tabιe> 

<br> 

</td> 

<input type="hidden" name="p" vaιue="save_appointment.php"> 
<input id="cmdReset" type="reset" styιe="CURSOR: pointer; BACKGROυND-COLOR: white; border: 

lpx solid red; COLOR: bιue" vaιue="Καθαρισμός"> 
<input id="cmdRegister" type="button" style="CυRSOR: pointer; BACKGROυND-COLOR : white; 

border: lpx soιid red; COLOR: bιue" νaιue='Άnοστολή" name="cmdRegister" oncιick="cmdContact_Clicked()"> 
</form> 

Κώδικας φόρμας αποστολής δεδομέvωv για προγραμματισμό ραvτεβού 

Τα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Ελέγχουμε 
τα δεδομένα από τη φόρμα και αρχικά διαμορφώνεται η τιμή των υπηρεσιών με «Υ» 
ή «Ν» ανάλογα αν είχε επιλέξει την συγκεκριμένη υπηρεσία. Η διαμόρφωση αυτή θα 
βοηθήσει αργότερα στη σωστή σύνταξη της εντολής εισαγωγής δεδομένων στη 
MySQL. 

Προκειμένου να προγραμματιστεί ένα ραντεβού απαιτείται η ημερομηνία και η 
ώρα προσέλευσης του πελάτη. Στο συγκεκριμένο σημείο έπρεπε να κάνουμε μια 
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παραδοχή για να είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσμα. Θεωρήσαμε ότι δεν είναι εφικτό να 
πραγματοποιηθεί ένα ραντεβού στην ίδια ημέρα με την τρέχουσα και πόσο μάλλον σε 
μια παρελθοντική ημερομηνία. Εάν κάτι από τα παραπάνω κριτήρια δεν ισχύει, ο 
χρήστης προτρέπεται να κάνει τη διόρθωση με το ανάλογο μήνυμα. 

Στη συνέχεια θεωρήσαμε ότι δεν είναι δυνατό να μπορούν όλοι να 
προγραμματίσουν το ραντεβού τους όποια ημερομηνία και ώρα επιθυμούν. 
Θεωρητικά θα μπορούσαν να επιλέξουν όλοι την ίδια ημέρα και ώρα. 'Ισως αυτό το 
σενάριο να γίνεται ρεαλιστικό σε ημέρες αιχμής για τα κομμωτήρια. Για το λόγο αυτό 
περιορίσαμε τον αριθμό των ταυτόχρονων ραντεβού ανά ώρα και ημέρα σε 3. Δεν 
είναι εφικτό να προγραμματιστεί ένα ραντεβού την ίδια ώρα και ημέρα με άλλα 3 μαζί 
(σύνολο 4). Για να πραγματοποιηθεί ο προαναφερόμενος έλεγχος, ελέγχεται αν 
υπάρχει στη βάση δεδομένων κάποιο καταχωρημένο ραντεβού την ίδια ώρα και 
ημερομηνία με τα νέο αίτημα του χρήστη-πελάτη. 

height="530"> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<table border="l" ceιlspacing='Ό" celιpadding="O" style="COLOR: black;" width="840" 

<td height="lS" coιspan="4">&nbsp;</td> 

<td width="30">&nbsp;</td> 
<td aιign= 'Ίeft" valign="top"> 
<?php 

$τextBuffer =""; 
$txtSurname = $_GET['txtSurname']; 
$txtName = $_GET['txtName']; 
$txtEmail = $_GET['txtEmail']; 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

if ($_GET['optKoyrema']=="on") 
$Kourema=Ύ'; 

else 
$Kourema='N'; 

if ($_GET['optXtenisma']==''on") 
$Xtenisma=Ύ'; 

else 
$Xtenisma='N'; 

if ($_GET['optPermanant']=="on") 
$Permanant= Ύ'; 

else 
$Permanant='N'; 

if ($_GET['optBafi']=="on") 
$Bafi=Ύ'; 

else 
$Bafi = 'Ν'; 

if ($_GET['optAntaygeies']=="on") 
$Antaygeies= Ύ'; 

else 
$Antaygies='N'; 

if ($_GET['optPentikiour']==''on") 
$Pentikiour=Ύ'; 

else 
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$Pentikiour= 'Ν'; 

if ($_GET['optManikiour']==''on") 
$Manikiour= Ύ'; 

else 
$Manikiour= 'N'; 

