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0.1 Περίληψη – κοπόσ 

 

Ο ςκοπόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία μιασ διαδραςτικισ 

ιςτοςελίδασ καταςτιματοσ ακλθτικϊν ειδϊν. Η ιςτοςελίδα κα επιτρζπει ςτουσ 

χριςτεσ τθν δθμιουργία λογαριαςμοφ, παραγγελία, αγορά, αναηιτθςθ και 

προεπιςκόπθςθ προϊόντων, κακϊσ και ενθμζρωςθ όςο αφορά δθμοφιλισ ι νζα 

προϊόντα. Επίςθσ ο χριςτθσ κα μπορεί να δει το ιςτορικό των αγορϊν του μζςω τθσ 

ςελίδασ προφίλ του. Η ιςτοςελίδα κα επιτρζπει ςτον διαχειριςτι τθν  είςοδο ςτθν 

ειδικι ςελίδα διαχειριςτι, μζςω  ειςόδου ςτον ειδικό λογαριαςμό διαχειριςτι, και 

από εκεί κα του επιτρζπει προεπιςκόπθςθ του ιςτορικοφ αγορϊν όλων των 

χρθςτϊν με όλα τα ςτοιχεία τουσ, κακϊσ και πρόςβαςθ ςε ειδικι φόρμα για 

δθμιουργία και ειςαγωγι νζων προϊόντων ςτο κατάςτθμα. 

 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ χρθςιμοποιικθκε θ ASP.NET και c#. Η Microsoft ζφερε 
επανάςταςθ ςτο web-application για τθν ανάπτυξθ με τθν αρχικι ζκδοςθ του 
ASP.NET. Οι εργαςίεσ ςε ASP.NET παίρνουν λιγότερο χρόνο για να κτιςτοφν, είναι πιο 
εφκολο να διατθρθκοφν, ζχουν απλοποιθμζνθ επαναχρθςιμοποίθςθ του κϊδικα και 
ζχουν τθ μεγαλφτερθ απόδοςθ από ότι ςε Java, Perl, PHP, Cold Fusion, και ASP 3.0. Η 
βάςθ δεδομζνων ζχει υλοποιθκεί ςe SQL Server, με τθ χριςθ SQL Server 2012 
Management Studio. Η κφρια μονάδα αποκικευςθσ ςτοιχείων είναι μια βάςθ 
δεδομζνων, θ οποία αποτελείται από μια ςυλλογι πινάκων και κϊδικα. O SQL 
Server είναι μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων, θ οποία αναπτφςςεται από τθ 
Microsoft. Το πρόγραμμα ι πλατφόρμα που χρθςιμοποιικθκε για τθν δθμιουργία 
και επεξεργαςία τθσ ιςτοςελίδασ ιταν το Visual Studio 2012. 
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1. Σο λογιςμικό πακζτο 

 
 
1.1 Απαιτήςεισ υςτήματοσ 
 
Οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ πλατφόρμασ εγκατάςταςθσ είναι οι 
ακόλουκεσ: 
 
Για τθν πλατφόρμα .ΝΕΤ Framework απαιτείται ζνα από τα παρακάτω  
λειτουργικά ςυςτιματα: 
 
Windows 7 (x86 and x64) 
Windows 8 (x86 and x64) 
 
Προγραμματα και γλϊςςεσ που χρηςιμοποιήθηκαν: 
 
Προγράμματα: 
 

- Microsoft Visual Studio 2012 
- SQL Server Management Studio 2012 

 
Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ: 
 

1. SQL 
2. ASP.NET framework 4.5 
3. C# 
4. JavaScript 
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Για το SQL Server 2012 ζνα από τα παρακάτω: 
 
Windows Server 2012 (x64) 
32-bit (x86) (Windows 7 client and Windows 8) 
64-bit (x64) 
 
Προδιαγραφζσ υλικοφ: 

Επεξεργαςτισ: 1.6 GHz ι υψθλότεροσ 
Μνιμθ: 1 GB RAM 
Σκλθρόσ Δίςκοσ: 10 GB με ταχφτθτα 5400 r / min 
Κάρτα Γραφικϊν: DirectX 9 με 1024 x 768 
 
 
1.2 Δυναμικζσ και τατικζσ Ιςτοςελίδεσ 

Πολλζσ φορζσ, πολλοί δυςκολεφονται να αποφαςίςουν τι “χρειάηεται”, ϊςτε να 
δθμιουργιςουν ζνα χριςιμο website, το οποίο κα ανανεϊνεται ςυνεχϊσ 
προκειμζνου να παρζχει αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ προσ τουσ επιςκζπτεσ του. Ο πιο 
παρεξθγθμζνοσ παράγοντασ απόφαςθσ εςτιάηεται ςτθν επιλογι μεταξφ ενόσ 
δυναμικοφ site που περιζχει βάςθ δεδομζνων για τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ και ενόσ 
ςτατικοφ site που περιζχει απλζσ ιςτοςελίδεσ (ςτθν ουςία μία ςυλλογι 
πλθροφοριϊν). Kαλό είναι λοιπόν πριν πάρουμε οποιαδιποτε απόφαςθ, να 
ςκεφτοφμε ςοβαρά τισ δυνατότθτεσ αυτζσ. 

1.2.1 Σι είναι ζνα ςτατικό site  

Στατικό site είναι μία ςυλλογι ιςτοςελίδων αμετάβλθτων κειμζνων, 
χρθςιμοποιϊντασ οποιοδιποτε πρόγραμμα επεξεργαςίασ. Οι ςελίδεσ αυτζσ μπορεί 
να περιλαμβάνουν εκτενείσ πλθροφορίεσ (όπωσ ςτοιχεία επικοινωνίασ, τιμζσ, 
προϊόντα / υπθρεςίεσ, ακόμα και γραφικά), αλλά δεν μποροφν να τροποποιοφνται 
εφκολα, γριγορα και με χαμθλό κόςτοσ. Για παράδειγμα, αναφζρουμε ζνα μικρό site 
εμπορικισ εταιρίασ με κατάλογο προϊόντων. Αν θ εταιρία αςχολείται αποκλειςτικά 
με τθν πϊλθςθ μόνο 5 ειδϊν προϊόντων, ίςωσ πρζπει να δθμιουργθκοφν 5 
διαφορετικζσ ςελίδεσ αναγράφοντασ ςε κάκε ςελίδα τισ λεπτομζρειεσ του κάκε 
προϊόντοσ. Θα χρειαςτεί επίςθσ να δθμιουργθκοφν και ςελίδεσ όπωσ «Παραγγελίεσ» 
και «Η Εταιρία». Σε ζνα ςτατικό site, όλεσ αυτζσ οι ςελίδεσ δθμιουργοφνται μία 
φορά και «δθμοςιεφονται» ςτον web server. Οι επιςκζπτεσ του site μποροφν να 
ζχουν πρόςβαςθ ςτισ ςελίδεσ του site και να ενθμερωκοφν για τα προϊόντα ενϊ ςτθ 
ςυνζχεια να κάνουν τθν παραγγελία τουσ. Η παραγγελία αυτι δεν γίνεται βζβαια 
on-line αλλά μζςω e-mail. 
 
1.2.2 Σι είναι ζνα δυναμικό site 
 
Η λζξθ «δυναμικό» είναι πολυδιάςτατθ. Μπορεί να αναφζρεται ςτον αυτόματο 
τρόπο με τον οποίο δθμιουργοφνται οι web ςελίδεσ. Ο δυναμικόσ μθχανιςμόσ, 
δθμιουργεί τισ ςελίδεσ αυτζσ, διαβάηοντασ πλθροφορίεσ που προζρχονται από μία 
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βάςθ δεδομζνων, ειςάγοντασ τισ πλθροφορίεσ (data) ςε ζνα “Template” και 
ςτζλνοντασ τθ «ςελίδα» πίςω ςτο web browser. Μπορεί επίςθσ να αφορά τθν 
ειςαγωγι / ανανζωςθ κακϊσ και διαγραφι πλθροφοριϊν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
ςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ ςελίδεσ διαχείριςθσ. 
 
Σφμφωνα λοιπόν με το προθγοφμενο παράδειγμα και ενϊ θ εταιρία ζχει μεγαλϊςει, 
διακζτει πάνω από 100 είδθ προϊόντων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι ςτατικζσ ςελίδεσ 
μπορεί να αποδειχκοφν εξαιρετικά δφςχρθςτεσ. Κάκε φορά που χρειάηεται να γίνει 
μία αλλαγι ςτθν τιμι, να προςτεκεί κάποια λεπτομζρεια, να ανανεωκεί το 
εικαςτικό κομμάτι του site, κλπ., πρζπει να παρζμβει κάποιοσ ςε 100 ςελίδεσ. Ζνα 
επιπλζον δφςχρθςτο ςθμείο ςτισ ςτατικζσ ςελίδεσ εντοπίηεται ςτο «index» των 
ςελίδων. Εφ’ όςον υπάρχουν 100 ςελίδεσ (μία για κάκε προϊόν), με δυςκολία πλζον 
κα βρεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ςτο back end του site ϊςτε να γίνει μία αλλαγι. 
Απεναντίασ, ζνα δυναμικό site κα μασ επζτρεπε να κάνουμε τα ακόλουκα:  

1. Να αλλάηουμε με ευκολία κάποια πλθροφορία ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του site, 
κάνοντασ μόνο μία αλλαγι ςτθ βάςθ δεδομζνων ι ςτο template και θ οποία 
κα επθρεάηει όλεσ τισ ςελίδεσ. 

2. Να αλλάηουμε εφκολα πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ 
που παρζχει. Για παράδειγμα, επικυμοφμε να κάνουμε αλλαγζσ ςτον 
τιμοκατάλογο που αφορά μόνο ςε προϊόντα π.χ. τθσ περςινισ χρονιάσ. Θα 
προςτεκεί ζνα επιπλζον πεδίο ςτθ βάςθ δεδομζνων που κα απεικονίηει τθν 
αλλαγι αυτι. 

3.  Να δίνουμε τθν δυνατότθτα να επιλζγει ο επιςκζπτθσ τον τρόπο με τον 
οποίο κζλει να βλζπει τα προϊόντα κακϊσ ζχει τθ δυνατότθτα να 
προςωποποιεί τισ ςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ διάφορα κριτιρια δικισ του 
επιλογισ που υπάρχουν ςτθ βάςθ δεδομζνων. Πχ. μζγεκοσ, χρϊμα, είδοσ, 
τιμι κλπ. 

 
1.2.3 Η χρήςη ενόσ δυναµικοφ site µασ παρζχει και άλλα πλεονεκτήματα: 
 

1. Αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με προτιμιςεισ των πελατϊν και 
προςωποποίθςθ ςελίδων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ κάκε πελάτθ. 

2.  Δυνατότθτα δθμιουργίασ ςτατιςτικϊν αναφορϊν για λιψθ αποφάςεων. 
   
1.2.4 Επιπλζον χρήςεισ ενόσ δυναμικοφ site 
 
Χριςθ τεχνολογιϊν όπωσ «message boards», όπου χρειάηεται να αποκθκεφονται 
πολλζσ πλθροφορίεσ για μεγάλο διάςτθμα.  
Συντιρθςθ εκτενοφσ περιεχομζνου που αλλάηει πολφ ςυχνά. 
Aποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτθ βάςθ δεδομζνων γενικοφ περιεχομζνου 
 
1.3 Σο ΑSP αναλυτικά 
 
Ζνα από τα εργαλεία για τθν δθμιουργία δυναμικϊν ιςτοςελίδων είναι το ASP 
(Active Server Pages). Μζςα από ζνα ςφνολο ςυςτατικϊν, αντικειμζνων, και script 
γλωςςϊν που μασ παρζχει, θ δθμιουργία δυναμικϊν δικτυακϊν τόπων γίνεται 
εφκολα, γριγορα, με χαμθλό κόςτοσ και κυρίωσ με αξιοπιςτία και ςιγουριά. Η 
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επίδραςθ του ASP ςτθν ανάπτυξθ ενόσ Web Site οφείλεται ςτθν δυνατότθτα του να 
παράγει υψθλό βακμό αλλθλεπίδραςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι τα πράγματα 
ςυμβαίνουν ςε πραγματικό χρόνο (κατά τθν διάρκεια που ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί 
ενεργά το site), και με κάκε ανταλλαγι πλθροφοριϊν ι δεδομζνων μεταξφ του 
χριςτθ και του Web Site θ ανταπόκριςθ του ενόσ ι του άλλου προςαρμόηεται 
ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ. Δεν υπάρχει πραγματικό όριο ςτο ποςό τθσ 
επεξεργαςίασ που μπορεί να εκτελζςει ζνα site ανταποκρινόμενο ςτθν είςοδο που 
λαμβάνει από τον χριςτθ, όταν χρθςιμοποιείται το ASP και άλλεσ ςυμβατζσ με αυτό 
τεχνολογίεσ. Τα καλφτερα ςθμερινά Web Sites αναγνωρίηουν τουσ επιςκζπτεσ τουσ 
και τουσ χαιρετοφν με το όνομα τουσ όταν αυτοί επιςτρζφουν ςτο ίδιο site. Τα 
καλφτερα εμπορικά Web Sites εκτελοφν ςυνικωσ ¨εξατομικευμζνο¨ marketing, 
βαςιηόμενα ςε προφίλ που διατθροφν για τουσ χριςτεσ και ςτισ ιδθ 
καταγεγραμμζνεσ αγοραςτικζσ τουσ ςυνικειεσ.  
 
Επί του παρόντοσ, δφο είναι οι βαςικζσ πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
ςυντριπτικι πλειοψθφία των Web Sites - είτε κάποια παραλλαγι του UNIX, είτε τα 
Windows NT, 2000, 2003. Στθν πλευρά του UNIX κα ακοφτε πράγματα όπωσ το 
Common Gateway Interface(CGI) και θ γλϊςςα Perl(Practical Extraction Reporting 
Language) ςε ςυηθτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά ¨διαλογικότθτασ¨ και τθν 
αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με το site. Στθν πλευρά των Windows NT κα ακοφτε για 
ASP και Javascript / VBscript. Και οι δφο τεχνολογίεσ εκτελοφν ςε ζνα μεγάλο 
ποςοςτό τισ ίδιεσ λειτουργίεσ. Ωςτόςο για μια ποικιλία λόγων το ASP δείχνει να 
είναι ευκολότερο, φκθνότερο και πιο αποτελεςματικό. 
 
