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Πτυχια κή Εργαοiα Αρκουδόρης Ηλίας 

Γενική περιγραφή της εφαρμογής 

Η εφαρμογή μας ονομάζεται JQProducts. Είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δίνε ι τη δυνατότητα 

στους επισκέπτες του να αγοράσουν τα τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα της εταιρείας καθώς και τα 

εξαρτήματα τους. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τι είδους υπηρεσίες προσφέρει καθώς και τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιi1θηκαν για την υλοποίησή της. 

Κεφάλαιο 1 : Λειτουργική περιγραφή 
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει υπηρεσίες εγγραφής στην πλατφόρμα , αγοράς προϊόντων , 
αναζi1τησης , επικοινωνίας με τους διαχειριστές κτλ. 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής: 

1.1 Εγyραφή στην εφαρμογή και δημιουργία προφίλ χρήστη 
Ο χρήστης εγγράφεται στην εφαρμογή και μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ. Ειδοποιείτα ι μετά 

την εγγραφή του από μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο όπου πρέπει να ακολουθήσει τον 

υπερσύνδεσμο που του αποστέλλεται για να π ιστοποιήσει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και έτσι να 

ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Όταν πλέον πιστοποιηθεί τότε μπορεί να αλλάξει τη φωτογραφία του 

προφίλ του , τα στοιχεία του και τον κωδικό του. 

S Anrιual Sale Now '"' 
-"~ΟΙ'~ .. FIECΠCMr-=ιtANlllU 

Εικόνα 1 : Εγγραφή χρήστη 
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Π υχιακή Εpγοσίο Αρκουδόρης Ηλίας 

$ Annu<JI Si11e Now on 
GΓ.Τ Sο'Σ orr SΓf ΓC'Π [) MrACt ΙλΝοιςι 1 

Messagc 

Εικόνα 2 : Μήνυμα αποστολής συνδέσμου επιβεβαίωσης στο e-mail 

$ Λnnual Salc Now on 
UF'f !,ΟΧ.ΟΗ- ~'Ι::ι ι-Ctt-U Mt-ΙICHΛNtNSr 

Ε ι κόνα 3 : Επιβεβαίωση δημιουργίας λογαριασμού 

1.2 Σχετικά με την εταιρεία(Αbοut the company) 

Σε αυτό το μενού υπάρχουν πληροφορίες για την εταιρεία JQProducts και τους δημιουργούς της. 

-~ -- - ~~- . ··- -. 
~-···,. 

S Annυ.11 Sato Now on 
.......... +""-""'"" __ .... 

::7:::..-:::-..... ·~=~...:.:. ... ::::;~;::-~':" .. ":=<::=..ο,:·~.;:..~--= 
:.·.-;:--.. ~;:::·..::;~~ -:::...~.":'"' -~·--........ .----.. - .... -·--

Εικόνα 4 : About the company 
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Πτυχια κή Εργοοιο Αρκουδάρης Ηλίας 

1.3 Η Ιστορία(Τhe Story) 

Σε αυτό το μενού υπάρχουν πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε τη λειτουργία της η εταιρεία. Εδό) 

υπάρχουν 5 μέρη(parts) καθώς και βίντεο που σχετίζονται με τη δημιουργία της εταιρείας. 

·- -··-.. -- 11::. - .. -... . ~- -- . 

$ Ar1nUιitl 'Sdtc Ν<Νι on 
eσ_or> _ _._ 

-ΗΕ ~..J.r 

ΤΗΕ S.cinninι 

. ;t:"'!: 

Εικόνα 5 : The Story 

- -..... _ - ~· ....... ··--- · 
$ Amua1 Si!k! Now on 
.... -..-~~-!IL 

ΤΗΕ S.ιinninι 

Εικόνα 6 : Part 1 
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Πτυχιοκr1 Εργασία Αρκουδάρης Ηλίας 

- -·-·- ΕΞΙΙ - -·-- . ··-·- • 

$ AnrιUιilt S•kt ΝΟ'ΙΙ on ...,. ___ ._ __ ..... 

r.: :.: 

ΤΗΕ R~•I H•rd Pδlt 

·------"'-"' .. -.. ~·- -·- ........ .- __ ...... .. _,_ ........ .... ...... .. --· --.. ~--_ .... _. .... ,.._, .. ,,_,...,, ............. .... 
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Ι ~Ι 
Εικόνα 7 : Part 2 

Εικόνα 8 : Part 3 
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Πτυχιακή Εργοσiο 

$ Λnnu.al s.aιe Νιn11 on 
........... ~--~·-

Buildine The Prototypes 

Εικόνα 9 : Part 4 
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S Λnnuaι Sale Now σπ __ .,. .. _.....,.._ 

.... -.,..,.. .. .,_.,,..,. _ ν ..... ,,.. -~ , .. .. ..-... -..ι~ - ... ..... ,, .... _ .. w.& .. ~,., .,,._ ... _ ... ~ .. · ·-- ... __ ,... __ ---·~~ .... ._.._ ...... ..__,,,.,.,. ,"""°' ...... 

.... -- ·~ .. .._,. , ......... .., a .,..,.._ 

~.., ...,.., _. ο=. .,...,..,~· ... -. ... - "" ''"""' ~ι_,..,,..._,-. Υ-1:-• 

-~·-..,,. 

_ .. . --ι...- ... , ...... 1_,.. . ... - .;...,.., 

Εικόνα 1 Ο Part 5 

S Annιιal Sδιc Now on ... _ ...... __ '"""°"' ........ 

• 1 ι ΓΙ, Ι• < 

-. ~!lll - ~.- , ... 
ο - ·-· ._,._ .... 

000 

Εικόνα 11 Part Videos 
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Αρ κουδάρη ς Ηλίας 

( 
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Πτυχιακή Εργασία Αρκουδάρης Ηλίας 

1.4 Επικοινωνία(Cοηtact us) 
Σε αυτή τη σελίδα οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές της εφαρμογής. 

Υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας επάνω και από κάτω μια φόρμα επικοινωνίας. Υπάρχει 

η δυνατότητα ένα αντίγραφο του μηνύματος που θα αποστείλει ο ενδιαφερόμενος να αποσταλεί και στο 

προσωπικό του ταχυδρομείο. 

- -·-- - ·- - ΙΞ!!ΕΙ . ·--- . 

S Annt.ι.ir s.iιa Νσw on 

.... --~--

Εικόνα 12 : Contact us 

1.5 Find us οη Facebook 
Εδώ εμφανίζονται όλοι οι χρί1στες που έχουν κάνει like τη σελίδα μας 

https://www.facebook.com/JQProducts που βρίσκεται στο Facebook. 

rFtιnd ιυs on ΙF.acebook 

111§§ 

Εικόνα 13 : Find us on Facebook 
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Πτυχιακή Ε rγοοίο Αρκουδάρης Ηλιος 

(~' 

~P.αt..c ts. ~ti~ omi )Q-(!l' oά..c.tι 

· - 3,164 
.. 

-
Εικόνα 14 : Η σελίδα μας στο Facebook 

1.6 Αναζήτηση(Search) 

Εδώ οι χρήστες μπορούν να ψάξουν για οποιαδήποτε λέξη μέσα στην εφαρμογή και να δουν τα 

αποτελέσματα αυτής της αναζι)τησης. 

1 .7 Forum 

Search 

• ,ιJ1wαcΙ1 

~./'fjhOl'tJ!. 

Ε1Μ'Ι ρ Ι-!-• 

Εικόνα 15 : Αναζήτηση 

Εδώ οι χρι'1στες μπορούν να ψάξουν για οποιαδήποτε θέμα καθώς και να δημιουργήσουν νέα θέματα 

προς συζήτηση. 

JQProducts . Ηλεκ1ρον ι κό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 10 



Πτυχιακή Εργασία 
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Εικόνα 16 : Forum 

1.8 Shοp(Ηλεκτρονικό κατάστημα) 

Αρκουδάρης Ηλiας 

• 

Από αυτό το μενού μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν ο χρήστης 

πατήσει στο μενού SHOP τότε μπορεί να δει όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστi1ματος. 

Υπάρχουν και οι παρακάτω κατηγορίες: 

SHOP 

1-----ΤΗΕ Car Pro Κits 

1-----Spare parts 

1-----Plastic Parts 

1-----Metal Parts 

1-----ΤΗΕ Car RTR Κits 

1-----Spare parts 

1-----Plastic Parts 

1-----Metal Parts 

1-----Merchandizing 

1-----ΤΗΕ Tshirts 

1-----ΤΗΕ Hats 

Εικόνα 17 : Κατηγορίες προϊόντων ηλεκτρονικού καταστήματος 
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Πτιιχιακή Εργααία Αρκουδαρης Ηλίας 

Εικόνα 18 : Κατηγορίες στο μενού SHOP 

Πατώντας στο μενού SHOP μπορούμε να δούμε όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος , 
όπου εμφανίζονται 20 προϊόντα ανά σελίδα. Εκεί τα προϊόντα είναι κατηγοριοποιημένα με τη 

φωτογραφία τους , το όνομά τους , τη ψήφο που έχουν πάρει από τους χρήστες της σελίδας , καθώς και 
την τιμή τους. 