$AppDate = $_GET['datel']; 
$AppTime = $_GET['txtHour']; 

$txtMessage = $_GET['txtMessage']; 

/* Connect to the database: */ 
$1ink = mysql_pconnect(''localhost","barbershop_user","webuser") 

or die(''ERROR: Could not connect to database!"); 
mysql_query('set character set greek',$1ink); 

mysql_query("SET NAMES 'greek"',$1ink); 
mysql_select_db("barbershop_db"); 

$d_date = date("Y-m-d"); 
$d_time = date(''H:i:s"); 

$Appointment_query = "INSERT !ΝΤΟ Appointments VALUES(null, '$txtName', '$txtSurname', 
'$txtEmail', '$Kourema', '$Xtenisma', '$Permanant', '$Bafi', '$Antaygeies', '$Pentikiour', '$Manikiour', '$AppDate', 
'$AppTime', '$txtMessage', '$d_date', '$d_time')"; 

$Check_App_query = "SELECT Count(*) AS App_Nums FROM Appointments WHERE 
Appointments.AppHours = \"$AppTime\" AND Appointments.AppDate = \"$AppDate\""; 

$q_results = mysql_query($Check_App_query); 
$Appointments_rec = mysqUetch_array($q_results, MYSQL_ASSOC); 

$todays_date = date(''Y-m-d"); 
$today = strtotime($todays_date); 
$expiration_date = strtotime($AppDate); 

if ($expiration_date > $today) { 

if ($result ! = Ο) 

if ($Appointments_rec['App_Nums']<=2) { 
$result=mysql_query($Appointment_query) ; 

$TextBuffer .= "<p><font color=\"green\"> Το ραντεβού σας προγραμματίστηκε επιτυχώς. Θα 
σας περιμένουμε με χαρά στο χώρο μας!</font>\n"; 

else { 

} 

$TextBuffer .= "<foπt color=\"red\">\n"; 
$TextBuffer .= " Η εκτέλεση του αιτήματος σας δεν κατέστει δυνατή . \n"; 
$TextBuffer .= " <br>Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.<br><br>\n"; 
$TextBuffer .= "</font>\n"; 

} 
else { 

$TextBuffer .= "<font color=\"red\">\n"; 
$TextBuffer .= " Λυπούμαστε αλλά η επιλεγμένη ώρα και ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη.\n"; 
$TextBuffer .= " <br>Παρακαλώ επιστρέψτε στη <a 

href=\"jaνascript:history . back()\">πρoηyoύμενη σελίδα</a> και δοκιμάστε διαφορετική <b>ημερομηνία</b> ή 
<b>ώρα</b>.<br><br>\n"; 

$TextBuffer .= "</font>\n"; 
} 

} 
else { 
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$TextBuffer .= 11 <font coιor= \11 red\11 >\n 11 ; 
$TextBuffer .= 11 Λυπούμαστε αλλά δε μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού νωρίτερα από 

αύριο . \n 11 ; . 
$TextBuffer .= 11 < br>Παρα καλώ επ ιστρέψτε στη <a 

href= \11jaνascript : history . back()\ 11 >πρoηγoύμενη σελίδα </a > και δοκιμάστε διαφορετική < b > ημερομηνία</b> ή 
< b>ώρα </b> . < br>< br> \n 11 ; 

?> 

$TextBuffer .= 11 </font>\n 11
; 

} 
echo $TextBuffer; 

</td > 
. <td width= 113011 ></td> 

<td νaι ign= 11top11 > 
Προγραμματίστε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας μέσα από το site μας. 
<b> 
< p>Γλυτώστε χρόνο και χρήμα 
<ρ>Χωρίς αναμονή και ταλαιπωρία 
<p> Την ώρα και μέρα που εσείς επιθυμείτε</b> 