1.4 Αντικείμενα ΑSP 
 
Mε τθν αυςτθρι ζννοια του όρου, το ASP δεν είναι μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ. 
Μοιάηει περιςςότερο με μία ςυγκολλθτικι ουςία θ οποία κρατάει ενωμζνα 
πολλαπλά επιμζρουσ ςυςτατικά - τα scripts, τα αντικείμενα και τθν αλλθλεπίδραςθ 
με τον Web Server. Από τεχνικισ απόψεωσ το ASP διακζτει αντικείμενα τα οποία 
καλοφνται από τθν VBscript ι τθν Javascript για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων, 
εξαιρετικά χριςιμων λειτουργιϊν, όπωσ θ ςυλλογι των δεδομζνων που ςτζλνουν οι 
χριςτεσ, θ ανταπόκριςθ ςτθν είςοδο των χρθςτϊν, θ διαχείριςθ εφαρμογϊν και 
ςυνοδϊν εργαςίασ και ο χειριςμόσ του Server. Η χριςθ μιασ εφαρμογισ Browser 
είναι ςχετικά εφκολθ υπόκεςθ: Τοποκετοφμε απλϊσ τον δείκτθ του ποντικιοφ πάνω 
ςε μια ςφνδεςθ και κάνουμε κλικ για να μεταβοφμε ςτον προοριςμό τθσ, ι 
ςυμπλθρϊνουμε τα πεδία μιασ φόρμασ και κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «υποβολισ» 
(Submit) για να ςτείλουμε τα δεδομζνα ςτον server. Ωςτόςο κάτω από αυτι τθν 
ευκολία και απλότθτα κρφβεται μια ςχετικά πολφπλοκθ ςυναλλαγι - μια μορφι 
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ του Web server και του client ςυςτιματοσ. 
Υπεφκυνα για αυτι τθν διαδικαςία είναι τα αντικείμενα που καλοφνται από το ASP.  
Μερικά από τα αντικείμενα αυτά τα οποία είναι και ευρζωσ γνωςτά ςτον κόςμο του 
ASP παρουςιάηονται και αναλφονται παρακάτω: 
 
Το αντικείμενο 

i) Request (αίτθςθ) 
ii) Response (απάντθςθ) 
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Τα αντικείμενα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυλλογι των ειςερχόμενων 
δεδομζνων από τον χριςτθ και τθν εμφάνιςθ μιασ απάντθςθσ ςε αυτόν, ςτζλνοντασ 
επεξεργαςμζνο κείμενο, HTML κϊδικα και άλλα δεδομζνα. 

iii) Application (εφαρμογι) 
iv) Session (ςφνοδοσ) 

Tα οποία δίνουν ςτον δθμιουργό τθν δυνατότθτα να κακορίςει τθν λειτουργικότθτα 
του Web site ςαν να ιταν μια εφαρμογι τθσ οποίασ οι μεταβλθτζσ είναι ορατζσ από 
το ςφνολο των ιςτοςελίδων που χρθςιμοποιοφνται, ι ςαν μία ςφνοδο τθσ οποίασ οι 
μεταβλθτζσ είναι ορατζσ μόνο από τισ ςελίδεσ που χρθςιμοποιεί ζνασ μεμονωμζνοσ 
χριςτθσ. 
 
1.5 υςτατικά  
  
Τα ςυςτατικά (components) είναι πολφτιμα επειδι μασ παρζχουν ζτοιμθ 
λειτουργικότθτα θ οποία κα απαιτοφςε πολφ χρόνο για να τθν υλοποιιςουμε μόνοι 
μασ. Τα ςυςτατικά που είναι ενςωματωμζνα ςτο ASP είναι ουςιαςτικά δωρεάν, ενϊ 
το κόςτοσ των περιςςότερων ςυςτατικϊν που προζρχονται από τρίτουσ 
καταςκευαςτζσ είναι ςχετικά χαμθλό. Οι μθχανζσ διερμινευςθσ script (scripting 
engines) μασ παρζχουν πρόςβαςθ ςτο δικό τουσ ςφνολο αντικειμζνων. Τα πιο 
αξιοςθμείωτα από αυτά είναι τα αντικείμενα Dictionary (λεξικό), 
FilesystemObject(ςφςτθμα αρχείων), Drive(μονάδα δίςκου), Folder(φάκελοσ, 
κατάλογοσ) και File(αρχείο). Συλλογικά όλα αυτά αποκαλοφνται αντικείμενα τθσ 
βιβλιοκικθσ Χρόνου Εκτζλεςθσ Script (Scripting Runtime Library).Μια ειδικι 
κατθγορία ςυςτατικϊν ASP είναι τα ActiveX Data Objects τα οποία και κα 
αναλφςουμε παρακάτω. 
 
1.6 ASP και Βάςεισ Δεδομζνων 
 
Ζνα δυνατό χαρακτθριςτικό ςτο ASP είναι το ότι υπάρχει ςυμβατότθτα με ζνα 
μεγάλο αρικμό βάςεων δεδομζνων. Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ εφαρμογισ που 
ζχουμε αναπτφξει και με τισ δυνατότθτεσ που κζλουμε να παρζχει μποροφμε να 
επιλζξουμε για το αν κα ζχουμε μια μεγάλθ και ιςχυρι βάςθ δεδομζνων ι μια μικρι 
για να μασ παρζχει απλά ζναν τρόπο αποκικευςθσ. 
 
Τζτοιεσ βάςεισ είναι: 
MS Access, μια ςχετικά μικρι αλλά με πολλζσ δυνατότθτεσ βάςθ που μπορεί να 
καλφψει με αξιοπιςτία τισ ανάγκεσ μιασ εφαρμογισ - ιςτοςελίδασ τθν οποία 
διαχειρίηονται ταυτόχρονα το πολφ δζκα χριςτεσ. 
SQL Server, όπου απευκφνεται ςε οποιοδιποτε τφπο και μζγεκοσ δικτυακοφ τόπου 
με αςφάλεια και αξιοπιςτία για τθν αποκικευςθ και διαχείριςθ των δεδομζνων που 
ζρχονται από τον Web Server. 
 
Από τθν ςτιγμι που το ASP ςυνεργάηεται χωρίσ προβλιματα ςυμβατότθτασ μαηί 
τουσ, πρζπει να επικεντρωκοφμε ςε κζματα αςφαλείασ διαχείριςθσ, αποκικευςθσ 
και μεταφοράσ δεδομζνων από τον Web Server ςτθν Βάςθ. Για να κάνουμε τθν 
επιλογι που μασ ικανοποιεί, προςπακοφμε να ζχουμε όςο το δυνατόν λιγότερα ι 
κακόλου προβλιματα προςβαςιμότθτασ, υπερχείλιςθσ δεδομζνων και δφςκολθσ 
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διαχείριςθσ. 
 
1.7 υγγραφή κϊδικα με την SQL 
 
Η ςυγγραφι SQL κϊδικα διαφζρει από τθν ςυγγραφι κϊδικα με μια γλϊςςα script 
ςε ζνα ςθμαντικό ςθμείο: ο SQL κϊδικασ επιδεικνφει ςυνικωσ μια ςαφι 
προδιάκεςθ για τα ερωτιματα. Για παράδειγμα, μια πάρα πολφ κοινι εντολι τθσ 
SQL είναι θ SELECT. Η εντολι SELECT μασ επιτρζπει να ανακτιςουμε δεδομζνα από 
μια βάςθ δεδομζνων, αφοφ κακορίςουμε τισ ςτιλεσ των οποίων τισ τιμζσ κζλουμε 
να ανακτιςουμε, τον πίνακα ι τουσ πίνακεσ από τουσ οποίουσ κα ανακτθκοφν τα 
δεδομζνα, κακϊσ και οποιαδιποτε κριτιρια κα χρθςιμοποιθκοφν για τον 
περιοριςμό των εγγραφϊν που κα ανακτθκοφν. 
 
Στθν SQL μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι SELECT για τθν ανάκτθςθ 
δεδομζνων, τθν INSERT για τθν προςκικθ εγγραφϊν, τθν DELETE για τθν διαγραφι 
εγγραφϊν και τθν UPDATE για τθν τροποποίθςθ ι επεξεργαςία των δεδομζνων των 
εγγραφϊν. Η εντολι τθσ SQL που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε απ’ τισ 
παραπάνω ενζργειεσ ξεκινά με ζνα από τα προαναφερκζντα ριματα και 
ακολουκείται από επιπλζον ςτοιχεία τα οποία κακορίηουν τουσ πίνακεσ και τισ 
εγγραφζσ που πρόκειται να επθρεαςκοφν από τθν εντολι. Η SQL περιλαμβάνει 
επίςθσ μια ποικιλία εντολϊν οι οποίεσ επθρεάηουν τθν δομι τθσ βάςθσ δεδομζνων 
ι των πινάκων τθσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται οι CREATE TABLE, ALTER TABLE, και 
DROP TABLE, κακϊσ και παρόμοιεσ εντολζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τισ προβολζσ, τα 
ευριματα, τα ςχιματα και τα domain. Υπάρχουν επίςθσ οριςμζνεσ εντολζσ για τον 
ζλεγχο των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ και των ςυναλλαγϊν κακϊσ και για τον οριςμό 
άλλων λειτουργιϊν μζςο του προγραμματιςμοφ όπωσ π.χ. θ χριςθ των cursor και θ 
διεξαγωγι δυναμικϊν λειτουργιϊν. 
 
1.8 CSS 
 
a) Σι Είναι τα CSS; 
 
Ο όροσ CSS ςθμαίνει Cascading Style Sheets, δθλ. Διαδοχικά Φφλλα  
Στυλ.  

- Τα ςτυλ ορίηουν τον τρόπο εμφάνιςθσ των ςτοιχείων τθσ HTML. 
- Τα Στυλ (Styles) αποκθκεφονται ςε Φφλλα Στυλ (Style Sheets). 
- Τα Στυλ προςτζκθκαν ςτθν HTML 4.0 για να λφςουν κάποια προβλιματα. 
- Τα Εξωτερικά Φφλλα Στυλ (External Style Sheets) μποροφν να μασ γλυτϊςουν 

από πολλι δουλειά. 
- Πολλαπλοί οριςμοί ςτυλ μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ς’ ζναν.  

  
β) Σα τυλ Λφνουν ζνα Κοινό Πρόβλημα 
 
Τα tags τθσ HTML ςχεδιάςκθκαν αρχικά για να ορίςουν το περιεχόμενο ενόσ 
εγγράφου. Η δουλειά τουσ ιταν να ζλεγαν "Αυτι είναι μια επικεφαλίδα", "Αυτι 
είναι μια παράγραφοσ", "Αυτόσ είναι ζνασ πίνακασ", χρθςιμοποιϊντασ tags όπωσ 
<h1>, <p>, <table> κοκ. Η διάταξθ (layout) του εγγράφου ιταν υπόκεςθ του 
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φυλλομετρθτι, χωρίσ τθ χριςθ tags μορφοποίθςθσ (formatting tags). Κακϊσ οι δφο 
κφριοι φυλλομετρθτζσ, ο Netscape και ο Internet Explorer, ςυνζχιςαν να προςκζτουν 
νζα HTML tags και χαρακτθριςτικά (attributes), όπωσ το tag <font> και το attribute 
color, ςτισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τθσ HTML, γινόταν ολοζνα και δυςκολότερθ θ 
δθμιουργία Web sites όπου το περιεχόμενο των εγγράφων HTML να μπορεί να 
ξεχωρίηει κακαρά από τθ διάταξθ παρουςίαςθσ του εγγράφου. 
 
Για να μπορζςει να λφςει αυτό το πρόβλθμα, το World Wide Web Consortium (W3C) 
– το μθ κερδοςκοπικό consortium οριςμοφ ςτάνταρτσ που είναι υπεφκυνο για τθν 
ςτανταρτατοποίθςθ τθσ HTML – δθμιοφργθςε τα ΣΤΥΛ (STYLES) ςαν προςκικθ ςτθν 
HTML 4.0. 
 
γ) Σα Φφλλα τυλ μάσ Γλυτϊνουν από Πολλή Δουλειά 
 
Τα ςτυλ ςτθν HTML 4.0 ορίηουν το πϊσ εμφανίηονται τα HTML ςτοιχεία, όπωσ 
ακριβϊσ το tag font και το attribute color ςτθν HTML 3.2. Τα ςτυλ αποκθκεφονται 
ςυνικωσ ςε αρχεία που είναι εξωτερικά (external) ςτα HTML ζγγραφά μασ. Τα 
εξωτερικά φφλλα ςτυλ (external style sheets) μάσ δίνουν τθ δυνατότθτα να 
αλλάξουμε τθν εμφάνιςθ και τθ διάταξθ όλων των ςελίδων ςτο δικό μασ Web site, 
με απλι επεξεργαςία ενόσ μόνου CSS εγγράφου. Αν ζχουμε ποτζ προςπακιςει να 
αλλάξουμε τθ γραμματοςειρά (font) ι το χρϊμα (color) όλων των επικεφαλίδων 
(headings) ς’ όλεσ τισ ιςτοςελίδεσ μασ, κα καταλάβουμε γιατί τα CSS μποροφν να 
μασ γλυτϊςουν από πολλι δουλειά. Τα CSS αποτελοφν μια μεγάλθ επιτυχία ςτον 
ςχεδιαςμό του Web (Web design) επειδι δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ developers να 
ελζγξουν το ςτυλ και τθ διάταξθ πολλϊν ιςτοςελίδων μονομιάσ. Σαν Web developer 
μποροφμε να ορίςουμε ζνα ςτυλ για κάκε HTML ςτοιχείο και να το εφαρμόςουμε ς’ 
όςεσ ιςτοςελίδεσ κζλουμε. Για να κάνουμε μια κακολικι (global) αλλαγι, απλά 
αλλάηουμε το ςτυλ μία φορά και όλα τα ςτοιχεία του Web ενθμερϊνονται 
αυτόματα. 
 
δ) Πολλαπλά τυλ Καταλήγουν ςε ζνα 
 
Τα Φφλλα Στυλ επιτρζπουν τον οριςμό των πλθροφοριϊν ςτυλ με πολλοφσ τρόπουσ. 
Τα ςτυλ μποροφν να οριςκοφν μζςα ς’ ζνα μόνο HTML ςτοιχείο, μζςα ςτο ςτοιχείο 
<head> μιασ HTML ςελίδασ ι ς’ ζνα εξωτερικό αρχείο CSS. Πολλά εξωτερικά Φφλλα 
Στυλ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται μζςα απ’ ζνα μόνο HTML ζγγραφο.  
 