$ Anrιυal Sale Now on 
<οι. f !jO~Oft ~t.LLCΙWMLMCltANUt~t 

Εικόνα 19 : Η σελίδα SHOP με όλα τα προϊόντα 

Πατώντας στην εικόνα ή στο όνομα του προϊόντος θα μεταβούμε στη σελίδα του προϊόντος όπου 

υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το κάθε προϊόν. Πληροφορίες όπως η περιγραφή του προϊόντος, 

εικόνες του προϊόντος , μια μίνι επικοινωνία για το συγκεκριμένο προϊόν, η δυνατότητα να αφήσουμε 

σχόλια για το προϊόν καθώς και το κουμπί για να το προσθέσουμε στο καλάθι αγορών μας . 

JOProducts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 12 
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Πτυχιοκη Εργοοίο 

$ Annu.iι &1ιc Now on 
ιιι 1 eιnon !ι.Ιι,ιL,ι.οw.ιwαΙΑΙCΧ!.Ι 

·-ΗΕ eCar' 1/8 E.ectrc Buggy Κ.ι 

~· -· 

Ου' pr ιce: 350,00 { 
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<8'<Κ "'-"U "'Ι .. O.C:....._._ ...,_ι;;Η...-. -..ι .: .. ..-.. ι'• 

...... ~ ... ~ ..... -- - .. -- . '*'·'""""' ......... ,, •• '-' ........ ,_. -~.,...,,. . .,...., ., ,.,.,.., .,._Ί•-· •-ι..::r-.·• • ••"'~ 
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--... - .. -..·...--~- .... ,.,.,>U"r -··--.... ., ................. ....... 
-···-·-..-~ ·--

--------~ .. 41 

Εικόνα 20 : Η σελίδα του προϊόντος 

1.9 Το καλάθι αγορών(Caή) 

Αρκουδαρης Ηλίας 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Add to Cart τότε το προϊόν θα προστεθεί στο καλάθι αγορών μας και 
στο επάνω δεξιά μέρος της σελίδας θα δούμε το προϊόν που προσθέσαμε και το κουμπί Proceed to 
cl1eckout. Εάν πατήσουμε σε πολλά προϊόντα Add to Cart τότε όλα αυτά θα προστεθούν στο καλάθι 
αγορών . 

·τΗΕ eCcr' : /8 E lectι·ic Buggy Κιt 

Ουr ρrιce · 350,00 € . 

- . ;ι:, ... _.·..,~.1r .. " •·- .,...- - .... , .. , .. _.. . _ .. 
._..,,.._.., -• ... ..... .- ~--.....--.,. .. rι .ο,.·11 ;.-.. ........ - .... _... ....................... ~..,,.-..: •- .... , ......... . . ....-. ~.,,.,_. ...-. ... ............... ..... .. __ , .... .. 
~,., .... -............. #> .. :><;..-•---..-. .......... ......_ .... ... .: ... 
L<ι ,._, .... "'Ο•t~0-οι.-. •• •ι..-Ηt0<_ ............ - .. . -.1 
.: ...... ,. ... . .,, .... ,...,._,.4._... ., ,.__. .. ιi• o ..., .-.r"'""' ''"-

....,..,.~...,. ~ -. .,.-.,,~...,, 

Εικόνα 21 : Το καλάθι αγορών 

1.10 Αγορά προϊόντων (Checkout) 
Για να αγοράσει κάποιος ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί είτε να εγγραφεί ως 

χρήστης ή να το αγοράσει ως απλός επισκέπτης. 

JQProdυcts : Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων 13 



Πτυχιακή Εργοσίο Αρκουδάρης Ηλ ίσς 

<:.t•' •-' 

Guesl 

GJ . 

Εικόνα 22 : Αγορά ως επισκέπτης 

Εάν κάνει εγγραφί1 ή αγοράσει ως απλός επισκέπτης θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει κάποιες 

προσωπικές πληροφορίες έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε ποιον θα αποσταλεί το προϊόν. 

Στη συνέχεια θα επιλέξει ο χρήστης τον τρόπο πληρωμί1ς ο οποίος προς το παρόν είναι μόνο το PayPal. 
Επίσης μπορεί να εισάγει έναν αριθμό κουπονιού και να έχει μια έκπτωση στην αγορά που θα 

πραγματοποιήσει. 

-
;ο :ιsο ~- • 

Εικόνα 23 : Τρόπος πληρωμής και κουπόνι έκπτωσης 

Εφόσον επιλέξαμε τον τρόπο πληρωμής και τη διεύθυνση αποστολής, θα πατήσουμε Finisl1 και θα 
μεταβούμε στο περιβάλλον της PayPal για να ολοκληρώσουμε την πληρωμή . 

JQProducts : Ηλεκτρον ι κό κατάστημα πώλησης τηλεκατευθυνόμενων α υτοκινήτων 14 
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Πτυχιακή Εrγοσiο 

c 

c; ...... f) 

Εικόνα 24 : Ολοκλήρωση παραγγελίας 

7 t1to .• ~ ,, .... ... IW' ... 'W' !~~Th 

$ .Λ•οσaι Salr ~ο" ο•. 
GΠ-<lf«U('ΠJ)tιr:W:W.u:l'JIΚ. 

t'yw a«~ .ι::: .• :..-ιι .. .• --.r-'-- :i;.ce-.ιι,,.....~ 

Εικόνα 25 : Red irect στη σελίδα της PayPal 

:!"':'~-~:.•.!.ι.~:~-~vr.'51: 
l~Π'-w>ef !Q"·~-· .. ~ 

•t,.. μr<t '!2t'ι ~., 

~ .. l'!'ι1 
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C~oo • a w•v Ιο ρay 
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Coιrt; GIHC• 

Εικόνα 26 : Πληρωμή στη σελίδα της PayPal 

Αρκοuδάρης Ηλiος 

ΡaγΡaι ω 

ίΞJ 

--

Ένα e-mail που θα μας ειδοποιεί ότι λάβαμε μια νέα παραγγελία θα έρθει στο e-mail μας . 

JQProducts : Ηλεκφονικό κατάστημα πώλησης τηλεκοτευθυνόμενων αυτοκινήτων 15 



Πτυχ 1 ο κ ή Εργοσiο 
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Εικόνα 27 : E-mail ειδοποίησης νέας παραγγελίας στο διαχειριστή 

Ένα παρόμοιο μήνυμα θα λάβει και πελάτης που τοποθέτησε την παραγγελία. 
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Εικόνα 28 : Email ειδοποίησης παραγγελίας του πελάτη 

Κεφάλαιο 2 : Τεχνολογική περιγραφή 
Πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση της εφαρμογής μας , μελετήσαμε τους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να γίνει αυτή η υλοποίηση . Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια οι υλοποιήσεις εφαρμογών 

να γίνονται με τη βοήθεια συστημάτων &ιαχείρισης περιεχομένου. Τα Συστήματα Διαχείρισης 

Περιεχομένου είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στο χρi1στη να διαχειρίζεται το δ ικτυακό του 

περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, νideo με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν της χρήσης 

ενός κειμενογράφου. Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου διαχωρίζονται στα κλειστού κώδικα , τα 
οποία συνήθως εκμεταλλεύονται εμπορικά κάποιες εταιρείες και δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο τους 

κώδικα ο οποιοσδήποτε καθώς και στα ανοικτού κώδικα , τα οποία δεν εκμεταλλεύεται κανείς εμπορικά 
και έχει πρόσβαση ο οποιοσδ1Ίποτε στον πηγαίο τους κώδικα. Σύμφωνα με τα παραπάνω για τα 

κλειστού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου απαιτείται κάποιο κόστος για τη χρησιμοποίησή 

τους ενώ τα ανοικτού κώδικα είναι συνήθως δωρεάν. 
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Πτuχιακr Ερvασ10 Αοιωυδάρης Ηλίας 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτών των συστημάτων είναι πολλά όπως : 

• Ταχύτερη υλοποίηση εφαρμογών. 

• Υποστήριξη από χιλιάδες προγραμματιστές. 

• Δε απαιτούνται ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις. 

• Πλήθος από επεκτάσεις και βιβλιοθήκες 

• Συνοχή του περιεχομένου ( Κατηγορίες , άρθρα ). 

• Λιγότερο κόστος υλοποίησης. 

• Ευκολότερη διαχείριση χρηστών. 

• Δωρεάν (Ανο1κτού κώδtκα) 

Βεβαίως υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως : 

• Κόστος για εμπορικές επεκτάσεις. 