</td > 
</tr> 

</tabιe> 

Κώδικας ελέγχου και αποθήκευσης αιτημάτωv για ραvτεβού πελατώv-χρηστώv 

3.3. Εργαλείο διαχείρισης προγραμματισμένων ραντεβού για τον 
ιστοχώρο BarberShop.gr 

Στο σημείο αυτό έχουμε εξηγήσει τα βασικά μέρη του ιστοτόπου 
barbershop.gr. Οι πελάτες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοτόπο να περιηγηθούν 
στις σελίδες να αφήσουν κάποιο μήνυμα προς τους διαχειριστές και να 
προγραμματίσουν μια ραντεβού (επίσκεψη) με το κομμωτήριο. Όλη η πληροφορία 
που συλλέγεται από τις φόρμες του ιστοχώρου αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων 
barbershop_db. Για να είναι προσβάσιμη η πληροφορία και να μπορέσουμε να την 
αξιοποιήσουμε, σχεδιάστηκε ένας ιστοχώρος που διαχειρίζεται τα ραντεβού των 
πελατών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα διαχείρισης των ραντεβού, όπως 
αυτή αναφέρεται σε σχετικές υλοποιήσεις. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης έχει τοποθετηθεί μέσα στον αρχικό ιστοχώρο σε ένα 
υποφάκελο με όνομα adminίstrator, αλλά πρόκειται για ανεξάρτητο ιστοχώρο. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο σημαντικότερα σημεία του κώδικα του 
συγκεκριμένου ιστοχώρου. 

Ο ιστοχώρος είναι ουσιαστικά ένα αρχείο με όνομα rantebou.php. Πλέον του 
αρχείου αυτού υπάρχουν άλλα τέσσερα αρχεία γραμμένα σε ρhρ που 
χρησιμοποιούνται για να εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες. Έγινε προσπάθεια 
να μοιάζει η σελίδα διαχείρισης με ημερολόγιο. 
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1F' ='~='"=H =.~=''·=~=''='btr=~''='' ~-'==..:.~--~-·~-~-·~_'''-' -'~l====~-"--=-=-=-=-=-==· =·~=ω~· ~· =·=·=~g=• ·=~='~=---~·-'• •_& .. _" 
Διαχείριση Ραντεβού για το Barbeι·Shop.gr 

Κuρίω; Με\-οU « Ποοηχούμενιι εΒδοuUδα ΤρέJουσιι ι: Βδοιιύδα Ειιό ιtt'.'ΙΙ εΒδοuάδu. >> 

Τα ρανι [Βού ιιοu n,.. ΔΩΩιοαιlΟΙΙW Tpf 11109 Tcτά~!!J lll09 !!lιίiΤίί l 

'~ 9:00 
9-30 

10:00 

10:30 

1.00 

11:30 

12:00 

12:30 

3.00 

13:30 

4:00 

14:30 

S:OO 

15:30 

6.00 
16:30 

700 

17JO 

18.00 

18:30 

19:00 

19:30 

•0;00 

20:30 

Dont (ι ΙnteιnιtΪP ιot«tcd Modt:On 

Η πρόσβαση στην παραπάνω εφαρμογή περιορίζεται με ένα κωδικό 
Πρόσβασης. Στην αρχή του αρχείου rantebou.php ελέγχονται τα στοιχεία του χρήστη 
μέσω της συνάρτησης login($username, $password) που δέχεται σαν παράμετρο το 
όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Η προαναφερόμενη συνάρτηση 
είναι γραj.ιμένη στο αρχείο check_pass.php. Για να γίνει ο έλεγχος των στοιχείων του 
χρήστη συνδέεται με τη βάση δεδομένων με το χρήστη barbershop_admin (ο 
χρήστης αυτός έχει πρόσβαση στη βάση με δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και 
διαγραφής από τη BarberShop_DB - αναφορά έχει γίνει στην ενότητα 2.4.2.3. 
Προσθήκη χρηστών). 