Ποιο ςτυλ κα χρθςιμοποιθκεί όταν υπάρχουν περιςςότερα από ζνα κακοριςμζνα 
ςτυλ για ζνα HTML ςτοιχείο; Σε γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να ποφμε ότι όλα τα 
ςτυλ κα καταλιξουν (cascade) ς’ ζνα νζο εικονικό (virtual) Φφλλο Στυλ ςφμφωνα με 
τουσ παρακάτω κανόνεσ, όπου ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ζχει και τθν υψθλότερθ 
προτεραιότθτα: 
1. Προεπιλογι του φυλλομετρθτι.  
2. Εξωτερικό Φφλλο Στυλ (External Style Sheet).  
3. Εςωτερικό Φφλλο Στυλ (Internal Style Sheet), μζςα ςτο τμιμα header  
του εγγράφου.  
4. Inline Style, μζςα ςτο HTML ςτοιχείο 
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ε) Η φνταξη των CSS 
 
Η ςφνταξθ των CSS αποτελείται από τρία μζρθ: ζναν επιλογζα (selector), μια 
ιδιότθτα (property) και μια τιμι (value):  
επιλογζασ {ιδιότθτα: τιμι}  
selector {property: value}  
Ο επιλογζασ είναι ςυνικωσ το ςτοιχείο/tag που κζλουμε να ορίςουμε, θ ιδιότθτα 
είναι το χαρακτθριςτικό που κζλουμε να αλλάξουμε και θ κάκε ιδιότθτα μπορεί να 
πάρει μια τιμι. Η ιδιότθτα και θ τιμι ξεχωρίηουν από τον χαρακτιρα: και 
περικλείονται από τουσ χαρακτιρεσ { }, ωσ εξισ: 
body {color: black} 
Αν θ τιμι αποτελείται από πολλζσ λζξεισ, πρζπει να τοποκετιςουμε ειςαγωγικά: 
p {font-family: "sans serif"} 
Αν κζλουμε να ορίςουμε περιςςότερεσ από μία ιδιότθτεσ, πρζπει να ξεχωρίςουμε 
τθν κάκε ιδιότθτα με τον χαρακτιρα. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πϊσ 
μποροφμε να ορίςουμε μια κεντραριςμζνθ παράγραφο με χρϊμα κειμζνου κόκκινο: 
p {text-align: center; color: red} 
Για να κάνουμε τουσ οριςμοφσ των ςτυλ πιο ευανάγνωςτουσ, μποροφμε να  
γράψουμε από μία ιδιότθτα ςε κάκε γραμμι, ωσ εξισ: 
p  
{  
text-align: center;  
color: black;  
font-family: arial  
}  
 
 

2. Ειςαγωγή ςτισ πλατφόρμεσ και τεχνικζσ ανάπτυξησ 
  
 
2.1 Πλατφόρμα .NET 
 
Η πλατφόρμα ASP. NET που χρθςιμοποιικθκε είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ 
λογιςμικοφ για Windows, Internet και Word Wide Web. Ειδικότερα θ πλατφόρμα 
.ΝΕΤ ςτθρίηεται ςτο .NET Framework. Αυτό το πλαίςιο εργαςίασ εκτελεί και 
διαχειρίηεται εφαρμογζσ, περιζχει τθν βιβλιοκικθ κλάςεων, ενιςχφει τθν αςφάλεια 
και παρζχει πολλζσ άλλεσ προγραμματιςτικζσ δυνατότθτεσ. Ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ 
ςτισ εφαρμογζσ δικτφου και μεγάλθ ευκολία ςτθ ςφνδεςθ με διάφορεσ βάςεισ 
δεδομζνων. Εςωκλείει όλεσ τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ ςτο δυναμικό 
προγραμματιςμό. Οι εφαρμογζσ τθσ είναι δυναμικζσ ςελίδεσ που εκτελοφνται ςτον 
Web Server και το αποτζλεςμα τουσ (ςε html) εμφανίηεται ςτον Browser του χριςτθ. 
 
Η Καρδιά του .ΝΕΤ αποτελείται από το λεγόμενο Common Language Runtime (CLR). 
Η οντότθτα αυτι είναι το managed περιβάλλον μζςα ςτο οποίο τρζχουν οι 
εφαρμογζσ .ΝΕΤ. Κατά μια ζννοια κρφβει το δφςχρθςτο Win32 API που 
χρθςιμοποιείται ςυχνά για προγραμματιςμό εφαρμογϊν Windows και παρουςιάηει 
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ςτο χριςτθ ζνα απλοφςτερο και περιςςότερο εφχρθςτο (βλζπε παρακάτω ςχιμα). 
 

1. Ανεξαρτθςία από μία ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα  
  
 Είναι δυνατι θ δθμιουργία εφαρμογϊν ςε οποιαδιποτε γλϊςςα. Κυριότερεσ 
γλϊςςεσ είναι θ Visual Basic.NET, C#, J#, Visual C++.NET  ςυμβατι με .ΝΕΤ. 
Υποςτθρίηονται ακόμα 20 γλϊςςεσ 
 

2. Ανεξαρτθςία από μία ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα 
 
Η μεταγλϊττιςθ των προγραμμάτων γίνεται ςε δφο βιματα. Πρϊτα γίνεται το MSIL 
(Microsoft Intermediate Language) και ζπειτα ςε κϊδικα μθχανισ για μία 
ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα.  Εάν το .NET Framework υπάρχει και είναι εγκατεςτθμζνο 
για κάποιο λειτουργικό ςφςτθμα τότε αυτό μπορεί να εκτελζςει οποιοδιποτε 
πρόγραμμα .ΝΕΤ. 
 

3. Framework Class Library (FCL) 
Είναι θ βαςικι βιβλιοκικθ κλάςεων που χρθςιμοποιοφν τα προγράμματα .ΝΕΤ 
Είναι κοινι για όλεσ τισ γλϊςςεσ και περιζχει μία τεράςτια ποικιλία ςυςτατικϊν 
επαναλθπτικισ χριςθσ , επιταχφνοντασ τον χρόνο δθμιουργίασ εφαρμογϊν. 
 

4. Άλλα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά 
ASP.NET 
Δθμιουργία εφαρμογϊν για PDA, Mobiles 
Web Services 
Διαλειτουργικότθτα γλωςςϊν 
CLR (Common Language Runtime) 
 
Ο κϊδικασ που εκτελείται ςτo CLR ζρχεται υπό μορφι assemblies, με επζκταςθ .dll ι 
.exe (δεν ζχουν ςχζςθ με τα κλαςςικά .dll αρχεία των Windows). Το .ΝΕΤ, όπωσ και θ 
Java χαρακτθρίηονται από τθν λεγόμενθ Just in Time μεταγλϊττιςθ. Ο κϊδικασ, ςτθ 
γλϊςςα προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ, μεταγλωττίηεται αρχικά ςε 
MSIL θ οποία αποκθκεφεται ςε ζνα εκτελζςιμο .exe αρχείο ι ςε μια βιβλιοκικθ .dll. 
Όταν ο χριςτθσ τρζξει το πρόγραμμα που ανζπτυξε, το CLR διαβάηει το MSIL κϊδικα 
του αρχείο και Just In Time (JIT) το μεταγλωττίηει ςε κϊδικα Windows (native) ζτοιμο 
προσ εκτζλεςθ, και ςτθν ςυνζχεια τον εκτελεί. Ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό του CLR 
είναι θ αυτοματοποιθμζνθ διαχείριςθ μνιμθσ. Σε κλαςςικζσ γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ (unmanaged) όπωσ θ C++, όταν ο χριςτθσ δεςμεφςει μια 
ποςότθτα μνιμθσ για να αποκθκεφςει ζνα αντικείμενο πρζπει να είναι πολφ 
προςεκτικόσ ςτο να τθν αποδεςμεφςει, να τθν επιςτρζψει ςτο ςφςτθμα δθλαδι, 
όταν δεν τθν χρειάηεται. Αν το αγνοιςει αυτό ςυςτθματικά, τότε κα δθμιουργθκεί 
το επονομαηόμενο memory leak, δθλαδι θ διακζςιμθ μνιμθ του ςυςτιματοσ κα 
ελαττϊνεται διαρκϊσ και ςε κάποιο ςθμείο τα Windows ςτερζψουν από ελεφκερθ 
μνιμθ.
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2.2 Αρχιτεκτονική .NET 
 
Μζχρι ςιμερα, θ μεταγλϊττιςθ μιασ εφαρμογισ από τον αντίςτοιχο compiler 
δθμιουργοφςε εκτελζςιμα αρχεία (EXE ι DLL). Αυτά περιελάμβαναν απευκείασ 
κϊδικα μθχανισ για τθν πλατφόρμα x86 και φυςικά μποροφςαν να τρζξουν μόνο ςε 
αυτοφ του είδουσ τα ςυςτιματα. Στο περιβάλλον .NET θ μεταγλϊττιςθ από ζναν 
compiler, όπωσ είναι οι Visual Basic, C++ και C# ςτο Visual Studio, δθμιουργεί ζναν 
ενδιάμεςο κϊδικα, που θ Microsoft ονομάηει MSIL (Microsoft Intermediate 
Language). Αυτόσ είναι ανεξάρτθτοσ από τον επεξεργαςτι και βρίςκεται ςε 
υψθλότερο επίπεδο από τον κϊδικα μθχανισ. Περιλαμβάνει μάλιςτα και metadata 
(ςτοιχεία με πλθροφορίεσ για τθ χριςθ τουσ) που χρθςιμοποιεί το CLR για να 
φορτϊςει ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, να τοποκετιςει αντικείμενα ςτθν μνιμθ, να 
ελζγξει τθν αςφάλεια και να πραγματοποιιςει μια ςειρά από πρόςκετεσ 
λειτουργίεσ. Τα πλεονεκτιματα αυτοφ του τρόπου εκτζλεςθσ των εφαρμογϊν είναι  
πολλά. Πρϊτα από όλα προςφζρεται ζνασ ενιαίοσ τρόποσ για τθ χριςθ των 
υπθρεςιϊν του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, ςε αντίκεςθ με τθν ςθμερινι κατάςταςθ, 
κατά τθν οποία μερικζσ υπθρεςίεσ βρίςκονται ςε DLL και άλλεσ ςε αρχεία τφπου 
COM. Αυτό ςθμαίνει επίςθσ ότι παφει θ δυςχρθςτία με τα DLL, δθλαδι το 
φαινόμενο κατά το οποίο θ εγκατάςταςθ μιασ εφαρμογισ αντικακιςτά κάποιο DLL 
μιασ άλλθσ εφαρμογισ με απρόβλεπτα, όπωσ πάντα, αποτελζςματα. Στθν 
πλατφόρμα .NET υπάρχει πια ο διαχωριςμόσ των ςτοιχείων τθσ κάκε εφαρμογισ, 
ζτςι ϊςτε όταν αυτι εκτελείται, να φορτϊνονται ςυγχρόνωσ και τα ςτοιχεία με τα 
οποία αναπτφχκθκε και ελζγχκθκε. Η δυνατότθτα τθσ εφκολθσ μεταφοράσ μεταξφ 
διαφορετικϊν επεξεργαςτϊν και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και θ ευελιξία ςτον 
προγραμματιςμό με τθ χριςθ πολλαπλϊν γλωςςϊν ςυμπλθρϊνουν με μια πρϊτθ 
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ματιά τα πιο αξιόλογα πλεονεκτιματα τθσ πλατφόρμασ .ΝΕΤ. 
 

 
 
.NET μπορεί να εκτελείται ςε λειτουργικά ςυςτιματα διαφορετικά από τα Windows, 
αρκεί να υπάρχει ζνα CLR για κάκε διαφορετικι ςυςκευι, λφνοντασ ζτςι τα χζρια 
του προγραμματιςτι. 
 
Ζνα ακόμα πλεονζκτθμα που αφορά ςτουσ προγραμματιςτζσ είναι ότι το Visual 
Studio .NET επιτρζπει τθν ενςωμάτωςθ περιςςότερων γλωςςϊν προγραμματιςμοφ. 
Μπορεί δθλαδι να δθμιουργιςει κανείσ μια κλάςθ ςε C++ που να προζρχεται από 
μια άλλθ κλάςθ ςε Visual Basic ι το αντίςτροφο. Στθν πράξθ, το .NET υπόςχεται να 
κάνει τθν εγκατάςταςθ τόςο απλι όςο μια αντιγραφι των αρχείων από τον ζνα 
κατάλογο ςτον άλλο και τθν απεγκατάςταςθ τόςο εφκολθ όςο τθ διαγραφι αυτϊν 
των αρχείων. 
 
Το Visual Studio απλοποιεί τισ διαδικαςίεσ χρθςιμοποιϊντασ ζτοιμα πρότυπα 
εφαρμογϊν. 
 
2.3 ASP.NET C# 
 
Σι είναι η C# 
 
Η C# είναι μια ςχετικά νζα αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ θ οποία 
δθμιουργικθκε από τθν Microsoft. Δανείηεται πολλά ςτοιχεία, και ζχει παρόμοια 
ςφνταξθ, με τθν C++ και τθν Java, κάνοντασ τθν εκμάκθςθ τθσ ςχετικά εφκολθ. Είναι 
γλϊςςα ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να υποςτθρίηει το .NET framework τθσ ίδιασ 
εταιρείασ. Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ είναι ότι δεν παράγει απευκείασ κϊδικα 
μθχανισ όπωσ θ C++, άλλα ζνα ενδιάμεςο κϊδικα που ςτοχεφει το .NET. 
 
Η C# (προφζρεται ςι ςαρπ) είναι θ γλϊςςα επιλογισ για ανάπτυξθ .ΝΕΤ εφαρμογϊν. 
Εν αντικζςει με τθν Visual Basic που προςαρμόςτθκε για να υποςτθρίηει το .ΝΕΤ, θ 
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C# ζχει ςχεδιαςτεί εξαρχισ με γνϊμονα τθν πλατφόρμα αυτι και ςυνεπϊσ μπορεί 
να τθν αξιοποιιςει καλφτερα. 
 
H C# είναι μια αντικειμενοςτραφισ γλϊςςα προγραμματιςμοφ που δανείηεται 
ςτοιχεία από τθν C++ και τθν Java. O μεταγλωττιςτισ τθσ γλϊςςασ παράγει ζνα 
ενδιάμεςο κϊδικα, ανάλογα με τον object code τθσ Java, τθν Microsoft Intermediate 
Language. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εφαρμογισ, το Common Language Runtime, το 
περιβάλλον δθλαδι μζςα ςτο οποίο κα τρζξει το πρόγραμμα, διαβάηει τον 
ενδιάμεςο κϊδικα (MSIL) και τον μεταγλωττίηει ςε κϊδικα Windows. Για να δοφμε 
πρακτικά πωσ είναι ο κϊδικασ μιασ C# εφαρμογισ τρζχουμε το Visual Studio 2012 
και δθμιουργοφμε ζνα νζο project. Στθν ςυνζχεια επιλζγουµε ςαν Project Type το 
Visual C#, ςτθν ςυνζχεια ωσ template το Console Application και ονοµάηουµε τθν 
εφαρµογι µασ TestApplication, και πατάµε το OK. 
 