• Έλλειψη εμπορικής υποστήρ1ξης στα ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου . 

• Θέματα ασφάλε1ας (αφορά τους αρχάριους χρήστες) . 

• Κόστος αγοράς στα κλειστού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου . 

• Δυσκολία στην παραμετροποίηση επεκτάσεων 

2.1 Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού 
Αυτή τη στ1γμή υπάρχουν πάνω από 1200 Συστήματα Διαχείρισης Περ1εχομένου. Παρακάτω θα δούμε 
τα πιο δημοφιλή ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου . Ο κύρ10ς λόγος που 

επικεντρωνόμαστε στα ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρtσης Περιεχομένου είναι το κόστος. 

Θέλουμε η εφαρμογή που θα χτίσουμε να είναι δωρεάν , χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να μας 

περιορίζει προγραμματιστικά. 

Τα τρία πιο δημοφιλή ανοικτού κώδικα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι τα παρακάτω : 

2.1.1 Wordpress 

Το WordPress 1 είναt ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης περιεχομένου . 
Είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες , από ομάδες εθελοντών και απευθύνεται στον οποιοδήποτε 
θέλει να αποκτήσεt το δικό του blog ή τη δική του προσωπική ιστοσελίδα. Είναι εύκολο στην 

εγκατάσταση καθώς και στη διαχείριση του περιεχομένου . Δε χρειάζονται ιδιαίτερες προγραμματιστικές 

γνώσεις και για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. 01 γνώσε1ς που απαιτούνται δηλαδή , είναι οι 
γνώσεις ενός απλού κειμενογράφου. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η ΡΗΡ2 και η διαχείριση των 
βάσεων γίνεται μέσω της MySQL3

. 

2.1.2 .Joomla! 

Το JoomJa! 4 είναι ένα γνωστό και tδιαίτερα δημοφιλές στην Ελλάδα λογισμικό που διανέμεται ελεύθερα 
και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονους δυναμικούς ιστότοπους. Ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματά του είναι η επεκτασιμότητά του, δηλαδή η δυνατότητα που μας προσφέρει να 

προσθέτουμε περισσότερες εφαρμογές σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Οι προγραμματιστικές γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείρισή του είναι οι βασικές. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η 

1 http://wordpress.org/ 
2 http://el.wikipedia.org/wiki/PHP 
3 http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL 
4 

http://el.wikipedia.org/wiki/Joomla 
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ΡΗΡ και η διαχείριση των βάσεων γίνεται μέσω συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως: 

MySQL, Oracle5
, PostgreSQL6

, SQLite7 και Microsoft SQL Server8
. 

2.1.3 Drupal 

Το Drupal9 είναι ένα ανοιχτού κώδικα Σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου που χρησιμοποιείται για την 
δημιουργία και την διαχείριση ιστότοπων. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του είναι η σταθερότητα, η 

ευελιξία και η ασφάλεια του. Απαιτεί περισσότερες προγραμματιστικές γνώσεις σε σχέση με τα άλλα δυο 

συστήματα που αναλύουμε. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η ΡΗΡ και η διαχείριση των βάσεων 

γίνεται μέσω συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite 
και Microsoft SQL Server. 

2.2 Επιλογή συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 
Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήσαμε τελικά το ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου Joomla!. Η έκδοση που χρησιμοποιήσαμε είναι η 3.2.1. Όταν ξεκινήσαμε την υλοποίηση 
της εφαρμογής , αυτή η έκδοση του Joomla! ήταν η νεότερη και πιο σταθερή. Επίσης υποστήριζε τις 
περισσότερες επεκτάσεις(eχteηsiοηs 10). Οι τέσσερις κυριότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε 
αυτό το εργαλείο σε σχέση με τα άλλα δυο είναι: 

1) Η ελληνική κυρίως καθώς και η ξένη κοινότητα υποστήριξης. 

(πάνω από 200000 προγραμματιστές). 
2) Η πληθώρα των επεκτάσεων(templates, modules, plugins, components και languages) τα οποία 

αναλύονται στη συνέχεια. 

3) Η εμπιστοσύνη από σημαντικούς οργανισμούς και εταιρείες. 

Επιπλέον λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε αυτό το Σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου είναι : 

• Ευκολία στη χρήση. 

• Δωρεάν επεκτάσεις. 

• Διαχείριση μιας εφαρμογής μέσα από πολύ απλά βήματα. 

• Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η ΡΗΡ και έτσι καθίσταται εύκολα παραμετροποιήσιμο. 

• Πάρα πολλές ιστοσελίδες καθώς και forums παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο Joomla! . 

• Ευκολία διαχείρισης χρηστών . 

• Η προηγούμενη εμπειρία. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι του Joomla! είναι οι επεκτάσεις του . Πάνω από 10000 επεκτάσεις , χωρίς 
να συμπεριλάβουμε τα templates υπάρχουν για το Joomla! . Χιλιάδες προγραμματιστές ασχολούνται με 
το κομμάτι της ανάπτυξης νέων ή της βελτιστοποίησης υπαρχόντων επεκτάσεων . 

Υπάρχουν πέντε είδη από extensions: 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_database 
6 

http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 
7 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQLite 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 
9 http://drupal.org 
10 http://extensions.Joomla.org/ 
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Εικόνα 29 : Πως τοποθετούνται τα extensions 

2.3 Επεκτάσεις 

Παρακάτω περιγράφουμε τα extensions που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας : 

2.3 .1 Templates 

Ολη η εμφονιση 
και το στήσιμο της 

στλιδας είναι 

τo template 

ΟριζΕΙ nς θtσιις 

όπου μπορούν νο 

τσποθετηθοίιν 

τα extensιons 

Τα Templates(θέματα) καθορίζουν τη σχεδίαση του JoomJa! ιστότοπου. Χρησιμοποιούνται για να 
αλλάζουμε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου . Περιέχουν συγκεκριμένες θέσεις για την 

εμφάνιση ενός component. Δημιουργούνται ή παραμετροποιούνται εύκολα και παρέχουν μεγάλη ευελιξία 
για τον καθορισμό της εμφάνισης του ιστότοπου. 

Το template που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Ignite 11
. Έχει πολύ ωραία χρώματα καθώς και 

ωραία menu. Το template αυτό παραμετροποιήθηκε έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν το logo της 
εφαρμογής , τα χρώματα , οι θέσεις των modules και των plugins. 

11 http://www.joom1abamboo.com/joomla-templates/ignite-jo01nla-temp\ate 
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Εικόνα 30 : Template Manager 
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Αποτελούν τα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα extensions. Μοιάζουν με μικρές εφαρμογές. 
Αποτελούνται από δύο τμήματα. Το Adωinistrator part και το Site part. Κάθε φορά που εμφανίζεται μια 
σελίδα του Jooωla! , ένα coωponent καλείται για να δημιουργήσει τη σελίδα 

Αποτελούν το κύριο κομμάτι μιας σελίδας, επειδή κάθε ωenu item συσχετίζεται με κάποιο component 

Τα component που χρησιμοποιι'1θηκαν είναι τα παρακάτω : 

Hikashop 

Το Hikashop 12 είναι μία εφαρμογή ηλεκτρονικού καταστήματος για το Joomla!. Το χρησιμοποιήσαμε 
επειδή μπορούμε με αυτό να δημιουργήσουμε προϊόντα , κατηγορίες προϊόντων , τρόπους πληρωμής και 

αποστολής , τρόπους εμφάνισης των προϊόντων καθώς και να παρακολουθήσουμε τα στατιστικά αγορών 

του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι η 2.2 .2 . 
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Εικόνα 31 : Hikashop Component 

12 http://www.hikashop.coω 
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Kunena Forum 

Το Kunena Forum13 είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Joo111la! . 
Είναι πλήρως ενσωματωμένο και έτσι οι χρήστες δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς 

για να επικοινωνήσουν . Μπορούν να δημιουργήσουν νέα θέματα , να ανταλλάξουν πληροφορίες και να 
ειδοποιούνται κάθε φορά στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Η έκδοση που χρησιμοποη)θηκε είναι η 

3.0.4 

Β:!Ι _,;1• • __ .,.:J. • ι.ι.._,~ι.;,, .. ~11(1..'11( • r.ατιpοrtι'Ιιl;,• L.x1<.."Y'J:'I~· l\..i;.. '~ '·"-'J. 3' Ο • 

Kurer.a Forum Dashboard Α J=maι· 

:: , ...... φr. ι.~ .. ,~ 

1 u~.,, lkw:ιll9f'f 

8' ::-nn.,f.\ιr.i'',1t"' 

1, Rι .. ιlι .. ~~ 

~ lt··r'κ!~Ur~· 

./" (.!J"'°"''ίitM 

~ 9..-ιf..!~ 

';-t•r1Wt 

~ 1Qi~.t.1h1'119FI 

AcyMailing 

((ιfιίt 

rιι~900.-s 

..[) 
Wl• 

011.. "ΙΝΑ. 