Εάν τα στοιχειά του χρήστη είναι σωστά τότε προχωράει κανονικά η εκτέλεση 
του κώδικα php, διαφορετικά ζητείται να κληθεί το αρχείο dblogin.php, που πρόκειται 
γι~ μια φόρμα που ζητάει τα στοιχεία του χρήστη. Τα στοιχεία αποστέλλονται με τη 
μεθοδο post στο αρχείο της εφαρμογής (rantebou.php). 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν να 
υπολογίσουμε την τρέχουσα ημέρα και ποια από τις έξι εργάσιμες ημέρες είναι η 
σημερινή. Υπολογίζεται η τρέχουσα μέρα (μεταβλητή $day) και στη συνέχεια 
υπολογίζεται πόσες μέρες πριν άρχισε η εβδομάδα και σε πόσες τελειώνει. 

Αφού βρεθεί η έναρξη της εβδομάδας υπολογίζεται η ημερομηνία κάθε μέρα 
της εβδομάδας. Έχουμε έξι μεταβλητές για κάθε μια μέρα ($Monday, $Tuesday, 
$Wednesday, $hursday, $Friday και $Saturday). 
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Όλο το ημερολόγιο είναι μέσα σε ένα πίνακα με 25 (ώρες + 1 header) 
γραμμές και 7 (μέρες + 1 header) στήλες. Ο πίνακας κατασκευάζεται με δυο 
βρόγχους επανάληψης (loops) το ένα μέσα στο άλλο. Το πρώτο για τις γραμμές και 
το δεύτερο για τις στήλες. Τέλος υπάρχει και ένας τρίτος βρόγχος επανάληψης για τα 
πιθανά ραντεβού που έχει κάθε κελί. Ο βρόγχος αυτός θα εκτελεστεί τόσες φορές 
όσα είναι και τα ραντεβού στο συγκεκριμένο κελί (το πολύ μέχρι 3, λόγω της 
παραδοχής που κάναμε στην προηγούμενη παράγραφο 3.2.17). 

Για κάθε κελί υπολογίζεται το κατάλληλο ερώτημα query για να βρεθούν τυχόν 
αποθηκευμένα ραντεβού για τη δοσμένη ημερομηνία και ώρα. Στην ακόλουθη εικόνα 
εμφανίζονται τα ερωτήματα ανά κελί. 

fι lt Edιt Vitw Fινοιίt6 Tools Htlp 

Fινo ritts - jda! .. ; ~ Bιιbtι!hoρ. gr - J ~ Δ1αχιίp1ση Ρwrιβού χ 

Διαχείριση Ραντεβού για το BarberShop.gr 
Κυρίως :\Ι ενοU 

Τα ρcινιεΒού μοu Ι!Ι>Τέ α20/Q9 

~ SELECT • FROM 
A--s 
WHERE AppHoιn = 
Ί" ΑΝD 
AppDιιte=Ί0-09-20' 

SELECT ' FROM SELECT' FROM SELECT 'FROM SELECT ' FROM SELECT ' FROM 
Apρointments Apρointments Appoiotments Appoiotments Apρointments 

9:30 \VHERE AppHours = \VHERE AppHours = WHERE AppHours = \VHERE AppHours = \VHERE AppHours = 
'2' AND '2' AND '2' AND ' 2' AND '2' AND 
AppDaιe=Ί0-09-20' AppDate=Ί 0-09-2 1 ' AppDaιe=Ί 0-09 -22' AppDate=Ί0-09-23 ' AppDate=Ί 0-09-24' 

SELBCT • FROM SELBCT • FROM SELECT • FROM SELECT • FROM Sl!Ll!CT • FROM 
Α_......, Αppοίaιιιιαιιι ~ ~ Αppοίaιιιιαιιι 

0:00 WHERE AppHoors = WHERE Applbn = WHl!RE AppHours = AppH-. • WHERli AppHmn = 
'3' AND '3' AND ' 3' AND '3' AND '3' AND 
Α 111 .... 10-09-20' AppDaι.-' 10-09-2 1 ' AppDaι.-' 10.09-22' Appi)akσ'I0-09-23' ΊΟ-09-24' 