Ουςιαςτικά µε τον τρόπο αυτό κακοδθγιςαµε το Visual Studio να φτιάξει το 
ςκελετό µιασ C# εφαρµογισ. Το Visual Studio κα δθµιουργιςει ζνα Solution µε το 
όνοµα TestApplication και ζνα Project µε το ίδιο όνοµα. Οι δθλϊςεισ using ςτθν 
αρχι του προγράμματοσ κακορίηουν ποιεσ βιβλιοκικεσ κα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν 
εφαρμογι. Το namespace ορίηει ζνα «χϊρο» μζςα ςτο οποίο κα δθμιουργοφνται οι 
μεταβλθτζσ ςτο πρόγραμμα. Είναι για κακαρά ονοματολογικοφσ ςκοποφσ και 
επιτρζπει το διαχωριςμό 2 μεταβλθτϊν με το ίδιο όνομα που κάκε μια ανικει ςε 
διαφορετικζσ βιβλιοκικεσ. Μπορεί να το δει κανείσ ςαν το όνομα ενόσ καταλόγου 
(folder) ςτο δίςκο. Δφο αρχεία με το ίδιο όνομα μποροφν να υπάρχουν ςε δυο 
διαφορετικοφσ καταλόγουσ. Για να κάνω αναφορά ςε κάποιο από τα δφο 
χρθςιμοποιϊ και το όνομα του καταλόγου. Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και με το 
namespace. Το βαςικό πρόγραμμα είναι μια κλάςθ (class), με το όνομα Program. 
Στθν C# όλοσ ο κϊδικασ τθσ εφαρμογισ πρζπει να είναι μζροσ μιασ κλάςθσ, εν 
αντικζςει με τθν C++ που επιτρζπει δθμιουργία κϊδικα και εκτόσ κλάςθσ. 
 
2.4 Web Forms και ASP .NET 
 
Η Visual Basic ακολοφκθςε εντυπωςιακι εξζλιξθ τθν τελευταία δεκαετία, από τθν 
ζκδοςθ 1.0 ςτθν ςθμερινι ζκδοςθ .NET, ι 7.0, όπωσ είναι θ εςωτερικι αρίκμθςθ του 
προϊόντοσ. Οι νζεσ εντολζσ, οι βελτιϊςεισ ςτον τρόπο ανίχνευςθσ των λακϊν αλλά 
και όςα εργαλεία προςτζκθκαν μζχρι τθ ςθμερινι ζκδοςθ, δεν άλλαξαν τον 
αντικειμενικό ςκοπό, που είναι θ εφκολθ και γριγορθ ανάπτυξθ εφαρμογϊν. Τα 
Web Form (φόρμεσ για το Web) αποτελοφν μια καινοφρια μζκοδο, μια νζα 
προςζγγιςθ ςτον τρόπο δθμιουργίασ εφαρμογϊν για το Internet. Πρακτικά 
γεφυρϊνει το κενό μεταξφ τθσ ανάπτυξθσ αυτόνομων εφαρμογϊν για τα Windows 
και για το Internet, κακϊσ χρθςιμοποιεί τα ίδια εργαλεία, κενζσ φόρμεσ, μια 
εργαλειοκικθ και κϊδικα ςε Visual Basic (ι οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα). Απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ του αντίςτοιχου διακομιςτι τθσ πλατφόρμασ .NET. Με 
τθ χριςθ τθσ Web Form ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να ειςάγει δεδομζνα τα 
οποία ςτζλνονται ςτον server για επεξεργαςία. Για παράδειγμα, οι Web Forms 
μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για αγορζσ προϊόντων, για ανάκτθςθ δεδομζνων, 
μθχανζσ αναηιτθςθσ. 
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Η δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για το Internet γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μζςα από 
το Visual Studio .NET, επιλζγοντασ το ASP.NET Web Application αντί του Windows 
Application, το οποίο χρθςιμοποιείται για τισ "πατροπαράδοτεσ" παρακυρικζσ 
εφαρμογζσ. 
 
Στθ ςυνζχεια, πρζπει να επιλζξει κανείσ τον τόπο όπου κα "φιλοξενθκεί" θ  
εφαρμογι, ο οποίοσ μπορεί να είναι ζνασ απομακρυςμζνοσ διακομιςτισ ι ζνασ 
διακομιςτισ ςτο τοπικό δίκτυο. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το Visual Studio κα 
χρθςιμοποιιςει τισ επεκτάςεισ του FrontPage και το πρωτόκολλο HTTP για να 
επικοινωνιςει με το διακομιςτι και να δθμιουργιςει τα τμιματα που αποτελοφν 
τθν εφαρμογι. Οι διαφορζσ ςτο καταςκευαςτικό κομμάτι τθσ εφαρμογισ είναι παρϋ 
όλα αυτά λίγεσ, αφοφ ο χριςτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του μια κενι φόρμα και τθν 
εργαλειοκικθ με τθν οποία ζχει ςυνθκίςει να δουλεφει. Η δθμιουργία μιασ απλισ 
εφαρμογισ, ςτθν οποία ο τελικόσ χριςτθσ κα μπορεί να ειςαγάγει το όνομα και τον 
κωδικό πρόςβαςθσ, είναι υπόκεςθ λίγων λεπτϊν. Αρκεί να "τραβιξει" κανείσ δφο 
αντικείμενα τφπου Label για τισ περιγραφζσ, δφο άλλα αντικείμενα TextBox και ζνα 
κουμπί εντολϊν. Το ςκεπτικό που ακολουκοφν οι φόρμεσ για το Web είναι το ίδιο 
όπωσ και ςτον κλαςικό προγραμματιςμό. Με διπλό κλικ, για παράδειγμα, πάνω ςτο 
κουμπί εντολϊν μπορείτε να γράψετε τον κϊδικα που κζλετε και να αλλάξετε 
οποιοδιποτε από τα χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων που βρίςκονται πάνω ςτθ 
φόρμα. Αν χρθςιμοποιιςετε ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ ςτισ επιλογζσ, τα μενοφ και τα 
πεδία κειμζνου, καλό είναι να επιλζξετε, με δεξί κλικ πάνω ςτθ φόρμα, το ελλθνικό 
ςετ χαρακτιρων. 
 
Μια φόρμα Web Form αποτελείται από δφο μζρθ: το αρχείο HTML που 
αντιπροςωπεφει τθν οπτικι απεικόνιςθ τθσ ςελίδασ, ζτςι όπωσ κα τθ δει ο τελικόσ 
χριςτθσ ςτο PC, και ζνα αρχείο με κϊδικα ςε VB που χειρίηεται τα γεγονότα, τα 
αντικείμενα και τα αποτελζςματα ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα. Ο διακομιςτισ 
ανταλλάςςει ςτοιχεία και δεδομζνα ςε μορφι XML μζςα από τισ φόρμεσ Web Form 
και εμφανίηει τα αποτελζςματα ςε μορφι HTML 3.2. Αυτό ςθμαίνει ότι τα 
αποτελζςματα είναι δυνατόν να εμφανιςτοφν μζςα από οποιοδιποτε πρόγραμμα 
αναηιτθςθσ. Τα αρχεία HTML ζχουν τθ μορφι .aspx, θ οποία είναι θ νζα ζκδοςθ των 
ςελίδων .asp, που επιτρζπει τθν πολφ καλφτερθ διαχείριςθ τθσ VB .NET μζςα ςτθν 
ίδια τθν ιςτοςελίδα. Θα δείτε ότι μια φόρμα με το όνομα WebForm, για 
παράδειγμα, αποτελείται από δφο αρχεία, το WebForm.aspx και το WebForm.vb με 
κϊδικα HTML και VB αντίςτοιχα. Φυςικά, μπορείτε να γράψετε απλό κϊδικα HTML 
και VB μζςα ςτθν ίδια ιςτοςελίδα από το FrontPage ι ζναν άλλο editor, αρκεί να τθν 
αποκθκεφςετε ςε ζνα διακομιςτι που διακζτει τθν υποςτιριξθ του .NET FrameWork 
και το ςυγκεκριμζνο αρχείο να ζχει τθν κατάλθξθ .aspx. Δουλεφοντασ με τθ νζα δομι 
των ιςτοςελίδων ASP.NET, κα δείτε ότι υπάρχουν πολφ μεγάλεσ αλλαγζσ και για αυτό 
δεν ενδείκνυται κακόλου να προςπακιςετε να μεταφζρετε τον παλιό ςασ κϊδικα 
ςτθ νζα μορφι. 
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3. Διαδικτυακό εμπόριο 
  
 
 
Με ζναν απλό οριςµό, κα µποροφςαµε να ποφµε πωσ θλεκτρονικό εµπόριο είναι θ 
αγοραπωλθςία προϊόντων και υπθρεςιϊν µζςω του Internet. Βζβαια, εάν κζλουµε 
να είµαςτε πιο ςωςτοί µε τον όρο θλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce) 
εννοείται κάκε εµπορικι ςυναλλαγι, θ οποία εκτελείται αποκλειςτικά ςε 
θλεκτρονικό επίπεδο, δθλαδι µε τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που 
ςυνδζονται µζςω τθλεφωνικϊν γραµµϊν. Για τθν πραγµατοποίθςθ µιασ τζτοιασ 
ςυναλλαγισ χρθςιµοποιοφνται πολφπλοκοι προγραµµατιςτικοί µθχανιςµοί και το 
κατάλλθλο λογιςµικό το οποίο επιτρζπει τθν Ηλεκτρονικι Ανταλλαγι ∆εδοµζνων 
(Electronic Data Interchange- EDI) ανάµεςα ςτισ δφο πλευρζσ (µεταξφ επιχειριςεων 
αλλά και µεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν) που εµπλζκονται ςτθ 
ςυγκεκριµζνθ ςυναλλαγι. Με άλλα λόγια, θ ςυγκεκριµζνθ µορφι ςυναλλαγισ 
πραγµατοποιείται µόνο µζςω υπολογιςτϊν, παρακάµπτοντασ τον ανκρϊπινο 
παράγοντα και ελαχιςτοποιϊντασ ταυτόχρονα τθν πικανότθτα λάκουσ και τθν 
κακόβουλθ χριςθ ςτοιχείων. Ήδθ, πλειάδα επιχειριςεων, τόςο ςτθν Ευρϊπθ όςο 
και ςτισ Ηνωµζνεσ Πολιτείεσ διακζτουν τα προϊόντα τουσ µζςω του διαδικτφου. Στθν 
Ελλάδα, αν και υπάρχει µια ςχετικι κακυςτζρθςθ ςε αυτό τον τοµζα, οι εξελίξεισ 
είναι ςθµαντικζσ και υπάρχουν ιδθ αρκετζσ εταιρίεσ και επιχειριςεισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο θλεκτρονικό εµπόριο. Επιπλζον υπάρχουν ιδθ ςτθ χϊρα 
µασ και εταιρίεσ που προςφζρουν λφςεισ θλεκτρονικοφ εµπορίου ςε επιχειριςεισ 
που ζχουν ανοίξει ι κα ικελαν να ανοίξουν κάποιο θλεκτρονικό κατάςτθµα. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ο κφριοσ λόγοσ που µια επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςε θλεκτρονικό 
επίπεδο είναι για να προςελκφςει αγοραςτικό κοινό πζρα από τα ςτενά όρια τθσ 
γεωγραφικισ τθσ ζδρασ, αυξάνοντασ ζτςι τισ πωλιςεισ των προϊόντων τθσ και κατά 
ςυνζπεια τα ζςοδά τθσ.  
 
Σε γενικζσ γραµµζσ µποροφµε να ποφµε πωσ οι ςυναλλαγζσ µζςω θλεκτρονικοφ 
εµπορίου γίνονται ωσ εξισ:  
Οι επιχειριςεισ προςφζρουν ςτισ ςελίδεσ του θλεκτρονικοφ τουσ καταςτιµατοσ ζνα 
είδοσ on-line καταλόγου µε όλα τα προϊόντα τουσ, τα λεπτοµερι χαρακτθριςτικά 
τουσ και βζβαια τισ αντίςτοιχεσ τιµζσ τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι θλεκτρονικοί 
πελάτεσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ ζνα «καλάκι» ςτο οποίο ςτοιβάηουν τα προϊόντα 
που επικυµοφν να αγοράςουν και ζχοντασ ολοκλθρϊςει τα ψϊνια τουσ από το 
ςυγκεκριµζνο site, δίνουν τθν τελικι παραγγελία τουσ, θ οποία και εκτελείται 
αυτόµατα. Οι πλθρωµζσ, όπωσ και οι παραγγελίεσ , γίνονται και αυτζσ θλεκτρονικά, 
µζςω τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του καταναλωτι θ οποία χρεϊνεται µε το αντίςτοιχο 
ποςό και ςε µερικζσ περιπτϊςεισ και µζςω αντικαταβολισ.  
 
Θα λζγαµε πωσ το θλεκτρονικό εµπόριο ενδείκνυται για επιχειριςεισ που παράγουν 
βιοµθχανοποιθµζνα προϊόντα και δθ βιοµθχανοποιθµζνα προϊόντα το οποία δεν 
διακρίνονται για τθ µοναδικότθτά τουσ και δεν χρειάηεται ο αγοραςτισ κατά κάποιο 
τρόπο να τα «δοκιµάςει» πριν τα αγοράςει, όπωσ βιβλία, ειςιτιρια, CD, διάφορα 
είδθ δϊρων, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που δεν απαιτοφν κάποιου 
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είδουσ test drive, και προγράµµατα software.  
 
3.1 Είδη του ηλεκτρονικοφ εµπορίου  
 
Τα είδθ του θλεκτρονικοφ εµπορίου είναι τα εξισ: 
 
3.1.1 Επιχείρηςη – επιχείρηςη 
 
Είναι µια επιχείρθςθ που χρθςιµοποιεί ζνα δίκτυο για τισ παραγγελίεσ τθσ από 
προµθκευτζσ, που λαµβάνει τιµολόγια και κάνει πλθρωµζσ. Αυτι θ κατθγορία ζχει 
κατοχυρωκεί αρκετά χρόνια, ειδικά µε τθν χρθςιµοποίθςθ του EDI ςε κλειςτά ι 
διεκνι δίκτυα. 
 