"' ~ 

"'~· f llt-.• Ε"""'°"' Rif!li:, 1e~,...-.ιsι, .. 

~·r .. Tod• ϊιaclι 

Εικόνα 32 : Kunena control pane/ 
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Το AcyMai ling 14 είναι μια προέκταση του Joomla! η οποία μας επ ιτρέπει να δημιουργούμε χρήστες , να 
διαχειριζόμαστε το λογαριασμό τους , να δημιουργούμε και να επεξεργαζόμαστε λίστες , να 

δημιουργούμε όμορφα news letter , να δημιουργούμε καμπάνιες και τέλος να ελέγχουμε τα στατιστικά 

χρήσης ανταλλαγής μηνυμάτων . Η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε είναι η 1 .9.0 starter. 

2.3.3 Plugins 

Τα Plugins αποτελούν πιο προηγμένα extensions. Ουσιαστικά είναι event handlers. Όταν εκτελείται 
δηλαδή κάποιο μέρος του Joomla! και λαμβάνει χώρα ένα event , εκτελούνται τα plugins που έχουν 
δηλωθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογί1 και είναι υπεύθυνα να «πιάσουν» το eνent 

Παράδειγμα : Ένα p lugin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχε ι άρθρα τη στιγμί1 που υποβάλλονται 

και να διαγράφει ακατάλληλες λέξεις. 

Τα plugins που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω : 

Editor TinyMCE 

Ο TinyMCE 15 editor είναι ένας επεξεργαστής κειμένου που μας βοηθά να επεξεργαστούμε και να 
διαμορφώσουμε τα άρθρα στη εφαρμογή μας. Είναι πολύ απλός στη χρήση και ενσωματώνει όλες τις 

λειτουργίες ενός σωστού επεξεργαστή κειμένου όπως : γραμματοσειρές , μέγεθος γραμματοσειράς , 
χρώμα , υπερσύνδεσμοι , εικόνες κ.α 

Content • Rating 

Αυτό το plugin βοηθά στη βαθμολόγηση των άρθρων με γραφικό τρόπο και στη διατί1ρηση στατιστικών 
για το κάθε άρθρο ξεχωριστά. Ενσωματώνεται αυτόματα σε όλες τις εκδόσεις του Jooιn l a!. 

13 http://www.kunena.org/ 
14 http ://www.acyba .co!11/en/acyωailing. ht111l 
15 \1ttp: //www.tinymce.co!11/ 
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Simple lmage Gallery 

Είναι ένα plugin το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις φωτογραφίες μας να εμφανίζονται με τη μορφή 
έκθεσης , μετακινούμενοι από φωτογραφία σε φωτογραφία με κουμπιά. 

2.3.4 Modules 

Τα modu\es είναι πιο ελαφριά και ευέλικτα extensions που χρησιμοποιούνται για σελιδοποίηση. 

Ορισμένες φορές σχετίζονται με components. Όμως αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, μπορούν να είναι 

απλή γλώσσα HTML16 ή κείμενο. 

Τα modules που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω : 

Face Book Like Βοχ17 

Χρησιμοποιείται για να κάνουν οι χρήστες like στη σελίδα της εφαρμογής στο Facebook. 

Login Form 

Είναι η φόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί ή να συνδεθεί με το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό του στην εφαρμογή. Είναι ενσωματωμένο στην αρχική έκδοση του Joomla!. 

2.3.5 Languages 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δυο τρόπους . Core package ή Extension package. Ουσιαστικά 
πρόκειται για αρχεία από ζευγάρια (κλειδί, τιμή) και αποτελούν μεταφράσεις από string που 
χρησιμοποιούνται μέσα από τον κώδικα του Joomla!. Επηρεάζουν τόσο το site part όσο και το 
administrator part. 

Τα language packs περιέχουν και ένα meta file σε XML με πληροφορία για τη γλώσσα και τα fonts που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγή PDF. Εμείς στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε στην πλευρά 
του Administrator την Αγγλική γλώσσα και στην πλευρά του χρήστη τα Αγγλικά, ενώ σύντομα θα 
υπάρχουν τα Ελληνικά , Γερμανικά , Γαλλικά , Πορτογαλικά , Ισπανικά και Ιταλικά έτσι ώστε να γίνει 

πιο εύχρηστη η εφαρμογή σε περισσότερους χρήστες. 

2.4 Search Engine Optimization 
Το SEO(Search Engine Optimization)είναι όλες οι ενέργειες προώθησης μια εφαρμογής στα οργανικά 
αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Είναι πολύ σημαντικό μια δ ιαδικτυακή εφαρμογή να μπορεί να 
προβληθεί στις μηχανές αναζήτησης με το σωστό τρόπο . Αυτό σημαίνει πως όταν ένας χρήστης 

πληκτρολογήσει μια λέξη-κλειδί σε μια μηχανή αναζήτησης π.χ. τηλεκατευθυνόμενα αυτοκίνητα , η 

μηχανή αυτή να μπορέσει να βρει την εφαρμογή μας και να την κατατάξει στις υψηλότερες θέσεις των 

αποτελεσμάτων της. 

Το Joomla! εμφανίζει τα URL με τον παρακάτω τρόπο : 

http://www.jqproducts.gr/index.php? ltemίd= 1 &optίon=com _ content 
Σε αυτό το URL δεν δίνουμε στις μηχανές αναζήτησης να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται από το 

URL. Επίσης δεν τις βοηθούμε να το κατατάξουν καλύτερα. Εμείς ενεργοποιήσαμε την επιλογή "URL 
Φιλικό προς τις Μηχανές Αναζήτησης" που βρίσκεται στις Γενικές ρυθμίσεις. Έτσι το URL εμφανίζεται 
όπως παρακάτω: 

http://www. jqproducts.gr/ίndex.php/tίtlos-arthrou 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει να έχουμε εισάγει σε κάθε άρθρο και κάθε κατηγορία της εφαρμογής το 

πεδίο ψευδώνυμο (Alias) . Εμείς σε κάθε σελίδα-άρθρο της εφαρμογής μας έχουμε εισάγει λέξεις-κλειδιά 
στα metadata πεδία. Έτσι οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να βρουν ευκολότερα τα άρθρα μας με βάση 

συγκεκριμένες αναζητήσεις των χρηστών. Λέξεις-κλειδιά έχουμε τοποθετήσει επίσης στη meta 
description της εφαρμογής μας , στις εικόνες και τα βίντεο της εφαρμογής μας. 

16 http :// el. wilcipedia. org/wiki/HTML 
17 http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/facebook-display/12589 
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Μελλοντικά θα επενδύσουμε σε μηχανές αναζήτησης όπως η Google μέσω του Google AdWords 18 

έτσι ώστε να έχουμε προβεβλημένη εμφάνιση στα αποτελέσματα , σε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά σε 
συγκεκριμένες χώρες και χρήστες. 

Με όλους τους παραπάνω τρόπους θα μπορέσουμε να κατατάξουμε την εφαρμογή μας στις υψηλότερες 

θέσεις στις μηχανές αναζήτησης και κατ' επέκταση να γίνουμε πιο δημοφιλείς. 

2.5 Ασφάλεια 
Πολλοί θα ισχυριστούν ότι μια Joomla! εφαρμογή είναι πιο ευάλωτη σε κακόβουλες επιθέσεις , σε σχέση 
με άλλες custom-made εφαρμογές. Αυτό ισχύει μόνο εφόσον κάποιος δημιουργήσει μια Joomla! 
εφαρμογή και στη συνέχεια δεν ασχοληθεί με περεταίρω κινήσεις που θα την προστατέψουν. Τα βήματα 

που κάναμε εμείς για να διασφαλίσουμε την εφαρμογής μας είναι τα εξής : 

1) Χρησιμοποιήσαμε μόνο extensions 19 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας που 
θέτει το Joomla!. 

2) Αλλάξαμε το όνομα χρήστη από Admin σε κάτι πιο δύσκολο να αποκαλυφθεί. 
3) Αλλάξαμε το πρόθεμα των πινάκων της βάσης σε ilias_. 
4) Αλλάξαμε τα δικαιώματα των χρηστών στα αρχεία σε 644. Των con.figuration αρχείων 

σε 666 και όλων των υπόλοιπων φακέλων σε 755. 
5) Αναβαθμίσαμε όλα τα extensions στην τελευταία έκδοσή του Joomla!. 
6) Αναβαθμίσαμε όλα τα extensions στην τελευταία έκδοσή τους. 
7) Κρατήσαμε αντίγραφα ασφαλείας κάθε φορά που εισάγαμε ένα νέο extension. 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να αναβαθμίζουμε στην τελευταία έκδοση του Joomla!. 