SELECT ' FROM SELECT ' FROM SELECT' FROM SELECT • FROM SELECT ' FROM 
Appointn1e:nts Apρoinrments Appoinrmenιs Apρointmenιs Apρointmenιs 

10:30 WHERE AppHours = \VHERE AppHours = WHERE AppHours = \VHERE ApρHours = \VHERE ApρHours = 
'4' AND '4' AND '4' AND '4'AND '4' AND 
ApρDate=Ί0-09-20' AppDate=Ί 0-09-21' AppDoιe=Ί0-09 -22' ApρDate=Ί 0-09-23' ApρDaιe=Ί0-09-24' 

SELECT • FROM SBLl!CT • FROM SJ!Ll!CT • FROM Sl!Ll!CT • FROM Sl!l.ECT • FROM 
Α_......, ~ Α_......, Αppοίaιιιιαιιι Αpρdιιιιιιeaιι 

11:00 :wHERE AppHαιn = WHERI! ΑpρΗσυπ = WHERE AppH-. = WHl!RE ΑppΗστιn = WHERli ΑppΗστιn • 
ΨΑΝD ' S' AND 'S'AND 'S' AND 'S' AND 
AppDιιte=Ί0-09-20' '.AooDaιe=' l0-09-2 1 ' Appl)at.-' 10-09-22' ~10-09-23' :AJ>pl)aι<α'I0.09-24' 

SELECT • FROM SELECT • FROM SELECT ' FROM SELECT ' FROM SELECT ' FROM 
Appoίntmeots Appointments Appointmeots Α_......, Apρointments 

11 :30 WHERE AppHours = WHERE AppHours = WHERE AppHours = IVHERE AppHours = WHERE AppHours = 
' 6' AND ' 6' AND '6' AND '6' AND ' 6' AND 
AppDate=' l0-09-20' AppDβle=' l 0-09 -2 1 ' AppDate=' l0-09-22' AppDβle=' 10-09-23' AppDate=' l0-09-24' 

SELECT 'FROM SELECT • FROM SELl!CT • FROM SELl!CT • FROM SBLl!CT • FROM 
Α_......, Appoάltmaιb Α~ Αppοίaιιιιαιιι Αppοίaιιιιαιιι 

12:00 WHERE AppHoars = WllERE ΑppΗστιn . WHERE AppHoars • WHl!REAppHστιn . WHERE ΑppΗστιπ • 
•7• ' 7' AND '7' AND '7' AND '7' AND 

8 lnttrntt Ι Proltctι:d Modt: On 

Ρ • 

Χ Yisuι/ IP Trιct 0 

WHERE AppH-ι • 
Ί' ΑΝD 
Α ΊΟ-09-25' 

SELECT' FROM 
Apρointmenιs 

\VHERE AppHours = 
'2' AND 
AppDate=Ί 0-09-2S' 

SBLl!CT • FROM 
Αppοίaιιιιαιιι 

WHERli AppHoan • 
' 3' AND 
AppD- 10-09-2S' 

SELECT ' FROM 
Appoinιments 

\VHERE AppHours = 
'4' AND 
ApρDB1e=Ί0-09-2S' 

SELl!CT • FROM 
Αpροίιιιmeσιι 

WHERE AppHaurι = 
'S' AND 
!\ppl>ιιt.-Ί 0.09-25' 

SELECT ' FROM 
Appointm<nts 
IVHERE AppHours = 
' 6' AND 
AppDB1e=' J0-09-2S' 

SELl!CT • FROM 
Αppοίaιιιιαιιι 

WHERE AppHourι • 
'7' AND 

Εάν το ερώτημα για κάθε κελί φέρει κάποιο αποτέλεσμα τότε εκτελείται ο 
ακόλουθος κώδικας php (μέρος του αρχείου rantebou.php). 
Whiιe ($iDay<=6) { 