3.1.2 Επιχείρηςη – καταναλωτήσ  
 
Εξοµοιϊνεται µε τθν θλεκτρονικι λιανικι πϊλθςθ. Αυτι θ κατθγορία ζχει 
αναπτυχκεί µε τθν εκτόξευςθ του World Wide Web. Οι καταναλωτζσ µακαίνουν για 
τα προϊόντα µζςα από θλεκτρονικζσ εκδόςεισ, αγοράηουν προϊόντα µε "ψθφιακό" 
χριµα και άλλα αςφαλι ςυςτιµατα πλθρωµισ. Υπάρχουν τϊρα "καταςτιµατα" ςε 
όλο το Internet, που προςφζρουν κάκε είδοσ προϊόντων, από κζικ και κραςιά, µζχρι 
Η/Υ και αυτοκίνθτα.  
 
3.1.3 Επιχείρηςη - δηµόςια διοίκηςη  
 
Καλφπτει όλεσ τισ ςυναλλαγζσ µεταξφ επιχειριςεων και δθµόςιων οργανιςµϊν. 
Προσ το παρόν, αυτι θ κατθγορία είναι ςε νθπιακό ςτάδιο, αλλά µπορεί να 
αναπτυχκεί ραγδαία όςο οι κυβερνιςεισ χρθςιµοποιοφν τισ δικζσ τουσ λειτουργίεσ 
για να προωκιςουν τθν αντίλθψθ τουσ για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Επιπροςκζτωσ, 
οι διοικιςεισ πρζπει να παρζχουν τθν ευκαιρία θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν για 
καταςτάςεισ όπωσ επιςτροφζσ ΦΠΑ και δαςµϊν. 
  
3.1.4 Καταναλωτήσ - δηµόςια διοίκηςη  
 
∆εν ζχει ακόµα ενεργοποιθκεί. Στον βωµό τθσ ανάπτυξθσ των 2 προθγοφµενων 
κατθγοριϊν, οι επιχειριςεισ πρζπει να αναπτφξουν τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςε 
περιοχζσ όπωσ πλθρωµζσ κοινωνικισ πρόνοιασ και ιδιωτικϊν φόρων. 
 
3.2 Σεχνολογίεσ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου  
 
3.2.1 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµζνων  
 
∆θµιουργικθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '70. Η EDI είναι µια κοινι δοµι 
αρχείων που ςχεδιάςτθκε ϊςτε να επιτρζψει ςε µεγάλουσ οργανιςµοφσ να 
µεταδίδουν πλθροφορίεσ µζςα απόµεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για τθν 
θλεκτρονικι ανταλλαγι εµπορικϊν και διοικθτικϊν δεδοµζνων από υπολογιςτι ςε 
υπολογιςτι, µε τθν ελάχιςτθ παρζµβαςθ χειρόγραφων διαδικαςιϊν. Τα δεδοµζνα 
αυτά είναι οργανωµζνα ςε αυτοτελι µθνφµατα (τιµολόγια, παραγγελίεσ, 
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τιµοκατάλογοι, φορτωτικζσ κλπ.), το περιεχόµενο και θ δοµι των οποίων 
κακορίηονται από κάποιο κοινϊσ αποδεκτό πρότυπο. Τα πρότυπα που 
χρθςιµοποιοφνται ςε παγκόςµιο επίπεδο προζρχονται από τον Οργανιςµό 
Ηνωµζνων Εκνϊν και καλφπτουν ζνα ευρφ φάςµα επικοινωνιακϊν αναγκϊν των 
εµπορικϊν εταιριϊν. Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI For Administration, 
Commerce and Transportation). 
 
3.2.2 Επίπεδο Αςφαλϊν υνδζςεων  
 
Το πρωτόκολλο αυτό ςχεδιάςτθκε προκειµζνου να πραγµατοποιεί αςφαλι ςφνδεςθ 
µε τον εξυπθρετθτι (server). Το SSL χρθςιµοποιεί "κλειδί" δθµόςιασ 
κρυπτογράφθςθσ, µε ςκοπό να προςτατεφει τα δεδοµζνα κακϊσ "ταξιδεφουν" µζςα 
ςτο Internet.  
 
3.2.3 Αςφαλείσ Ηλεκτρονικζσ υναλλαγζσ 
 
Το SET κωδικοποιεί τουσ αρικµοφσ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ που αποκθκεφονται ςτον 
εξυπθρετθτι του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δθµιουργικθκε από τθ Visa και τθ 
MasterCard, απολαµβάνει µεγάλθσ αποδοχισ από τθν τραπεηικι κοινότθτα.  
  
3.2.4 Γραµµωτόσ κϊδικασ (Barcode) 
 
Η τεχνολογία του γραµµωτοφ κϊδικα αποτελεί τµιµα του γενικότερου τοµζα των 
τεχνολογιϊν αυτόµατθσ αναγνϊριςθσ (Auto ID Technologies). Είναι ζνα ςφγχρονο 
εργαλείο, το οποίο βοθκά καταλυτικά ςτθν οµαλι διακίνθςθ και διαχείριςθ 
(logistics) προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ του γραµµωτοφ 
κϊδικα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960, µε ςκοπό να εξυπθρετιςει τθν 
πλθρωµι προϊόντων ςτα καταςτιµατα τροφίµων. Οι πρϊτεσ εφαρµογζσ ςε 
βιοµθχανικό περιβάλλον εµφανίςτθκαν ςτα τζλθ τθσ ίδιασ δεκαετίασ ςε µεγάλεσ 
αυτοκινθτοβιοµθχανίεσ, για τον περιοριςµό του κόςτουσ εργαςίασ που ςχετιηόταν 
µε τθν παραγωγι. Εκτεταµζνθ χριςθ παρουςιάςτθκε µετά τθν ανάπτυξθ των 
πρϊτων προτφπων(λόγω των πιζςεων των αρκετϊν πλζον χρθςτϊν-προµθκευτϊν, 
υποκαταςκευαςτϊν των µεγάλων βιοµθχανιϊν) ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970. 
Κατά τθ δεκαετία του 1980 υπιρξε αλµατϊδθσ ανάπτυξθ του εξοπλιςµοφ, κατ' 
επζκταςθ και των τρόπων χριςθσ τθσ τεχνολογίασ γραµµωτοφ κϊδικα. 
  
3.2.5 Ζξυπνεσ κάρτεσ  
 
Οι "ζξυπνεσ κάρτεσ" αποτελοφν εξζλιξθ των καρτϊν µαγνθτικισ λωρίδασ (πακθτικό 
µζςο αποκικευςθσ, τα περιεχόµενα του οποίου µποροφν να διαβαςτοφν και να 
αλλαχκοφν). Μποροφν να αποκθκεφςουν µεγάλθ ποςότθτα δεδοµζνων και 
παρζχουν δυνατότθτεσ κρυπτογράφθςθσ και χειριςµοφ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν 
για τθν αςφάλεια των περιεχοµζνων τουσ. Η ιδζα τθσ ζξυπνθσ κάρτασ ξεκίνθςε ςτθ 
Γαλλία το 1974. Το 1975 τα δικαιϊµατα ανάπτυξθσ πζραςαν ςε µεγάλεσ εταιρίεσ 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςµοφ. Η νζα αυτι τεχνολογία παρουςιάςτθκε ςτο κοινό το 
1981. Μια ςειρά από πιλοτικά ςχζδια ξεκίνθςε αµζςωσ, και το 1984 µε µια 
ςυλλογικι αξιολόγθςι τουσ εκδόκθκαν νζεσ ολοκλθρωµζνεσ προδιαγραφζσ. Σιµερα  
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επικρατεί θ λανκαςµζνθ εντφπωςθ ότι οι Smart Cards είναι τραπεηικζσ ι πιςτωτικζσ 
κάρτεσ, µε αποτζλεςµα να µθν αναγνωρίηεται το µεγάλο εφροσ των δυνατοτιτων 
τουσ. Η τεχνολογία των ζξυπνων καρτϊν προςφζρει απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ 
χριςθσ ςτθ βιοµθχανία, το εµπόριο και τθ δθµόςια διοίκθςθ. 
 
3.2.6 Πιςτοποίηςη και αςφάλεια 
 
Για τθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν χρθςιµοποιοφνται ευρζωσ τα 
firewalls. Το firewall αποτελεί λογιςµικό ι υλικό, που επιτρζπει µόνο ςτουσ 
εξωτερικοφσ χριςτεσ που ζχουν τα κατάλλθλα δικαιϊµατα, να προςπελάςουν το 
προςτατευόµενο δίκτυο. Ζνα firewall επιτρζπει ςτουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ να 
ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτισ παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ, ενϊ οι εξωτερικοί χριςτεσ 
πρζπει να πιςτοποιθκοφν. Υπάρχουν πολλοί τφποι firewalls, κακζνασ από τουσ 
οποίουσ παρζχει διαφορετικά επίπεδα προςταςίασ. Ο ςυνθκζςτεροσ τρόποσ 
χρθςιµοποίθςθσ ενόσ firewall είναι θ τοποκζτθςθ ενόσ υπολογιςτι ι δροµολογθτι 
µεταξφ ςυγκεκριµζνου δικτφου και του Internet, και θ παρακολοφκθςθ όλθσ τθσ 
κυκλοφορίασ µεταξφ του εξωτερικοφ και του τοπικοφ δικτφου. Η εµπιςτευτικι 
πλθροφορία που διακινείται ςτο δίκτυο µπορεί να προςτατευκεί µε 
κρυπτογράφθςθ και χριςθ µυςτικϊν κωδικϊν. Η αςφάλεια του θλεκτρονικοφ 
εµπορίου βαςίηεται κατεξοχιν ςτθν κρυπτογράφθςθ, δθλαδι ςτθν κωδικοποίθςθ 
του µεταδιδόµενου κειµζνου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να µπορεί να 
αποκρυπτογραφθκεί µόνο µε τθ χριςθ του ειδικοφ κλειδιοφ αποκρυπτογράφθςθσ. 
Η κρυπτογράφθςθ ςυνοδεφεται πολλζσ φορζσ και από τθν ψθφιακι υπογραφι του 
αποςτολζα, ζτςι ϊςτε ο παραλιπτθσ να µπορεί να βεβαιωκεί για τθν ταυτότθτα του 
πρϊτου. 
 
3.3 ∆υνατότητεσ του Ηλεκτρονικοφ Εµπορίου  
 
3.3.1 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικοφ εµπορίου για τον καταναλωτή  
 

 Τα θλεκτρονικά καταςτιµατα είναι ανοιχτά 24 ϊρεσ το 24ωρο. Με άλλα 
λόγια οποιαδιποτε ςτιγµι το επικυµείτε, µπορείτε να αγοράςετε π.χ. ζνα 
CD, ζνα αεροπορικό ειςιτιριο, ι ακόµα και τα µονωτικά υλικά που 
χρειάηονται για τθν οικοδοµι ςασ. 

 Το κόςτοσ των προϊόντων που πωλοφνται µζςω Internet είναι κατά γενικό 
κανόνα πολφ χαµθλότερο από τισ τιµζσ του εµπορίου, αφοφ ζνα θλεκτρονικό 
κατάςτθµα είναι απαλλαγµζνο από µεγάλο µζροσ του λειτουργικοφ κόςτουσ 
ενόσ πραγµατικοφ καταςτιµατοσ (ενοικίαςθ χϊρου και «αζρα», θλεκτρικό, 
νερό κλπ) και γενικά απαιτεί πολφ λιγότερο υπαλλθλικό προςωπικό. 

 Η αγορά είναι πραγµατικά παγκόςµια. Με άλλα λόγια, µπορείτε µζςω του 
υπολογιςτι ςασ να αγοράςετε ακόµα και κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί ςτθν 
Ελλάδα, χωρίσ να πρζπει πια να περιµζνετε πότε κάποιοσ φίλοσ ςασ κα 
ταξιδζψει ςτο εξωτερικό για να ςασ το φζρει.  

 Η ςυναλλαγι είναι γριγορθ και άµεςθ. Με άλλα λόγια, από τθ ςτιγµι που 
ολοκλθρϊνετε τθν παραγγελία ςασ, το αργότερο ςε 3-4 θµζρεσ τθν ζχετε 
λάβει, ακόµα και αν εκείνθ τθ ςτιγµι το προϊόν βριςκόταν ςτθν άλλθ άκρθ 
του πλανιτθ.  
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Αλλά το πιο πρακτικό και πιο ςθµαντικό όφελοσ για τον καταναλωτι από το 
θλεκτρονικό εµπόριο είναι το ότι: 
 

 κακζνασ βρίςκει αυτό που κζλει, όποτε το κζλει, χωρίσ να κάνει βιµα, χωρίσ 
δθλαδι κόπο και χωρίσ καµία ςπατάλθ χρόνου. Με άλλα λόγια απλά και 
εφκολα ψϊνια από το ςπίτι ι το γραφείο.  

 
3.3.2 Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικοφ εµπορίου για την εταιρία  
 
Όπωσ προαναφζραµε, κάκε εταιρία που ζχει θλεκτρονικι παρουςία µπορεί να 
διευρφνει τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επεκτείνοντασ τα γεωγραφικά όρια των 
ςυναλλαγϊν τθσ. Αυτό ςθµαίνει πωσ κάκε επιχείρθςθ που διακζτει τα προϊόντα τθσ 
online µπορεί και αποκτά πελάτεσ ςε περιοχζσ που βρίςκονται µακριά από τθν ζδρα 
τθσ, ακόµα και ςτο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, κάκε επιχείρθςθ που ζχει ζνα 
θλεκτρονικό κατάςτθµα, είναι ςαν να ζχει υποκαταςτιµατα ςε πολλζσ περιοχζσ και 
µάλιςτα µε ελάχιςτο λειτουργικό κόςτοσ. 
 
Κάκε εταιρία που χρθςιµοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ- όπωσ το Internet- γίνεται εξ 
οριςµοφ πιο ανταγωνιςτικι, αφοφ µπορεί να ενθµερϊνεται πιο εφκολα για τισ 
τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ. Με άλλα λόγια και µε δεδοµζνο το ότι ςε λίγα 
χρόνια όλεσ οι εµπορικζσ δραςτθριότθτεσ κα γίνονται µζςω Internet, το θλεκτρονικό 
εµπόριο είναι θ νζα µεγάλθ πρόκλθςθ για κάκε εταιρία που κζλει να είναι 
ανταγωνιςτικι.  
 
Οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ επιτρζπουν τθν αµφίδροµθ ςχζςθ µεταξφ επιχείρθςθσ 
και καταναλωτι (interaction). Αυτό ςθµαίνει πωσ κάκε εταιρία µζςω των 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν µπορεί να ςυλλζξει πολλά ςτοιχεία για τισ ςυνικειεσ, τισ 
ανάγκεσ και τα γοφςτα των καταναλωτϊν και ςφµφωνα µε αυτά να 
αναπροςαρµόςει τθν πολιτικι τθσ προσ το κετικότερο. 
 