Μελλοντικές επεκτάσεις 

Τα σχέδια μας για το μέλλον είναι να ενσωματώσουμε περισσότερες γλώσσες στην εφαρμογή μας όπως 

Ελληνικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά , Πορτογαλικά και ίσως κάποιες αραβικές και 
αφρικανικές γλώσσες. Επίσης σκοπός μας είναι να αναβαθμίσουμε την έκδοση του Joomla! στην 
τελευταία του έκδοση μόλις αυτή χαρακτηριστεί σταθερή και ασφαλής. Η αγορά ενός SSL 
πιστοποιητικού20 είναι στα άμεσα σχέδια μας για επιπλέον ασφάλεια κατά την είσοδο του χρήστη καθώς 
και κατά την είσοδο στη διαχείριση της εφαρμογής. 

Ενδεικτικός κώδικας 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en-gb" dir=''ltr"> 

<head> 

<base href=''/iliasl /" /> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

18 http://en .wίkίpedίa.org/wίkί/ AdWords 
19 http :// docs.joomla .org/Vu lnera ble_ Extensions _List 
20 http://el.wikipedia.org/wίki/SSL 
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<meta name= 11 description 11 content= 11 Eshop that sells JQ Products11 /> 

<meta name= 11generator11 content= 11Joomla ! - Open Source Content Management11 /> 

<title>Home</title> 

<l ink href= 11 /ilias 1 /?view=featured11 rel= 11 canonical 11 /> 

<link href= 11 /iliasl /index.php?fonηat=feed&amp;tvpe=rss11 rel=11 alternate 11 

type="application/rss+χml 11 title= 11 RSS 2.0 11 /> 

<link href= 11 /i]iasl /index.pl1p?format=feed&amp:type=atom 11 rel= 11 alternate 11 

type= 11 application/atom+χml 11 title=''Atom 1.011 /> 

<link href=''liJiasl/templates/imite/favicon.ico 11 rel=11shortcut icon 11 

type= 11 image/vnd.microsoft.icon 11 /> 

<link href= 11 /iliasl /index.plψ/component/searcli/?format=openseaΓch
11 rel= 11 search 11 

title= 11 Search JQ Products11 type=11 application/opensearchdescription+χml 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet11 href= 11 /iliasl /media/jbtype/css/font -awesome.css11 type= 11teχt/css 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet" href= 11 /iliasl /tenψlates/imite/css/themes/mvtheme/bootstrap.css 11 

type="teχt/css 11 /> 

< link re Ι= 11 stylesheet 11 h ref= 11/ilias 1 /te111plates/ignite/ css/tl1emes/m vtl1eme/template.css 11 

type=11teχt/css 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet11 href= 11 /iliasl /te1nplates/ignite/css/tJ1emes/mvtheme/bootstΓap

responsive.css11 type= 11teχt/css 11 /> 

<lin k rel= 11 stylesheet11 href= 11 /iJias 1 /teniplates/is!llite/css/tlιemes/mytheme/template

responsive.css" type= 11teχt/css 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet11 href= 11/iJias 1 /teniplates/ignite/css/themes/mvtheme/off-canvas.css 11 

type="teχt/css 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet11 href= 11/ilias 1 /1ηedia/coι11 hikashop/css/frontend defatιlt.css?v=212 11 

type= 11teχt/css 11 /> 

<link rel= 11 stylesheet11 href= 11/ilias 1 /111edia/syste111/css/111odal.css11 type= 11teχt/css 11 /> 

<style type= 11 teχt/css 11 > 

#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_subcontainer { 
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background:#FFFFFF; 

} 

#hikashop_category_information_module_284 .hikashop_rtop 

*,#hikashop_category_information_module_284 .hikashop_rbottom *{ 

background:#FFFFFF; 

} 

#hikashop_category_information_module_284 

div.hikashop_subcontainer,#hikashop_category_information_module_284 

div.hikashop_subcontainer span { 

text-align:center; 

#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_container { 

text-align:center; 

} 

#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_container { 

margin:lOpx 10px; 

} 

Αοκοuδαρης Ηλίας 

#hikashop_category_information_module_284 

div.hikashop_category,#hikashop_category_information_module_284 div.hikashop_product{ 

float:left; 

} 

#hikashop_category_information_module_284 .hikashop_subcontainer { 

-moz-border-radius: Spx; 

-webkit-border-radius: Spx; 

-khtml-border-radius: Spx; 
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border-radius: Spx; 

} 

#hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_subcontainer { 

background:#FFFFFF; 

} 

#hikashop_category_information_module_295 .hikashop_rtop 

*,#hikashop_category_information_module_295 .hikashop_rbottom *{ 

background :#FFFFFF; 

#hikashop_category_information_module_295 

div.hikashop_subcontainer,#hikashop_category_information_module_295 

div.hikashop_subcontainer span { 

text-a 1 ign :ce nte r; 

} 

#hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_container { 

text-align:center; 

} 

#hikashop_category_information_module_295 div.hikashop_container { 

margin:lOpx lOpx; 

} 

.Αοκοuδ::'φης Ηλίας 

#hikashop_category_information_module_295 

div.hikashop_category,#hikashop_categorγ_information_module_295 div.hikashop_product{ 

float:left; 
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#hikashop_category_informat ion_module_295 .hikashop_subconta iner { 

-moz-border-radius: Spx; 

-webkit-border-radius: Spx; 

-khtml-border-rad ius : Spx; 

border-radius: Spx; 

</style> 

<scri pt src= ''/ilias l /media/ju i/ j s/ j querv .min. j s 11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> 

<script src= 11/ilias l /media/jui/ js/jquery-noconflict.js11 type= 11text/javascript 11 ></script> 

<script src= 11 /ilias l/media/ ju ί/j s/ j qιιerv-mίgrate.min. j s 11 type= 11text/javascri pt11 ></ script> 

<script src= 11 / il ias l /media/svsteιn/j s/mootoo ls-core. j s11 type= 11 text/javascri pt 11 ></ script> 

<script src= 11ίil iasl /media/svstem/js/core.js 11 type= 11 text/javascript 11 ></script> 

<script src=' '/ilias 1 /media/systeιn/j s/tabs-state.j s11 type= 11 text/javascript11 ></script> 

<script src= ''/ilias l /media/system/j s/ caption. j s 11 type= 11 text/javascri pt11 ></ script> 

<script src= 11 /ilias1 /plιιgins/system/t3/base/bootstrap/j s/bootstrap. j s 11 

type= 11 text/javascript11 ></script> 

<script src= 11/ilias1 /plugins/system/t3/base/js/off-canvas.js11 type= 11 text/javascript11 ></script> 

<script src= 11/ ilias 1 /plugins/syste111/t3/base/j s/ script. j s11 type= 11 text/javascri pt11 ></ scri pt> 

<script src= 11/ilias1 /plιι!!ins/ svstem/t3/base/j s/menu .j s11 type= 11 text/javascri pt11 ></ scri pt> 

<script src= 11/ilias1 /plugins/svste1n/t3/base/ j s/responsive.j s 11 type= 11 text/javascri pt11 ></ scri pt> 

<script src= 11/iliasl /media/com hikasl1op/js/11ikasl1op.js?v=22211 

type= 11 text/javascri pt 11 ></ scri pt> 

<script src= 11 /iliasl /media/svstem/js/mootools-more.js11 type= 11 text/javascript11 ></script> 

<scri pt src= 11 /ilias1 ίmedia/ system/j s/111odal. j s 11 type= 11 text/javascri pt11 ></ scri pt> 
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<scri pt src= 11/ ilias1 /med ίa/ com hikasl1op/j s/vote. j s 11 type= "text/javascri pt"></ scri pt> 

<script type="text/javascript"> 

jQuery(window).on('load', function() { 

new JCaption('img.caption'); 

}); function keepAlive() { var myAjax = new Request({method: "get", url : "index.php"}).send();} 

window.addEvent("domready", function(){ keepAlive.periodical(840000); }); 

jQuery(document).ready(function() 

{ 

jQuery(' .hasTooltip').tooltip( {" html": true, "conta iner": "body"} ); 

}); 

window.addEvent( 'domready', function() { 

SqueezeBox.initialize({}); 

SqueezeBox.assign($$('a.modal'), { 

parse: 'rel' 

}); 

}); 

<!--

function hikashopModifyQuantity(id,obj,add,form,type,moduleid){ 

var d = document, cart_type="cart", addStr="", qty=l, e = null; 

if(type) cart_type = type; 

if(add) addStr = "&add=l"; 

if(moduleid === undefined) moduleid =Ο; 

if(obj){ 

qty = parselnt(obj.value); 
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}else if( document.getElementByld("hikashop _prod uct_ qua ntity _ field_"+id). val ue ){ 

qty = document.getElementByld("hikashop_product_quantity_field_"+id).value; 

if(form && document[form]){ 

var varform = document[form]; 

e = d.getElementByld("hikashop_cart_type_"+id+"_"+moduleid); 

if(!e) 

e = d.getElementByld("hikashop_cart_type_"+id); 

if(cart_type == "wishlist"){ 

if(e) e.value = "wishlist"; 

if(varform.cid) varform .cid.value = id; 

f = d.getElementByld("type"); 

if(f) f.value = "wishlist"; 