$currentday = $startday + $iDay - 1; 
$9Date=mktime(O,O,O,date("m"),date("d")+$currentday,date("Y")); 

$App_Query = "SELECT * FROM Appointments WHERE AppHours = \"$iHours\" AND AppDate=\"" . 
date("y-m-d",$gDate) . "\""; 

$app_resuιt = mysql_query($App_Query); 
Α _rows=m s l_num _resuιt · 
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$Appointment = ""; 
$iApp=O; 

whiιe ($ίΑρρ < $App_rows) { 
$App_rec = mysql_fetch_array($app_result, MYSQL_ASSOC); 
$Appointment .= "<diν>"; 
$Appointment .=" <font size=\"2\"><a href=\"jaνascript:DeιeteApp(" . $App_rec['AppointID'] 

. ", '$day_param')\"><img src=\"images/deιete_icon.gif\" border=\"O\"> </a></font>"; 
$Appointment .=" <a href=\"maiιto : " . $App_rec['Emaiι'] . "\"><font coιor=\"bιack\">". 

$App_rec['Onoma'] . "" . $App_rec['Epwnymo'] . "</a></font>\n"; 
if ($App_rec['Comments'] !='"') 

$Appointment .= " <img src=\"images\messages.gif\" border=\"O\" styιe=\"cursor: pointer\" 
onmouseoνer=\"showτooιτip(eνent, '" . $App_rec['Comments']. "');\" onmouseout=\"hideτooιτip()\">\n"; 

$Appointment .=" <font size=\"l\" coιor=\"gray\"><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;"; 
if ($App_rec['Kourema']=='Y') 

$Appointment .="Κούρεμα,"; 
if ($App_rec['Xtenisma']=='Y') 

$Appointment .="Χτένισμα,"; 
if ($App_rec['Permanant']=='Y') 

$Appointment .="Περμανάντ,"; 
if ($App_rec['Bafi']=='Y') 

$Appointment . ="Βαφή,"; 
ίf ($App_rec['Anaygeies']=='Y') 

$Appointment .= ''Ανταύγες, "; 
if ($App_rec['Makeup']=='Y') 

$Appointment .= "Makeup, "; 
if ($App_rec['Pentikiouir']=='Y') 

$Appointment .="Πεντικιούρ,"; 
if ($App_rec['Manikiour']=='Y') 

$Appointment .= "Μανικιούρ,"; 
if ( $App _rec['Apotrixwseis'] = = Ύ') 

$Appointment .= "Αποτριχώσεις"; 
$Appointment .= "</font></diν>"; 
$ίΑρρ++; 

} 

if ($iHours%2) 
$τextBuffer .=" <td bgcoιor=\"#9fdae5\" νaιign=\"top\" 

styιe=\"padding:Spx\">$App_Query</td>"; 
eιse 

$τextBuffer .= " <td bgcoιor=\"#dafSfa\" νaιign=\"top\" 
styιe=\"padding:Spx\">$App_Query</td>"; 

$iDay++; 

Αν ο χρήστης έχει κάποιο μήνυμα τότε εμφανίζεται ένα tooltip με τη βοήθεια 
ενός jaνascript ελεύθερης διανομής που μεταφορτώθηκε από το διαδίκτυο, πάνω από 
το εικονίδιο του μηνύματος δεξιά από το όνομα του πελάτη. Το email του πελάτη έχει 
μπει σαν υπερσύνδεσμός πάνω στο όνομα του. Εικόνες από τη λειτουργία της 
εφαρμογής μπορείτε να δείτε στη συνέχεια. 