Τζλοσ, γνωρίηοντασ τισ ςυγκεκριµζνεσ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ, οι εταιρίεσ 
µποροφν να προχωριςουν ςτθ δθµιουργία ςυγκεκριµζνων προϊόντων είτε 
ανταποκρινόµενων ςε ζναν καταναλωτι, είτε ςε µια οµάδα καταναλωτϊν που 
χρειάηονται ζνα νζο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει ακόµα ςτθν αγορά.  
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3.4 Νομικζσ πτυχζσ ηλεκτρονικοφ εμπορίου  
 

 
 
 
• Το νομικό πλαίςιο: Οδθγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 
 
• Σκοπόσ: Ενίςχυςθ νοµικισ αςφάλειασ του θλεκτρονικοφ εµπορίου και αφξθςθ τθσ 
εµπιςτοςφνθσ των χρθςτϊν του διαδικτφου. 
  
• Στόχοσ: Να µπορεί να εφαρµοςτεί ςε όλθ τθν ευρωπαϊκι κλίµακα, ςε όλα τα κράτθ 
µζλθ.  
 
• Πεδίο εφαρμογισ: Σε όλουσ τουσ φορείσ υπθρεςιϊν τθσ κοινωνίασ τθσ 
πλθροφορίασ.  
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4. Η Ιςτοςελίδα 
 
 
 
Η ιςτοςελίδα όπωσ προαναφζρκθκε δθμιουργικθκε μζςω Visual Studio με τθ χριςθ 
SQL Server. Παρακάτω κα δοφμε ζνα ζνα τα κομμάτια τθσ ιςτοςελιδασ και κα 
εξθγιςουμε πωσ λειτουργοφν. 
 
 
4.1 SQL Server 
 

 
 

Ο SQL Server είναι θ τοποκεςία τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ για τθν ιςτοςελίδα μασ. 
Συνδζεται άμεςα με το Visual Studio και επιτυγχάνεται ςωςτι αποκικευςθ 
δεδομζνων ςε Tables τα οποία ζχουμε δθμιουργιςει εμείσ. 
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Για τθ βάςθ δεδομζνων μασ χρθςιμοποιιςαμε SQL Server Authentication με 

username και password που δϊςαμε εμείσ. 

 

Εδϊ φαίνεται θ βάςθ δεδομζνων μασ ονόματι AthleticSportShop. Άμα κάνουμε 

expand database μποροφμε να δοφμε όλα τα περιεχόμενα τθσ βάςθσ. Όλα όςα 

ζχουμε προγραμματίςει να αποκθκεφονται. Άμα κάνουμε δεξί click και μετά Edit 
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Top 200 Rows ςε ζνα από τα Tables κα δοφμε τα περιεχόμενα του. Το κάκε Table 

χρθςιμοποιείται από μια διαφορετικι λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ. 

Παράδειγμα: 

 

Το Table Brands αποτελεί μια λίςτα από όλεσ τισ μάρκεσ προϊόντων που προςφζρει 

το κατάςτθμά μασ. 

 

Το Table Orders αποτελεί μια λίςτα από όλεσ τισ παραγγελίεσ προϊόντων που ζγιναν 

από πελάτεσ του καταςτιματοσ. 
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Το Table Products αποτελεί μια λίςτα από όλα τα προϊόντα που προςφζρει το 

κατάςτθμά μασ. Σε αυτθν αποκθκεφονται περιγραφι, τιμι και αλλα ςτοιχεία για 

κάκε προϊόν. 

 

Το Table Users αποτελεί μια λίςτα από όλουσ του εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ τθσ 

ιςτοςελίδασ μασ κακϊσ και του διαχειριςτι τθσ ςελίδασ. 
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4.2 Visual Studio 

 

 

 

Εδϊ βλζπουμε το περιβάλλον του Visual Studio κακϊσ και όλα τα αρχεία που 

αποτελοφν τθν ιςτοςελίδα μασ ςτο Solution Explorer ςτο δεξί μζροσ τθσ εικόνασ. 

Ουςιαςτικά ζχουμε ανοίξει το Project μασ και αν κάνουμε click ςε κάποιο από τα 

κομμάτια μποροφμε να δοφμε και να επεξεργαςτοφμε τον κϊδικα τουσ. 

Παρακατω κα δουμε ζνα ζνα τα κομμάτια αυτά ωσ ςελιδεσ. 
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4.3 Home.html 

 

 

 

To Home είναι θ ςελίδα υποδοχισ μασ. Πρόκειται για μια απλι ςελίδα html που δεν 

εκτελεί καμία λειτουργία εκτόσ από το να καλωςορίηει επιςκζπτεσ ςτθν ιςτοςελίδα 

μασ. Με ζνα click ςτο Here ο επιςκζπτθσ μεταφζρεται ςτθν αρχικι ςελίδα μασ, το 

Default.aspx. 
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4.4 Default.aspx 

 

 

H default.aspx είναι θ αρχικι ςελίδα που κάκε χριςτθσ θ επιςκζπτθσ βλζπει αφοφ 

πατιςει ςτο Here του Home.html ι εάν πατιςει «Home» από το μενοφ.  

Ηδθ από τθν αρχικι ςελίδα, ο επιςκζπτθσ ζχει πολλζσ επιλογζσ. Ασ ξεκινιςουμε από 

κάτω. Εμφανίηονται 4 από τα πιο δθμοφιλι και 4 από τα νεότερα προϊόντα του 

καταςτιματοσ. Ο επιςκζπτθσ μπορεί ακόμα και από τθν αρχικι ςελίδα να επιλζξει 

προϊόντα για προςκικθ ςτο καλάκι ι να πάει απευκείασ για αγορά.  Ωςτόςο αυτό 

δεν είναι δυνατόν αν ο επιςκζπτθσ δεν ζχει δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτθ ςελίδα 

πρϊτα. Θα μιλιςουμε για αυτό παρακάτω. 
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Φςτερα παρατθροφμε ότι μασ προςφζρεται θ δυνατότθτα πλοιγθςθσ ανάμεςα ςτα 

προϊόντα του καταςτιματοσ, είτε μζςω τθσ επιλογισ κατθγορίασ, είτε μζςω τθσ 

αναηιτθςθσ. Πιο πάνω φαίνεται το Banner τθσ ιςτοςελίδασ μασ και ακόμα πιο 

πάνω, θ λειτουργία ειςόδου ςε λογαριαςμό ι δθμιουργίασ νζου λογαριαςμοφ.  

Στο δεξί μζροσ βρίςκεται το καλάκι όπου φαίνεται πόςα προϊόντα ζχουμε 

προςκζςει και μασ δίνεται θ επιλογι να αδειάςουμε το καλάκι ι κάνοντασ click ςε 

αυτό να προχωριςουμε με τθν αγορά των προϊόντων μασ. 

 

4.4.1 Masterpage 

 

To masterpage μασ είναι μζροσ τθν ιςτοςελίδασ μασ το οποίο το κλθρονομοφν όλεσ 

οι άλλεσ ςελίδεσ. Δθλαδθ είναι το κομματι που εμφανιηεται ςε οποια ςελιδα κι αν 

παμε.  

Τι ςυμπεριλαμβάνει το masterpage? Τα CSS που κλθρονομοφνται από όλεσ τισ 

ςελίδεσ και των μενοφ. Δθλαδι όλο το πάνω μζροσ κάκε ςελίδασ, μαηί με το Login, 

Register, Basket, Banner και Search. Αυτό γίνεται διότι ζτςι δεν χρειάηεται να 

γράφουμε πάλι τον ίδιο κϊδικα για κάκε ςελίδα. Επίςθσ άμα αλλάξουμε κάτι δεν 

χρειάηεται να το αλλάξουμε ςε όλεσ τισ ςελίδεσ μία μία. Γενικά μασ βοθκά και είναι 

πιο εργονομικόσ τρόποσ προγραμματιςμοφ. 
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4.5 Register.aspx 

 

 

 

Σε αυτι τθ ςελιδα ο χριςτθσ μπορεί να δθμιουργιςει προςωπικό λογαριαςμό. Είναι 

υποχρεωτικό να ςυμπλθρϊςει όλα τα ςτοιχεία και ο κωδικόσ κα πρζπει να 

αποτελείται από νοφμερα ι γράμματα και τουλάχιςτον ζνα μθ αλφαρικμθτικό 

χαρακτιρα, με λιγοςτό πικανό αρικμό χαρακτιρων 7. 
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4.6 Products.aspx 

 

 

Στθ ςελίδα Products ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δει όλα τα προϊόντα κακϊσ 

και να τα αναηθτιςει με τθν χριςθ διαφόρων φίλτρων, όπωσ παρουςίαςθ 

προϊόντων μια ςυγκεκριμζνθσ μάρκασ κακϊσ και αλλαγι ςτον τρόπο ταξινόμθςθσ 

τουσ. Εάν ο χριςτθσ επιλζξει κάποιο ςυγκεκριμζνο προϊόν μεταφζρεται ςτθ ςελίδα 

ProductView.aspx του προϊόντοσ όπου εμφανίηονται όλα τα ςτοιχεία για αυτό. 
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4.7 ShoppingBasket.aspx 

 

 

Σε αυτι τθ ςελίδα ο χριςτθσ μπορεί να δει όλα τα προϊόντα και να προχωριςει 

ςτθν αγορά τουσ ι να αφαιρζςει κάποιο. 

4.8 PayOptions.aspx 
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Εδϊ ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τθ μζκοδο με τθν οποία κα πλθρϊςει. Οι 

επιλογζσ είναι 4. Με Paypal, με πιςτωτικι κάρτα, μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι 

με αντικαταβολι. 

Μόλισ ο χριςτθσ διαλζξει μζκοδο, εμφανίηεται ζνα παράκυρο που ηθτάει τα 

ςτοιχεία του, ανάλογα με το ποιά μζκοδο διάλεξε. 

Αφοφ ο χριςτθσ πατιςει Complete υποκετικά μεταφζρεται ςτθ ςελίδα του Paypal 

αν διάλεξε αυτι τθ μζκοδο, αλλά ουςιαςτικά απλά ολοκλθρϊνεται μια ψεφτικθ 

αγορά. 
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4.9 ProfilePage.aspx 

 

 

 

Σε αυτι τθ ςελίδα ο χριςτθσ μπορεί να δει ζνα ιςτορικό αγορϊν, δθλαδι ολεσ τισ 

αγορζσ που ζχει πραγματοποιιςει. 

 

4.10 Contact.aspx 
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Στθ ςελίδα Contact.aspx δίνουμε τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με το κατάςτθμα κακϊσ 

και μια διεφκυνςθ. Ο χάρτθσ τθσ Google είναι μια εικόνα ςε περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει ίντερνετ κατά τθ παρουςίαςθ τθσ ιςτοςελίδασ. 

 

4.11 Admin/Default.aspx 

 

Στθν ιςτοςελίδα μασ υπάρχει όπωσ είπαμε πιο πριν ζνασ ειδικόσ λογαριαςμόσ του 

διαχειριςτι. Ο διαχειριςτισ αφοφ ειςζλκει εάν πατιςει ςτο προφίλ του, 

μεταφζρεται ςε άλλθ ςελίδα ςε ςχζςθ με τον απλό χριςτθ. Οι δυνατότθτεσ που ζχει 

ο διαχειριςτισ ςε αντίκεςθ με τουσ απλοφσ χριςτεσ είναι δυο. Μια είναι θ 

δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ όλων τον παραγγελιϊν όλων των χρθςτϊν. 
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Η άλλθ δυνατότθτα του είναι προςκικθ νζων προϊόντων μζςω μίασ φόρμασ. 

 

 

Η φόρμα επιτρζπει τθν δθμιουργία νζων προϊόντων και ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων 

αυτϊν. Επίςθσ επιτρζπει τθν προεπιςκόπθςθ των ιδθ υπαρχόντων προϊόντων και 

τθν αλλαγι ι επεξεργαςία αυτϊν. 
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5.Επίλογοσ – Κωδικασ 

 
5.1 Επιλογοσ 

 

 

Η ιςτοςελιδα ολοκλθρωκθκε με ικανοπιοιτικα αποτελεςματα. Κατά τθ διαρκεια 

αυτθσ τθσ πτυχιακθσ εμακα πολλα για τισ βαςθσ δεδομενων και πωσ 

λειτουργουν, ενϊ ταυτοχρονα βελτιωςα τισ γνωςεισ μου ςτθ ASP.NET και C#. 

Οπτικα θ ςελιδα αλλαξε και εξελιχκθκε πολλεσ φορεσ μεχρι να είναι ετςι όπωσ 

παρουςιαηεται. Κατά τθ διαρκεια, εμφανιςτθκαν πολλα bugs τα οποια όμωσ 

εντοπιςτθκαν ςτο κωδικα και διορκωκθκαν.  

 

Οςο αφορα το ςκοπο τθσ ςελιδασ, ζνα online shop είναι αρκετα χρθςιμο ςθμερα 

που θ τεχνολογια και το θλεκτρονικο εμποριο εχουν αναπτυχκει τοςο ϊςτε θ 

ανεςθ να είναι κυριο χαρακτθριςτικο αυτων των μιρκο-ςυναλλαγων. Ολο και πιο 

πολλα εμφανιηονται, ειτε καινουργια, ειτε θδθ υπαρχοντα καταςτθματα που 

ανοιγουν e-shop. Οποτε θ γνωςθ δθμιουργιασ μιασ τετοιασ ιςτοςελιδασ είναι 

ςιγουρα ζνα πολυτιμο εργαλειο. 

 

Παρακατω παρεχεται το μεγαλθτερο μεροσ του κωδικα τθσ ιςτοςελιδασ. 