}else{ 

if(e) e.value = "cart"; 

if(varform.cid) varform.cid.value = id; 

} 

if(varform.task) { 

varform.task.value = "updatecart"; 

} 

varform.submit(); 

}else{ 

if(qty){ 
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if(cart_type == "wishlist"){ 

SqueezeBox.fromElement("hikashop_notice_wishlist_box_trigger_link",{parse: "rel"}); 

} else { 

SqueezeBox.fromElement("hikashop_notice_box_trigger_link",{parse: "rel"}); 

} 

var url = ''/iliasl/index.php/component/hikashop/product/updatecart/tmpl

component?from=module&product_id="+id+"&cart_type="+cart_type+"&quantity="+qty+ad 

dStr+"&return_url=aHROcDovL3d3dy5rb25zdGFudGlub3NhZGFtb3MuY29tL21saWFzMS8%3D"; 

var completeFct = function(result} { 

if(cart_type != "wishlist"} { 

var hikaModule = window.document.getElementByld("hikashop_cart_module"}; 

if(hikaModule} hikaModule.innerHTML = result; 

}; 

try{ 

new Ajax(url, {method: "get'', onComplete: completeFct}).request(}; 

}catch(err){ 

new Request({url: url, method: "get'', onComplete: completeFct}).send(}; 

} 

return false; 

} 

//--> 
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<!--

function trim(myString){ 

myString = myString . replace(/(Λ\s Ι &)+/g, ").replace(Λs+$/g, ").replace(Λn/g, '<br V>'); 

return myString; 

} 

function hikashop_vote_useful(hikashop_vote_id,val){ 

var hikashop_vote_user_id = document.getElementByld( 11 hikashop_vote_user_id 11 ).value; 

var hikashop_vote_note_comment =Ο; 

if((hikashop_vote_note_comment == 1 && hikashop_vote_user_id != 1111
) 11 

hikashop_vote_note_comment ==Ο){ 

data = 11 hikashop_vote_type=useful 11
; 

data += 11 &value= 11 + encod</brComponent(val); 

data += 11 &hikashop_vote_id= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_id); 

data += 11 &hikashop_vote_user_id= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_user_id); 

window.Oby.xRequest( 11/iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component 11
, 

{mode: 11 POST'', data: data}, function(xhr) { 

var el = document.getElementByld(hikashop_vote_id); 

if(xhr.responseText == ''1 11 ){el.innerHTML =" Thanks for your vote";} 

else if(xhr.responseText == 11 311 ){el.innerHTML = 11 You have already voted for this comment 11
;} 

else{el.innerHTML = 11 An error has occurred, please try again later11
;} 

} ); 

setTimeout( 11 document.location='/iliasl/"',2250); 

} 

else{ 
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document.getElementByld(hikashop_vote_id).innerHTML = "You must be registered in order 

to post a vote"; 

setTimeout( "document.getElementByld('hikashop_vote_id').innerHTML = ''",2250); 

} 

function hikashop_send_vote(hikashop_vote, from){ 

var re = new RegExp('id_(.*?)_hikashop'); 

var m = re.exec(from); 

if(m != null}{ 

var hikashop_vote_ref_id = ""; 

for (ί = 1; ί < m.length; ί++) { 

hikashop_vote_ref_id = hikashop_vote_ref_id + m[i] + "\n"; 

}else{ 

var hikashop_vote_ref_id = document.getElementByld("hikashop_vote_ref_id").value; 

} 

document.getElementByld("hikashop_vote_ok_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value = 
111"; 

var hikashop_vote_vote_comment =Ο; 

var hikashop_vote_con_req =Ο; 

var</brashop_vote_user_id = 

document.getElementByld("hikashop_vote_user_id_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; 

var vote_type = 

document.getElementByld("vote_type_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; 

var div_vote_status = "hikashop_vote_status_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id); 
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if((hikashop_vote_con_req == 1 && hikashop_vote_user_id != 1111
) 11 hikashop_vote_con_req 

==Ο){ 

if(hikashop_vote_vote_comment == 1){//User must enter a comment to note a product 

if(from =="hikashop_vote_rating_id"){ 

document.getElementByld( 11hikashop_vote_status_form").innerHTML = 11 Το validate your 

vote, please enter a comment 11
; 

setTimeout( 11 document.getElementByld('hikashop_vote_status_form').innerHTML = 1111,2250); 

}else{ 

var el = document.getElementByld(div_vote_status); 

el.innerHTML = 11 Το validate your vote, please enter a comment"; 

setTimeout(function(){el.innerHTML = "";},2250); 

} 

else{// Only vote - sending request to saveFrontend() function, and analysing the result, 

status(thanks, bought, error) 

if(from == 11 hikashop_vote_rating_id"){ 

var el = document.getElementByld("hikashop_vote_status_form"); 

}else{ 

var el = document.getElementByld(div_vote_status); 

} 

data = 11vote_type=" + encodeURIComponent(vote_type); 

data += "&hikashop_vote_type=vote"; 

data += "&hikashop_vote=" + encodeURIComponent(hikashop_vote); 

data += "&hikashop_vote_user_id= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_user_id); 
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data += 11 &hikashop_vote_ref_id= 11 + encodeURIComponent(hίkashop_vote_ref_ίd); 

window.Oby.xRequest(''/iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component 11
, 

{mode: 11 POST11
, data: data}, function(xhr) { 

if(xhr.responseText == ''1 11 ){el.innerHTML = " Vote updated 11
;} 

else if(xhr.responseText == "2 11 ){el.innerHTML = 11 Thanks for your vote 11
;} 

else if(xhr.responseText == 11 311 ){el.innerHTML = "You must have bought this item in order to 

post a vote or a comment 11
; } 

else{el .innerHTML = 11 An error has occurred, please try again later";} 

}); 

setTimeout("document.location='/iliasl/111,2250); 

} 

} 

else{ //The user must be registered to vote 

if(from =="hikashop_vote_rating_id 11
){ 

document.getElementByld( 11 hikashop_vote_status_form 11 ).innerHTML = 11 You must be 

registered in order to post a vote 11
; 

setTimeout( 11 document.getElementByld('hikashop_vote_status_form').innerHTML = 1111,2250); 

}else{ 

var el = document.getElementByld(div_vote_status); 

el .innerHTML = 11 You must be registered in order to post a vote 11
; 

setTimeout(function(){el.innerHTML = '"';},2250); 

} 

} 
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function hikashop_send_comment(){ //Action on submit comment 

var hikashop_vote_ref_id = document.getElementByld("hikashop_vote_ref_id").value; 

var hikashop_vote_comment = 

encodeURIComponent(trim(document.getElementByld("hikashop_vote_comment").value)); 

var vote_type = 

document.getElementByld("vote_type_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; 

var hikashop_vote_ok = 
document.getElementByld("hikashop_vote_ok_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; 

var hikashop_vote_vote_comment =Ο; 

var hikashop_vote_con_req =Ο; 

var email_comment_bool = 1; 

var hikashop_vote_user_id = 

document.getElementByld("hikashop_vote_user_id_"+parselnt(hikashop_vote_ref_id)).value; 

var pseudo_comment = document.getElementByld("pseudo_comment").value; 

var email_comment = document.getElementByld("email_comment") .value; 

var reg = new RegExp('Λ[a-z0-9]+([_1\. l-]{l}[a-z0-9]+)*@[a-z0-9]+([_1\. l-]{l}[a-z0-

9]+ )* [\.]{l}[a-z]{2,6}$', 'ί'); // TEST EMAIL ADDRESS 

var verif _mail = reg.test(email_comment); 

if (hikashop_vote_user_id != ""){verif_mail = true;} 

if((hikashop_vote_con_req == 1 && hikashop_vote_user_id != "") 11 hikashop_vote_con_req 

== Ο){ //if connection not required 

if(pseudo_comment == "" 11 (email_comment_bool == 1 && verif_mail == false)){ //if not 

connected 

if(pseudo_comment == ""){ 

document.getElementByld("hikashop_vote_status_form").innerHTML = 'Ύου have to enter 

your username"; 

setTimeout("document.getElementByld('hikashop_vote_status_form').innerHTML = "",2250); 
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}else{ 

document.getElementByld("hikashop_vote_status_form").innerHTML = "Please check your 

email address"; 

setTimeout("document.getElementByld('hik</brp_vote_status_form').innerHTML = "",2250); 

}else{ 

if(hikashop_vote_vote_comment == 1){ // Save comment & vote. 