Σε περίπτωση που ο διαχειριστή επιθυμεί να διαγράψει ένα ραντεβού, μπορεί 
πολύ εύκολα, κάνοντας κλικ στο Χ. Στη περίπτωση αυτή θα εκτελεστεί το αρχείο 
delete_app.php μέσω μιας φόρμας (θα γίνει αποστολή φόρμας στο αρχείο 
delete_app.php). Σαν παράμετρο δέχεται το κωδικό του ραντεβού (πρώτο πεδίο στο 
πίνακα appointments). 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο του ιστοχώρου. 
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.Edit Yi~ Fινοιίt6 ΙοοJι Htlp 

~~ -~ί·~~ Β•rb ιιΜορ.9r - jt Διcrχιίριοη Ραvτιβο\i Χ r 

Ρ • 

Χ Visuιl 1Ρ Τ rιct " 

• "' ~ ... '! ~1 • f:ιgιι• Sιfrty ... ΤΩοlι ... rf)ι ... )• 

Διαχείριm1 Ραντεβού για το BarberShop.gr 

)( Νiκος Νικο).άκης 
r.:.. •• -

8 lnttrntt Ι Prottcttd Modt: On 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω στο εικονίδιο του μηνύματος εμφανίζεται το 
μήνυμα μέσω jaνascript σε μορφή tooltip. 
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Διαχείριση Ραντεβού για το BarberShop.gr 
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~s:!&J[=:=::=Jι ................................... , 
18:30 

19:00 

19:30 

0:00 
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Στο ακόλουθο στιγμιότυπο έχουμε σβήσει το ραντεβού του πελάτη «Κώστα 
Κώστα» στις 16/09 Πέμπτη στις 9:00. 
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4. Βιβλιογραφία 

Έντυπη Βιβλιογραφία 

• Jesus Castagnetto, Professional ΡΗΡ programming, Wrox Press , Birmingham 
2000 

• Larry Ullman ΡΗΡ and MySQL for Dynamic Web Sites Visual QuickPro Guide 
2nd Edition Jun 2005. 

• Sams Teach Yourself ΡΗΡ MySQL and Apache ΑΙΙ inOne 3rd Edition Jun.2006-
Julie.Meloni 

• David Flanagan, JavaScript: the definitive guide, Ο' Reilly Associates, 

Cambridge 1997. 

• Carolyn J. Hursch & Jack L. Hursch, SQL, structured query language, Blue 
Ridge, Winddcrest 1991. 

• C.J . Date with Hugh Darwen, Α guide to the SQL standard: a user's guide to 
the standard database language SQL, Addison-Wesley, 1997 

• David Medinets, ΡΗΡ3: programming browser-based applications , McGraw
Hill, New York 2000. 

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία 

• MySQL reference manual, MySQL.Com 
• ΡΗΡ reference manual, PHP.Net 
• Apache reference manual, Apache.Org 
• JavaScript reference manual, SUN Microsystems Cop. 

Html κώδικας και style sheets 
• http://www.w3schools.com/ 
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• http://www.php.net/docs.php 
• http://www.zend.com/manual/ 
• http://www. php. net/manual 

MySQL 

• http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ 

JaνaScript 

• http://www. mattkruse. com/javascri pt/ ca lenda rpopup/ 

Πnyή στατιστικών δεδομένων 

• http: //news. netcraft. com/ a rchives/ category/web-server-su rvey/ 
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5. Παράρτημα Α 

Κώδικας ΡΗΡ - Αρχεία ΡΗΡ 

Στο παράρτημα αυτό θα βρείτε τον κώδικα των σελίδων της εφαρμογής 
σχολιασμένο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σχετική 
ενότητα. 

• Αρχεία βασικού ιστοχώρου barbershop.gr 

Page.php 

Save_appoίntments.php 

Save_contactphp 

• Αρχεία ιστοχώρου διαχείρισης ραντεβού πελατών 

Db/ogίn.php 

check_pass.php 

delete_app.php 
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rantebou.php 
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6. Παράρτημα Β 

Κώδικας HTML - Αρχεία Html 

Στο παράρτημα αυτό θα βρείτε τον κώδικα των σελίδων της εφαρμογής 
σχολιασμένο. Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σχετική 
ενότητα . 