 

 

5.2 Κωδικασ 

 

 

Home.html 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title></title> 

    <link href="lib/css/MasterPage.css" rel="stylesheet" /> 

</head> 

<body style="background-color:#fff; margin:0;"> 

   <br /> 

    <br /> 
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    <div style="text-align:center;"> 

        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ <br /> 

        Πτυχιακή εργασία 

    </div> 

    <div style="background-image:url(/lib/graphics/images/home-bg.jpg);"> 

    <div style="width:800px; margin:50px auto; padding:200px; text-

align:center; color:#fff; font-size:30px;"> 

        Welcome to our Store. Click  

        <br /> 

        <br /> 

         <a href="Default.aspx" style="text-decoration:none; display:block; 

padding:20px; border:1px solid #fff; font-size:50px; color:#fff;">Here</a> 

        <br /> 

        to Εnter  

    </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

MasterPage.Master 

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeBehind="MasterPage.master.cs" Inherits="AthleticSportShop.MasterPage" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title></title> 

    <link href="lib/css/fixes.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="lib/css/MasterPage.css" rel="stylesheet" /> 

    <script src="lib/js/Lib.js"></script> 

    <script src="lib/js/site.js"></script> 

    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server"> 

    </asp:ContentPlaceHolder> 
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</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 

runat="server"></asp:ScriptManager> 

        <div style=""> 

            <div style="width:1000px; padding:10px; height:30px; z-index:1; 

margin:auto;"> 

                <div style="display:inline-block; width:500px;"> 

                        <asp:LoginView ID="LoginView1" runat="server"> 

                            <AnonymousTemplate> 

                                <asp:Login ID="Login1" runat="server" 

FailureText="Try again!" OnLoggedIn="Login1_LoggedIn"> 

                           <LayoutTemplate> 

                   <asp:TextBox 

ID="UserName" runat="server" CssClass="TextBox1" AutoComplete="off" 

PlaceHolder="Username"/> 

                   

<asp:RequiredFieldValidator ID="UserNameRequired" runat="server" 

ControlToValidate="UserName" ErrorMessage="*" ToolTip="Username Required" 

ValidationGroup="Login1"></asp:RequiredFieldValidator>                                        

                   <asp:TextBox 

ID="Password" runat="server" CssClass="TextBox1" TextMode="Password" 

PlaceHolder="Password"/> 

                   

<asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequired" runat="server" 

ControlToValidate="Password" ErrorMessage="*" ToolTip="Password Required" 

ValidationGroup="Login1"></asp:RequiredFieldValidator>                                           

                   <asp:LinkButton 

ID="LoginButton" runat="server" CssClass="Login_Login" Text="Login" 

CommandName="Login" ValidationGroup="Login1" /> 

                                        <asp:HyperLink ID="hlRegister" 

runat="server" NavigateUrl="~/Security/Register.aspx" 

CssClass="Login_Register">Register</asp:HyperLink> 

                   <asp:Label 

ID="FailureText" runat="server" CssClass="Login_lblFailureText"/>                                     

                                    </LayoutTemplate> 

                                </asp:Login> 
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                            </AnonymousTemplate> 

                            <LoggedInTemplate> 

                                <div> 

                                    <asp:Label ID="lblWelcome" runat="server" 

Text="Welcome"/> 

                                    <asp:HyperLink ID="hlProfile" 

runat="server" CssClass="Login_Login" NavigateUrl="~/ProfilePage.aspx"> 

                                        <asp:LoginName ID="LoginName1" 

runat="server" /> 

                                    </asp:HyperLink> 

                                    <asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" 

runat="server" CssClass="Login_Register" LogoutText="Logout" Width="50px" /> 

                                </div> 

                            </LoggedInTemplate> 

                        </asp:LoginView>                   

                </div> 

                <div style="display:inline-block; vertical-align: top; 

float:right; background-color:#00A5E6; padding:3px;"> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink5" runat="server" 

CssClass="shoppingCart" NavigateUrl="~/ShoppingBasket.aspx" ToolTip="Shopping 

Cart"></asp:HyperLink> 

                    <asp:Label ID="lblBasket" runat="server" 

ForeColor="White"></asp:Label> 

                    <asp:Button ID="bntEmpty" runat="server" Text="Empty" 

OnClick="bntEmpty_Click" /> 

                </div> 

            </div>         

            <div style="text-align:center; height:300px;"> 

                <img src="/lib/graphics/images/main-header.png" /> 

            </div> 

        </div> 

        <div style="background-color:#00A5E6;"> 

            <div class="centerDiv"> 

                <div style="display:inline-block"> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 
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NavigateUrl="~/Default.aspx">Home</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink7" runat="server" 

NavigateUrl="~/Products.aspx?sportID=1">Running</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink2" runat="server" 

NavigateUrl="~/Products.aspx?sportID=2">Swimming</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink6" runat="server" 

NavigateUrl="~/Products.aspx?sportID=4">Football</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink8" runat="server" 

NavigateUrl="~/Products.aspx?sportID=5">Tennis</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink3" runat="server" 

NavigateUrl="~/Contact.aspx">Contact</asp:HyperLink> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink4" runat="server" 

NavigateUrl="~/AboutUs.aspx">About Us</asp:HyperLink> 

                </div> 

                <asp:Panel ID="pnlSearch" runat="server" 

DefaultButton="lbtnSearch" style="float:right;"> 

                    <asp:TextBox ID="txtSearch" runat="server" 

CssClass="TextBox1" placeholder="Search" AutoComplete="off" 

Width="200"></asp:TextBox> 

                    <asp:LinkButton ID="lbtnSearch" runat="server" 

OnClick="lbtnSearch_Click">Search</asp:LinkButton> 

                </asp:Panel>                 

            </div> 

        </div> 

        <br /><br /> 

        <div style="background-color:#fff;"> 

            <div style="min-height:500px; width:1000px; margin:auto;"> 

                <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server">         

                </asp:ContentPlaceHolder> 

            </div> 

        </div> 

        <br /><br /> 

        <br /><br /> 

        <div style="background-color:#00A5E6; height:60px;"> 
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        </div> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

Default.aspx 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Default" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .lbtn1 { 

            display:inline-block; 

            padding:10px; 

            width:80px; 

            text-decoration:none; 

            text-align:center; 

        } 

        .hl1 { 

            font-size:20px; 

            text-decoration:none; 

            color:#000; 

            display:block; 

            width:200px; 

            height:30px; 

        } 

        .pnlItem { 

            vertical-align:top; 

            display:inline-block; 

            margin:10px; 
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            border:1px solid #fff; 

        } 

        .header { 

            display:block; 

            font-size:50px; 

            color:#00ADFF; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div style="margin:auto; width:900px;"> 

    <div> 

        <asp:Label ID="Label3" runat="server" CssClass="header" Text="New 

Products"></asp:Label> 

        <asp:Repeater ID="rpNewProducts" runat="server" 

OnItemCommand="rpProducts_ItemCommand"> 

            <ItemTemplate> 

                <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="pnlItem"> 

                        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>'> 

                            <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# 

"~/ShowImage.ashx?ID=" + Eval("DefaultImageId") %>' ToolTip='<%# Eval("Descr") 

%>' Width="200" Height="200" /><br /> 

                            <asp:HyperLink ID="Label1" runat="server" 

CssClass="hl1" NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>' 

Text='<%# Eval("Descr") %>'></asp:HyperLink><br /> 

                        </asp:HyperLink>                             

                            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# 

Eval("Price") + " €" %>' Font-Size="20"></asp:Label> 

                        <div> 

                            <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" 

CommandName="Buy" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Buy" ToolTip="Buy" Style="float: left; background-color: #00ADFF; color: 

#000;" /> 

                            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 
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CommandName="Add" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Add" ToolTip="Add to card" Style="float: right; background-color: #000; 

color: #00ADFF;" /> 

                        </div> 

                    </asp:Panel> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

    <br /><br /> 

    <div> 

        <asp:Label ID="Label4" runat="server" CssClass="header" Text="Popular 

Products"></asp:Label> 

        <asp:Repeater ID="rpTopProducts" runat="server" 

OnItemCommand="rpProducts_ItemCommand"> 

            <ItemTemplate> 

                <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="pnlItem"> 

                    <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>'> 

                        <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# 

"~/ShowImage.ashx?ID=" + Eval("DefaultImageId") %>' ToolTip='<%# Eval("Descr") 

%>' Width="200" Height="200" /><br /> 

                        <asp:HyperLink ID="Label1" runat="server" 

CssClass="hl1" NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>' 

Text='<%# Eval("Descr") %>'></asp:HyperLink><br /> 

                    </asp:HyperLink>                             

                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# 

Eval("Price") + " €" %>' Font-Size="20"></asp:Label> 

                    <div> 

                        <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" 

CommandName="Buy" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Buy" ToolTip="Buy" Style="float: left; background-color: #00ADFF; color: 

#000;" /> 

                        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 

CommandName="Add" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Add" ToolTip="Add to card" Style="float: right; background-color: #000; 

color: #00ADFF;" /> 

                    </div> 

                </asp:Panel> 
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            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

Products.aspx 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Products.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Products" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .lbtn1 { 

            display:inline-block; 

            padding:10px; 

            width:80px; 

            text-decoration:none; 

            text-align:center; 

        } 

        .hl1 { 

            font-size:20px; 

            text-decoration:none; 

            color:#000; 

            display:block; 

            width:200px; 

            height:30px; 

        }         

        .pnlItem { 

            vertical-align:top; 

            display:inline-block; 

            margin:10px; 
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            border:1px solid #fff; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <asp:DropDownList ID="dpdBrands" runat="server" DataValueField="ID" 

DataTextField="Descr" AppendDataBoundItems="true"> 

            <asp:ListItem Value="0">All Brands</asp:ListItem> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:DropDownList ID="dpdCategories" runat="server" DataValueField="ID" 

DataTextField="Descr" AppendDataBoundItems="true"> 

            <asp:ListItem Value="0">All Categories</asp:ListItem> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:DropDownList ID="dpdOrderBy" runat="server"> 

            <asp:ListItem Value="0">Order By</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem Value="1">Price</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem Value="2">Newest</asp:ListItem> 

        </asp:DropDownList> 

        <asp:LinkButton ID="lbtnRefresh" runat="server" Text="Refresh" 

CssClass="Login_Login" OnClick="lbtnRefresh_Click" /> 

    </div> 

    <br /><br /> 

        <div> 

            <asp:Repeater ID="rpProducts" runat="server" 

OnItemCommand="rpProducts_ItemCommand"> 

                <ItemTemplate> 

                    <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="pnlItem"> 

                        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>'> 

                            <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# 

"~/ShowImage.ashx?ID=" + Eval("DefaultImageId") %>' ToolTip='<%# Eval("Descr") 

%>' Width="200" Height="200" /><br /> 
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                            <asp:HyperLink ID="Label1" runat="server" 

CssClass="hl1" NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>' 

Text='<%# Eval("Descr") %>'></asp:HyperLink><br /> 

                        </asp:HyperLink>                             

                            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# 

Eval("Price") + " €" %>' Font-Size="20"></asp:Label> 

                        <div> 

                            <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" 

CommandName="Buy" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Buy" ToolTip="Buy" Style="float: left; background-color: #00ADFF; color: 

#000;" /> 

                            <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 

CommandName="Add" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' CssClass="lbtn1" 

Text="Add" ToolTip="Add to card" Style="float: right; background-color: #000; 

color: #00ADFF;" /> 

                        </div> 

                    </asp:Panel> 

                </ItemTemplate> 

            </asp:Repeater> 

        </div> 

</asp:Content> 

 

ProductView.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="ProductView.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.ProductView" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .buyButton { 

            text-decoration:none; 

            padding:5px 10px; 

            background-color: #00ADFF; 

            color: #000;  

        } 
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        .addToCardButton { 

            text-decoration:none; 

            padding:5px 10px; 

            background-color: #000; 

            color: #00ADFF;   

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <div style="display:inline-block; width:400px; margin-right:20px;"> 

            <asp:Image ID="imgImage" runat="server" Width="400" /> 

        </div> 

        <div style="display:inline-block; width:500px; vertical-align:top;"> 

            <asp:Label ID="lblDescr" runat="server" style="font-

size:30px;"></asp:Label><br /> 

            <asp:Label ID="lblBrand" runat="server"></asp:Label><br /> 

            <asp:Label ID="lblCode" runat="server"></asp:Label><br /><br /> 

            <asp:Label ID="lblLongDescr" runat="server"></asp:Label><br /><br 

/> 

            <asp:Label ID="lblPrice" runat="server" style="background-

color:#000; color:#fff; font-size:25px; padding:3px 5px; 

float:right;"></asp:Label>             

            <br /><br /><br /> 

            <asp:LinkButton ID="lbtnAddToCard" runat="server" 

CssClass="addToCardButton" OnClick="lbtnAddToCard_Click">Add To 

Card</asp:LinkButton> 

            <asp:LinkButton ID="lbtnBuy" runat="server" CssClass="buyButton" 

OnClick="lbtnBuy_Click">Buy</asp:LinkButton> 

        </div> 

    </div> 

    <div> 

        <asp:Repeater ID="rpImages" runat="server"> 
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            <ItemTemplate> 

                <asp:Image ID="imgImage" runat="server" ImageUrl='<%# 

"~/ShowImage.ashx?ID=" + Eval("ID_Image") %>' Width="200" /> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

    <br /><br /> 

</asp:Content> 

 

Contact.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Contact.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Contact" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <span style="font-size:30px;">Contact</span> 

        <div> 

            Telephone: 2101 1234 232 <br /> 

            Email: MyCompany@gmail.com  

            <br /><br /> 

        </div> 

        <div> 

            <%--<iframe width="1000" height="400" frameborder="0" 

scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" 

src="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=el&amp;geocode=&amp

;q=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95%CE

%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%8A%CE%B4%CF

%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC,+%CE%98%CE%B7%

CE%B2%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89,+%CE%95%CE%BB%CE%

BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&amp;aq=0&amp;oq=tei&amp;sll=37.0625,-

95.677068&amp;sspn=59.379225,114.169922&amp;ie=UTF8&amp;hq=%CE%A4%CE%B5%CF%87%C

E%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%C

E%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%



Ζλςι Χαςανάι  Σελίδα 52 
 

CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC,&amp;hnear=%CE%98%CE%B7%CE%B2%CF%8E%C

E%BD,+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B

4%CE%B1&amp;ll=37.976908,23.671046&amp;spn=0.031134,0.014185&amp;t=m&amp;output

=embed"></iframe>--%> 

            <br /> 

            <small><a target="_blank" 

href="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=el&amp;geocode=&

amp;q=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95

%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%8A%CE%B4

%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC,+%CE%98%CE%

B7%CE%B2%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89,+%CE%95%CE%BB%

CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&amp;aq=0&amp;oq=tei&amp;sll=37.0625,-

95.677068&amp;sspn=59.379225,114.169922&amp;ie=UTF8&amp;hq=%CE%A4%CE%B5%CF%87%C

E%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%C

E%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1+%

CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC,&amp;hnear=%CE%98%CE%B7%CE%B2%CF%8E%C

E%BD,+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B

4%CE%B1&amp;ll=37.976908,23.671046&amp;spn=0.031134,0.014185&amp;t=m" 

style="color:#0000FF;text-align:left">Προβολή μεγαλύτερου χάρτη</a></small> 

            <img src="lib/graphics/images/map.jpg" /> 

        </div> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

AboutUs.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="AboutUs.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.AboutUs" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

        <span style="font-size:30px;">About Us</span> 

    <br /> 

    <br /> 

    <img src="lib/graphics/images/athletic-store.jpg" width="500" /> 

    <div style="display:inline-block; width:400px; margin-left:20px; vertical-

align:top;"> 
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        Over the last decades, people and their attitudes to sport have changed 

– and INTERSPORT is changing with them. 