var hikashop_vote = document.getElementByld("hikashop_vote_rating_id").value; 

if(hikashop_vote_comment == "" 11 hikashop_vote_ok ==Ο){// Just show a message 

document.getElementByld("hikashop_vote_status_form") .innerHTML = "Please enter a vote 

and a comment"; 

setTimeout("document.getElementByld('hikashop_vote_status_form').innerHTML = '"',2250); 

}else{ 

var data = window.Oby.getFormData("hikashop_comment_form"); 

var regEx = /ctrl=(.*?)&/; 

data = data.replace(regEx,""); 

var regEx = /task=(.*?)&/; 

data = data.replace(regEx,""); 

var regEx = /limitstart=( . *?)&/; 

data = data.replace(regEx,""); 

data += "&hikashop_vote_type=both"; 

regEx = /hikashop_vote_ref_id/; 

if( ! regEx. test( data) ){ 

data += "&vote_type=" + encodeURIComponent(vote_type); 
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data += 11 &email_comment= 11 + encodeURIComponent(email_comment); 

data += 11 &pseudo_comment= 11 + encodeURIComponent(pseudo_comment); 

data += 11 &hikashop_vote_user_id= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_user_id); 

data += "&hikashop_vote_ref_id= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_ref_id); 

data += 11 &hikashop_vote_comment= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote_comment); 

} 

data += 11 &hikashop_vote= 11 + encodeURIComponent(hikashop_vote); 

window</br.xRequest( 11/iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component", 

{mode: "POST", data: data}, function(xhr) { 

var el = document.getElementByld("hikashop_vote_status_form 11
); 

if(xhr.responseText == ''1 11 ){el.innerHTML = 11 Thanks for your 

participation 11;document.getElementByld( 11 hikashop_vote_comment 11 ).value= 1111
;} 

else ίf(xhr.responseText == 11 311 ){el.innerHTML = 11 You must have bought this item in order to 

post a vote or a comment 11
; } 

else if(xhr.responseText == 11 211 ){el.innerHTML = 11 You have reached your limit of comments 

for this product 11
;} 

else{el.innerHTML = 11 An error has occurred, please try again later11
;} 

}); 

setTimeout( 11 document.location='/iliasl/' 11,2250); 

} 

}else if(hikashop_vote_comment != 1111
){ 

var data = window.Oby.getFormData( 11 hikashop_comment_form"); 

var regEx = /ctrl=(.*?)&/; 

data = data.replace(regEx, 1111
); 

var regEx = /task=(. *?)&/; 
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data = data.replace(regEx,'"'); 

var regEx = /limitstart=(. *?)&/; 

data = data.replace(regEx, 1111
); 

data += 11 &hikashop_vote_type=comment"; 

regEx = /hikashop_vote_ref_id/; 

if( !regEx.test(data)){ 

data += 11 &vote_type=" + encodeURIComponent(vote_type); 

data += "&email_comment= 11 + encodeURIComponent(email_comment); 

data += 11 &pseudo_comment= 11 + encodeURIComponent(pseudo_comment); 

data += 11 &hikashop_ vote_user _id= 11 + encodeU RIComponent</brashop_ vote_user _id); 

data += 11 &hikashop_vote_ref_id=" + encodeURIComponent(hikashop_vote_ref_id); 

data += 11 &hikashop_vote_comment=" + encodeURIComponent(hikashop_vote_comment); 

} 

window.Oby.xRequest( 11/iliasl/index.php/component/hikashop/vote/save/tmpl-component", 

{mode: 11 POST11
, data: data}, function(xhr) { 

var el = document.getElementByld( 11 hikashop_vote_status_form 11
); 

if(xhr.responseText == 11 l 11 ){el.innerHTML = 11 Thanks for your 

comment 11;document.getElementByld( 11 hikashop_vote_comment 11 ).value= 1111
;} 

else if(xhr.responseText == 11 3 11 ){el.innerHTML = 11 You must have bought this item in order to 

post a vote or a comment 11
;} 

else if(xhr.responseText == "2 11 ){el.innerHTML = 11 You have reached your limit of comments 

for this product 11
;} 

else{el.innerHTML =" An error has occurred, please try again later";} 

}); 
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RESERVATION.JSP 
<%@ page language="java" contentτype="text/html; charset=UTF-8" 

pageEncoding="UTF-8 11 %> . 

<%@ page import="java.s~l.Connection" 
import="java.util .Date' 
import="java.sql.DriverManager" 
import="Jaνa.sql .Resultset" 
import="jaνa.sql.SQLException" 
i mport="jaνa. sql. statement" 
i mport="com. mysql. jdbc. Dri νer" 
import="jaνa.text.*" 

%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 
<html> 
<head> 
<link 
href="http://ajax.~oogleaρ,is.com/a~ax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui .cs 
s" re 1 =" styl esheet type= 'text/ css '/> 

<scri pt type="text/j avascri pt" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/l.6.2/jquery.min.js"></script> 

<SCri pt 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js"></scrip 
t> 

<script> 
$(document).readγ,Cfunction() { 

$ ("#datepi cker '). datepi cker (); 
} ) ; 
</script> 

<style type= "text/css"> 
body 
{ 
b~ck~round-image:url(c:/Users/theodorathegreat/Desktop/εστιατoρια/estiatoria-cha 
n1a.Jpg); 
background-repeat:no-repeat; 

} 
</style> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>reservation</title> 
<Script language="jaνascript"> 
function validate_form () 
{ 

var x=document.forms["form"]["username"].value; 
i f (x==nul 1 Ι Ι Χ=="") 

{ 
alert("Πρέπει να συμπληρώσετε το όνομά σας"); 
return false; 
} 

νar y=document.forms["form"]["size"].value; 
i f (y==nul 1 Ι 1 Υ=="") 
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CODE--1 
{ 
alert("Πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό ατόμων"); 
return false; 
} 

νar z=document.forms["form"]["tel"].value; 
i f (Z==nul 1 Ι Ι Ζ==" ") 

{ 
alert("Πρέπει να συμπληρώσετε το τηλέφωνό σας"); 
return false; 
} 

var r=document.forms["form"]["date"].νalue; 
i f (r==nul 1 11 r==" ") 

{ 
alert("nρέπει να συμπληρώσετε την ημερομηνία"); 
return false; 
} 

</script> 

</head> 

<body> 

<% 

<br><ceπter><hl>Συμπληρώστε τα στοιχεία σας</hl></center> 

if ((request.getParameter("username") == null ) 11 
(request. getParameter("si ze") == nul 1 ) 11 (request. getParameter("date") nul 1 
) 11 (request.getParameter("tel") == null )) { 

%> , 
<br><br><br><br><br><br> 
<form name="form" onsubmi t=" return val i date_form();" 

method="get" action="reservation.jsp"> 
<table align="center"> 

<tr> 
<td><P 

stγ,le="width:280px;text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:blac 
k; '>Ονοματεπώνυμο: </p></td> 

<td><input 
style="font-family:arial;font-size:15px;color:#FF9933;background-color:white;" 
type="text" name="username" size=30/></td> 

</tr> 
</table> 

<table align="center"> 
<tr> 

<td><p 
stγ,le="width:280px;text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:blac 
k; '>Τηλέφωνο: </p></td> 

<td><input 
style="font-familγ,:arial;font-size:15px;color:#FF9933;background-color:white;" 
type="text" name='tel" size=30/></td> 

</tr> 
</table> 

<table align="center"> 
<tr> 

<td><P 
stγ,le="width:280px;text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:blac 
k; '>Άτομα: </P></td> 

<td><input 
style="font-family:arial;font-size:15px;color:#FF9933;background-color:white;" 
type="text" name="size" size=30/></td> 

</tr> 
</table> 
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<table align="center"> 
<tr> 

<td><P 
stγ,le="width:280px;text-align:center;font-family:arial;font-size:25px;color:blac 
k; '>Ημερομηνία: </p></td> 

<td><input 
styl e="font-fami 1y:aria1 ; font-si ze: lSpx; co·1 or: #FF9933; background-col or :whi te;" 
type="text" name="date" id="datepicker" size=30/></td> 

</tr> 
<tr> 

type="submit" value="Kράτηση"/></center></td> 
</tr> 

</table> 

<td colspan=2><center><input 

} 

else { 

</form> 

<% 

String name = request.getParameter("username"); 

String tel = request.getParameter("tel"); 

String capins = request.getParameter("size"); 

int capin = Integer.parsernt(capins); 

String dates = request.getParameter("date"); 

simpleDateFormat format = new simpleDateFormat("MM/dd/yyyy"); 

java.util.Date parsed = format.parse(dates); 

java.sql .Date date = new java.sql .Date(parsed.getTime()); 

boolean res restaurant.reservecheck.reserve(date, capin, name, tel); 

if (res){ 

%> 

<hl> Η κράτησή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς! </hl> 

<a href="index.jsp">Aρχική</a> <% 

} 
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else{ 

%> 

<hl>Δεv υπάρχει τέτοιο τραπέζι διαθέσιμο </hl> 

<a href="reservation.jsp">Ξαvαπρoσπαθήστε με άλλη ημερομηvία</a> 

<a href="index.jsp">Aρχική</a> --> <% 

</body> 
</html> 

} 

RESERVECHECK.JAVA 
package restaurant; 

%> 

import java.sql.connection; 
import java.sql.Date; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql .Resultset; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 

public class reservecheck { 

%> 

<% 
} 

public static boolean reserve (Date date, int capin, String name, String 
tel ) throws InstantiationException, IllegalAccessException, 
classNotFoundException, SQLException { 

cl ass. forName("com. mysql . j dbc. Dri ver"). newrnstance (); 
connection connection = 

DriverManager.getconnection("jdbc:mysql://localhost:3306/reservations", 
"root", ""); 

"\" • 11. 