• Αρχεία βασικού ιστοχώρου barbershop.gr 

homepage.html 

) : 

profile.html 

services.html 

prices.html 

photos.html 

appointment.html 

contact.html 
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7. Παράρτημα Γ 

ΚώδικαςSQL 

Στο παράρτημα αυτό θα βρείτε τον κώδικα των αρχείων SQL της εφαρμογής. 
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες ανατρέξτε στη σχετική ενότητα. Παρατήθεται 
ο κώδικας των εξής αρχείων: 

ο users.sql : δημιουργία χρηστών 
build.sql : δημιουργία πινάκων της βάσης 

ο insert.sql : εισαγωγή εγγραφών (ώρες & 1 χρήστη διαχείρισης) 

create database barbershop _ db; 
use barbershop _ db; 

create table Hours (HourID int not ηιιll aιιtο increment, 
Ηοιιrs varchar(S), 

primary key(HourID)); 

create table Appointments (AppointID int not null aιιtο increment, . -
Onoma varchar(20) not null , 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

Epwnymo varchar(30) not null, 
Email varchar( 100) not ηιιll , 

Kourema ENUM('N', Ύ'), 

Xtenisma ENUM('N', Ύ'), 
Permanant ENUM('N', Ύ'), 

Bafi ENUM('N', Ύ'), 

Antaygeies ENUM('N', Ύ'), 
Makeιιp ENUM('N', Ύ'), 

Pentikiour ENUM('N', Ύ'), 

Manikiour ENUM('N', Ύ') , 

Apotrixwseis ENUM('N', Ύ') , 

AppDate date not null, 
AppHours ίηt null, 
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Hours(HourID)); 

gdate date not null, 
gtime time not null, 

Comments text, 

primary key(AppointID), 
foreign key (AppHours) Γeferences 

create table Epikoinwnia (MessageID int not null auto_increment, 
Epwnymo varchaΓ(30), 
Onoma varchar (20), 
Email varchar( 100), 
Tilefono varchar( 15), 

Kinito varchar(l 5), 
Minyma text, 
gdate date not null, 
gtime time not null, 
primary key(MessageID)); 

create table Adrnin_Users (User_ID int not null auto_increment, 
U ser _ username vaΓchar( 40) not null , 

show databases; 
use mysql; 

select * from ιιser; 

grant select, insert 
οη barbershop _ db. * 
to 'barbershop _ useΓ'@'localhost' 
identified by 'webuser'; 

grant select, insert, delete, update 
οη barbershop_db.* 
to 'barbershop _ admin'@'localhost' 
identified by 'b@Rber%'; 

select * fr01η user; 

select * from db; 

Γαρυφαλιά Αγουρίδη 

User _password varchaΓ( 15) not null, 
User_Description varchar(50) not null, 
User_status int not null default Ο, 
primary key (U ser ID)); 

Buίld.sql 
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• ι flush privileges; 

use barbershop _ db; 

insert into Hours Values (null, '9:00'); 
insert into Hours Values (null, '9:30'); 
insert into Hours Values (null, '10:00'); 
insert into Hours Values (null, '10:30'); 
insert into Hours Values (null, '! 1 :00'); 
insert into Hours Values (null, '! 1 :30'); 
insert into Hours Values (null, '12:00'); 
insert into Hours Values (null, '12:30'); 
insert into Ηοιιrs Values (null, '13 :00'); 
insert into Hours Values (null, '13:30'); 
insert into Hours Values (null, '14:00'); 
insert into Hours Values (null, '14:30'); 
insert into Hours Values (null, '15:00'); 
insert into Hours Values (null, '15:30'); 
insert into Hours Va\ues (null, '16:00'); 
insert into Hours Values (null, '16:30'); 
insert into Hours Valιιes (null, '17:00'); 
insert into Hours Values (null, '17:30'); 
insert into Hours Values (null, '18 :00'); 
insert ίηtο Hours Values (null, '18:30'); 
insert into Hours Values (null, '19:00'); 
insert into HouΓs Values (null, '19:30'); 
insert into Hours Values (null, '20:00'); 
insert into Hours Values (null, '20:30'); 

Users.sql 

insert ίηtο Admin_Users Values(null, 'garyfalia', '123', 'Administrator', !); 

Inseιt.sql 
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