        INTERSPORT’s brand message “Sport to the People” expresses simply and 

emotionally the essence of INTERSPORT. 

        The more you enjoy doing something, the more you do it. We help you 

choose the equipment that will give you maximum enjoyment. 

        That is how INTERSPORT brings Sport to the People. 

    </div> 

</asp:Content> 

 

Login.aspx 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Security.Login" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title></title> 

    <link href="../lib/css/MasterPage.css" rel="stylesheet" /> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

     <div style="width:500px; margin:50px auto 50px auto; font-size:20px;"> 

         <img src="../lib/graphics/images/login.png" /> 

         <asp:Login ID="Login1" runat="server"></asp:Login>   

 </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

Register.aspx 
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<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Register.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Security.Register" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <asp:CreateUserWizard ID="CreateUserWizard1" runat="server" 

ContinueDestinationPageUrl="~/Default.aspx" MembershipProvider="SqlProvider"> 

            <WizardSteps> 

                <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" 

runat="server">                     

                </asp:CreateUserWizardStep> 

                <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" 

runat="server">                     

                </asp:CompleteWizardStep> 

            </WizardSteps> 

        </asp:CreateUserWizard> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

ShoppingBasket.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="ShoppingBasket.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.ShoppingBasket" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .item { 

            border-bottom: 1px dotted #000; 

            padding:5px; 

        } 

        .header { 
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            background-color:#00A5E6; color:#fff; padding:5px;             

        } 

        .header span { 

        } 

        .lblTotal { 

            font-size:40px;             

        } 

        .btnDelete { 

            display:inline-block; 

            position:relative; 

            top:3px; 

            width:20px; 

            height:20px; 

            background-image: url(/lib/graphics/icons/delete.png); 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div>         

        <asp:Repeater ID="rpBasketItems" runat="server" 

OnItemCommand="rpBasketItems_ItemCommand"> 

            <HeaderTemplate> 

                <div class="header"> 

                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Description" 

Width="500"></asp:Label> 

                    <%--<asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Quantity" 

Width="300"></asp:Label>--%> 

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Unit Price" 

Width="80"></asp:Label> 

                </div> 

            </HeaderTemplate> 

            <ItemTemplate> 
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                <div class="item"> 

                    <asp:HyperLink ID="Label1" runat="server" 

CssClass="Login_Register" NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + 

Eval("ID") %>' Text='<%# Eval("Descr") %>' Width="500"></asp:HyperLink> 

                    <%--<asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="1" 

Width="300"></asp:Label>--%> 

                    <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text='<%# 

Eval("Price") %>' Width="80"></asp:Label> 

                    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 

CssClass="btnDelete dialog" ToolTip="Delete" CommandName="Delete" 

CommandArgument='<%# Eval("ID") %>' Width="20"></asp:LinkButton> 

                </div> 

            </ItemTemplate>          

        </asp:Repeater> 

        <br /><br /> 

        <div style="float:right;"> 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Total: " 

style=""></asp:Label> 

            <asp:Label ID="lblTotal" runat="server" 

CssClass="lblTotal"></asp:Label> 

        </div> 

        <%--<asp:LinkButton ID="lbtnBuy" runat="server">Buy</asp:LinkButton>--

%> 

        <div> 

            <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" 

CssClass="Login_Login" NavigateUrl="~/Pay/PayOptions.aspx">Buy</asp:HyperLink> 

            <asp:LinkButton ID="lbtnEmpty" runat="server" CssClass="dialog 

btnBlack" OnClick="lbtnEmpty_Click">Empty Basket</asp:LinkButton> 

        </div> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

ProfilePage.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="ProfilePage.aspx.cs" 
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Inherits="AthleticSportShop.ProfilePage" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .header { 

            background-color:#0094ff; 

            padding:3px; 

        } 

            .header span { 

                text-decoration:none; 

                color:#fff; 

            } 

        .item { 

            padding:10px 3px; 

            border-bottom:1px dotted #000; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <div class="header"> 

            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Width="100" Text="Order 

No"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Width="100" 

Text="Status"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label8" runat="server" Width="200" Text="Payment 

Method"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label9" runat="server" Width="200" 

Text="Date"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label5" runat="server" Width="100" 

Text="TotalValue"></asp:Label> 

        </div> 

        <asp:Repeater ID="rpOrders" runat="server" 

OnItemDataBound="rpOrders_ItemDataBound"> 
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            <ItemTemplate> 

                <div class="item"> 

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Width="100" Text='<%# 

Eval("ID","{0:000000}") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Width="100" Text='<%# 

Eval("Status") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label4" runat="server" Width="200" Text='<%# 

Eval("Method") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Width="200" Text='<%# 

Eval("DateInserted") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="lblTotal" runat="server" Width="100" 

Text="Label"></asp:Label> 

                </div> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

PayOptions.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="PayOptions.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Pay.PayOptions" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .legend { 

            display: inline-block; 

            width: 100px; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <asp:RadioButtonList ID="RadioButtonList1" runat="server" 
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OnSelectedIndexChanged="RadioButtonList1_SelectedIndexChanged" 

AutoPostBack="true" RepeatDirection="Horizontal"> 

        <asp:ListItem Value="1">Paypal</asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Value="2">Credit Card</asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Value="3">Bank Account</asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Value="4">Cash on Delivery</asp:ListItem> 

    </asp:RadioButtonList> 

    <br /> 

    <div> 

        <asp:UpdatePanel runat="server"> 

            <Triggers> 

                <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="RadioButtonList1" /> 

            </Triggers> 

            <ContentTemplate> 

                <asp:Panel ID="Panel1" runat="server"> 

                    Paypal description 

                </asp:Panel> 

                <asp:Panel ID="Panel2" runat="server"> 

                    <asp:Label ID="Label4" runat="server" CssClass="legend" 

Text="Credit Card"></asp:Label> 

                    <asp:TextBox ID="txt0" runat="server" width="35" 

MaxLength="4" placeholder="xxxx"></asp:TextBox> 

                    <asp:TextBox ID="txt1" runat="server" width="35" 

MaxLength="4" placeholder="xxxx"></asp:TextBox> 

                    <asp:TextBox ID="txt2" runat="server" width="35" 

MaxLength="4" placeholder="xxxx"></asp:TextBox> 

                    <asp:TextBox ID="txt3" runat="server" width="35" 

MaxLength="4" placeholder="xxxx"></asp:TextBox> 

                    <br /> 

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" CssClass="legend" 

Text="Expired Date"></asp:Label> 

                    <asp:TextBox ID="txtExpiredDate" runat="server" 

Width="50"></asp:TextBox> 

                    <br /> 
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                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" CssClass="legend" 

Text="Security Code"></asp:Label> 

                    <asp:TextBox ID="txtSecurityCode" runat="server" Width="50" 

MaxLength="3"></asp:TextBox> 

                </asp:Panel> 

                <asp:Panel ID="Panel3" runat="server"> 

                    You can pay in one of the following bank accounts <br /> 

                    <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Citybank 

12345678"></asp:Label><br /> 

                    <asp:Label ID="lblBankAccount" runat="server" 

Text="Eurobank 12345678"></asp:Label> 

                </asp:Panel> 

                <asp:Panel ID="Panel4" runat="server"> 

                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Fill the date 

you wish to deliver you."></asp:Label> 

                    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" 

type="date"></asp:TextBox> 

                </asp:Panel> 

            </ContentTemplate> 

        </asp:UpdatePanel> 

    </div> 

    <asp:LinkButton ID="lbtnComplete" runat="server" 

OnClick="lbtnComplete_Click">Complete</asp:LinkButton> 

</asp:Content> 

 

PaymentComplete.html 

 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

    <title></title> 

</head> 

<body> 

    <br /> 
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    <br /> 

    <div style="width:1000px; margin:auto; text-align:center;"> 

        <img src="../lib/graphics/images/complete.png" /><br /><br /> 

        Your order completed succesfully. Thank you for using our store. Press 

the button below to return to homepage. 

        <br /> 

        <br /> 

        <br /> 

        <a href="/Default.aspx" style="background-color:#0094ff; color:#fff; 

padding:5px 10px; font-size:20px; text-decoration:none;">homepage</a> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

Admin Orders.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Admin/AdminMasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Orders.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Admin.Orders" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .header { 

            background-color:#0094ff; 

            padding:3px; 

        } 

            .header span { 

                text-decoration:none; 

                color:#fff; 

            } 

        .item { 

            padding:10px 3px; 

            border-bottom:1px dotted #000; 
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        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <div class="header"> 

            <asp:Label ID="Label11" runat="server" Width="100" Text="Order 

No"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Width="100" 

Text="User"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label7" runat="server" Width="100" 

Text="Status"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label8" runat="server" Width="200" Text="Payment 

Method"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label9" runat="server" Width="200" 

Text="Date"></asp:Label> 

            <asp:Label ID="Label5" runat="server" Width="100" 

Text="TotalValue"></asp:Label> 

        </div> 

        <asp:Repeater ID="rpOrders" runat="server" 

OnItemDataBound="rpOrders_ItemDataBound"> 

            <ItemTemplate> 

                <div class="item"> 

                    <asp:Label ID="Label10" runat="server" Width="100" 

Text='<%# Eval("ID","{0:000000}") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Width="100" Text='<%# 

Eval("User") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label3" runat="server" Width="100" Text='<%# 

Eval("Status") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label4" runat="server" Width="200" Text='<%# 

Eval("Method") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Width="200" Text='<%# 

Eval("DateInserted") %>'></asp:Label> 

                    <asp:Label ID="lblTotal" runat="server" Width="100" 

Text="Label"></asp:Label> 

                </div> 
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            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

Admin Products.aspx 

 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Admin/AdminMasterPage.Master" 

AutoEventWireup="true" CodeBehind="Products.aspx.cs" 

Inherits="AthleticSportShop.Admin.Products" %> 

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server"> 

    <style> 

        .form { 

            display:inline-block; 

            vertical-align:top; 

            margin-right:50px; 

            padding:5px; 

        } 

        .form span { 

            display:inline-block; 

            width:100px; 

            vertical-align:top; 

        } 

        .header { 

            background-color:#0094ff; 

            padding:3px; 

        } 

            .header span { 

                text-decoration:none; 

                color:#fff; 

            } 



Ζλςι Χαςανάι  Σελίδα 64 
 

        .item { 

            padding:10px 3px; 

            border-bottom:1px dotted #000; 

        } 

    </style> 

</asp:Content> 

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" 

runat="server"> 

    <div> 

        <asp:Label ID="Label10" runat="server" Text="New Product" style="font-

size:40px; display:block; margin-bottom:20px;"></asp:Label> 

        <div class="form"> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label1" runat="server" 

Text="Description"></asp:Label> 

                <asp:TextBox ID="txtDescr" runat="server" 

Width="300"></asp:TextBox> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="txtDescr"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Long 

Description"></asp:Label> 

                <asp:TextBox ID="txtLongDescr" runat="server" 

TextMode="MultiLine" Width="400" Height="80"></asp:TextBox> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="txtLongDescr"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Brand"></asp:Label> 

                <asp:DropDownList ID="dpdBrands" runat="server" 

DataValueField="ID" DataTextField="Descr" AppendDataBoundItems="true"> 

                    <asp:ListItem Value="0">Brand</asp:ListItem> 
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                </asp:DropDownList> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="dpdBrands" InitialValue="0"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Color"></asp:Label> 

                <asp:TextBox ID="txtColor" runat="server"></asp:TextBox> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="txtColor"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Price"></asp:Label> 

                <asp:TextBox ID="txtPrice" runat="server" Width="60" 

placeholder="€"></asp:TextBox> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="txtPrice"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label6" runat="server" 

Text="Category"></asp:Label> 

                <asp:DropDownList ID="dpdCategories" runat="server" 

DataValueField="ID" DataTextField="Descr" AppendDataBoundItems="true"> 

                    <asp:ListItem Value="0">Category</asp:ListItem> 

                </asp:DropDownList> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="dpdCategories" 

InitialValue="0"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

            <div> 

                <asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Sport"></asp:Label> 

                <asp:DropDownList ID="dpdSports" runat="server" 

DataValueField="ID" DataTextField="Descr" AppendDataBoundItems="true"> 
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                    <asp:ListItem Value="0">Sport</asp:ListItem> 

                </asp:DropDownList> 

                <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7" 

runat="server" CssClass="rfv" ErrorMessage="Required" 

ControlToValidate="dpdSports" InitialValue="0"></asp:RequiredFieldValidator> 

            </div> 

        </div>    

        <div class="form" style="border:1px solid #0094ff;"> 

            <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text="Images" Font-

Size="25"></asp:Label><br /> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /><br /> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload2" runat="server" /><br /> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload3" runat="server" /><br /> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload4" runat="server" /><br /> 

            <asp:FileUpload ID="FileUpload5" runat="server" /> 

        </div> 

            <br /><br /> 

        <asp:Label ID="lblSuccess" runat="server" CssClass="success" 

Visible="false" Text="Product created!"></asp:Label> 

        <br /><br /> 

        <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" 

OnClick="btnSubmit_Click" /> 

    </div> 

        <br /><br /> 

    <div> 

        <div class="header"> 

                <asp:Label ID="Label8" runat="server" Width="300" 

Text="Description"></asp:Label> 

                <asp:Label ID="Label7" runat="server" Width="100" 

Text="Price"></asp:Label> 

        </div> 

        <asp:Repeater ID="rpProducts" runat="server">            

            <ItemTemplate> 

                <asp:Panel ID="Panel1" runat="server" CssClass="pnlItem" 



Ζλςι Χαςανάι  Σελίδα 67 
 

style=""> 

                    <asp:HyperLink ID="Label1" runat="server" CssClass="hl1" 

Width="300" NavigateUrl='<%# "~/ProductView.aspx?ID=" + Eval("ID") %>' 

Text='<%# Eval("Descr") %>'></asp:HyperLink> 

                    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Width="100" Text='<%# 

Eval("Price") %>'></asp:Label> 

                </asp:Panel> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:Repeater> 

    </div> 

</asp:Content> 

 

6. Βιβλιογραφία και Πηγζσ 
 
 

Ηλεκρονικζσ πθγζσ 
  
1) openarchives.gr. Ηλεκτρονικό εμπόριο.  
http://www.openarchives.gr/ 
 
3) Auth.gr. Τι είναι html. 
http://pacific.jour.auth.gr/html/ 
 
4) Auth.gr. Τι είναι τα css. 
http://pacific.jour.auth.gr/css/ 
 
7) Wikipedia.org 
http://www.wikipedia.org 
http://www.mysql.com/ 
 
8) ASP 
www.asp.net 
www.msdn.microsoft.com 
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