' ' 

Statement statement = connection.createstatement(); 

String sql = "SELECT ~' FROM tables WHERE capacity=\"" + capin 

Resultset rs = statement.eχecuteQuery(sql); 

Statement statementnest = connection.createstatement(); 
String sqlnest = "SELECT * FROM reserve ;"; 
ResultSet rsnest = statementnest.executeQuery(sqlnest); 

while (rs.neχt()){ 
int id= rs.getint("id"); 
System.out.println("koitaw to table "+id); 

if (!rsnest.next()) { 
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connection.createstatement(); 

CODE--'1 
system.oυt.println("no reservations!"); 
statement statementres = 

String sqlres = "INSERT ΙΝΤΟ 
reserνe(id,date,costumer,tel) VALUES ('"+id+'", "'+date+"', '"+name+"', 
"'+tel+"') ;"; 

int res = statementres.executeupdate(sqlres); 
retυrn true; 

} 
rsnest.beforeFirst(); 

while(rsnest.next()){ 

reserνe "+idnest); 

int idnest = rsnest.getrnt("id"); 
Date datenest = rsnest.getDate("date"); 
system.oυt.println("koitaw to table pou einai 

if ((id==idnest) && (date.equals(datenest))){ 

einai reserνe telika oxi "+idnest); 
system.oυt.println("koitaw to table ρου 

break; 
} else if ((id== idnest) && 

(!date.equals(datenest))){ 
system.oυt.println("koitaw· to table ρου 

einai reserνe telika nai "+idnest); 
statement statementres = 

connection.createstatement(); 
Stri πα sal res = ''rNSERT ΙΝΤΟ 

reserve(id,date,costumer,tel) VALUES ('"+id+" 1 , "
1+date+'", "'+name+'", 

'"+tel+"') ;"; 
int res = 

statementres.executeυpdate(sqlres); 
return trυe; 

} 
if ((rsnest.isιast()) && (id !=idnest)) { 

einai reserve telika nai "+idnest); 

connection.createstatement(); 

reserve (i d, date, costumer., tel) VALUES 
'"+tel+"') ;"; 

statementres.execυteυpdate(sqlres); 

} 

} 

} 
return false; 

} 

} 

system.oυt.println("koitaw to table ρου 

Statement statementres = 

Stri na sal res = ''rNSERT ΙΝΤΟ 
('"+id+" 1 , '

11+date+"', .'"+name+"', 

i nt res = 

retυrn trυe; 
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ADMIN.JSP 
<%@ page language= 11

jaνa
11 contentType= 11 text/html; charset=UTF-8 11 

pageEncoding="UTF-8 11 %> 

<%@ page import= 11

jaνa.sql.connection
11 

import="jaνa.sql .Date" 
i mport= 11 j aνa. sql. Dri νerManager" 
import="~aνa.sql.Resultset" 
import= 11 Jaνa.sql.SQLException" 
import="jaνa.sql.Statement 11 

import= 11 com.mysql .jdbc.Driνer 11 

%> 

<!DOCTYPE html PUBLIC 11 -//W3C//DTD HTML 4.01 τransitional//EN" 
11 http://www.w3.org/TR/htm14/loose.dtd 11 > 
<html> 
<head> 
<meta http-equiν= 11

Content-Type" content= 11 text/html; charset=UTF-8 11 > 
<title>reserνation</title> 
</head> 

<body style= 11 background-color:#ffffff; 11 > 
<hl>Κρατήσεις</b> 
<h2></h2> 

<table align="left 11 > 
<tr> 

<th><P 
style="width:200px;text-align:center;font-family:νerdana;font-size:10px;backgrou 
nd-color:#FAEBD7;color:black">Tραπέζι</P></th> 

<th><P 
style= 11 width:200px;text-align:center;font-family:νerdana;font-size:10px;backgrou 
nd-color:#FAEBD7;color:black 11 >Hμερoμηνία</P></th> 

<th><P 
style="width:200px;text-align:center;font-family:verdana;font-size:10px;backgrou 
nd-color:#FAEBD7;color:black

11

>Όνoμα</p></th> 
. . . . <th><P . . . 

. styl e="wi dth: 200-px; text-a 1 i gn :·center; fon.t-fami ly: νerdana; font:...s; ze :·lOpx; backgrou 
nd-color:#FAEBD7;color:black 11 >Tηλέφωνo</p></th> 

</tr> 
<% 

cl ass. forName ( 11 com. mysql . j dbc. Dri νer 11

). newrnstance Ο; 
connection connection = 

DriνerManager.getconnection( 11 jdbc:mysql://localhost:3306/reserνations 11 , 
11 root" ' 11 11) ; 

Statement statement = connection.createstatement(); 

String sql = "SELECT * FROM reserνe; 11 ; 

Resultset rs = statement.executeQuery(sql); 

while (rs.next()){ 
string id=rs.getstr;n~("id"); 
Date date=rs.getDate( date"); 
Stri ng name= rs. ge.tstri ng( 11 costumer 11

); 

String tel= rs.getstring( 11 tel"); 
%> 

<tr> 
<td><P 

style= 11 text-align:center;font-family:νerdana;font-size:lOpx;background-color:#FA 
EBD7;color:black 11 ><%=id%></P></td> 

<td><P 
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CODE--1 
style="text-align:center;font-family:verdana;font-size:lOpx;background-color:#FA 
EBD7;color:black"><%=date%></p></td> 

<td><p 
style="text-align:center;font-family:verdana;font-size:lOpx;background-color:#FA 
EBD7; co 1 or: bl ack"><ro=name%></P></td> 

<td><p 
style="text-align:center;font-family:verdana;font-size:lOpx;background-color:#FA 
EBD7; col or: bl ack"><ro=te1%></p></td> 

.%> 

</body> 
</html> 

</tr> 

<% 
}rs.close(); 

%> 
</table><% 

Σελίδα 9 


	SKMBT_C224e14072814250_0001
	SKMBT_C224e14072814250_0002
	SKMBT_C224e14072814250_0003
	SKMBT_C224e14072814250_0004
	SKMBT_C224e14072814250_0005
	SKMBT_C224e14072814250_0006
	SKMBT_C224e14072814250_0007
	SKMBT_C224e14072814250_0008
	SKMBT_C224e14072814250_0009
	SKMBT_C224e14072814250_0010
	SKMBT_C224e14072814250_0011
	SKMBT_C224e14072814250_0012
	SKMBT_C224e14072814250_0013
	SKMBT_C224e14072814250_0014
	SKMBT_C224e14072814250_0015
	SKMBT_C224e14072814250_0016
	SKMBT_C224e14072814250_0017
	SKMBT_C224e14072814250_0018
	SKMBT_C224e14072814250_0019
	SKMBT_C224e14072814250_0020
	SKMBT_C224e14072814250_0021
	SKMBT_C224e14072814250_0022
	SKMBT_C224e14072814250_0023
	SKMBT_C224e14072814250_0024
	SKMBT_C224e14072814250_0025
	SKMBT_C224e14072814250_0026
	SKMBT_C224e14072814250_0027
	SKMBT_C224e14072814250_0028
	SKMBT_C224e14072814250_0029
	SKMBT_C224e14072814250_0030
	SKMBT_C224e14072814250_0031
	SKMBT_C224e14072814250_0032
	SKMBT_C224e14072814250_0033
	SKMBT_C224e14072814250_0034
	SKMBT_C224e14072814250_0035
	SKMBT_C224e14072814250_0036
	SKMBT_C224e14072814250_0037
	SKMBT_C224e14072814250_0038
	SKMBT_C224e14072814250_0039
	SKMBT_C224e14072814250_0040
	SKMBT_C224e14072814250_0041
	SKMBT_C224e14072814250_0042
	SKMBT_C224e14072814250_0043
	SKMBT_C224e14072814250_0044
	SKMBT_C224e14072814250_0045
	SKMBT_C224e14072814250_0046
	SKMBT_C224e14072814250_0047

