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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  Η πτυχιακή εργασία θα πραγματεύεται την σχεδίαση και την κατασκευή μίας δυναμικής 

ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την δημιουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν 

η γλώσσα προγραμματισμού PHP, η γλώσσα σήμανσης ΗΤΜL, η γλώσσα υπολογιστή CSS, 

η συλλογή εργαλείων ανοιχτού κώδικα γνωστό ως Bootstrap, η βιβλιοθήκη jQuery και η 

βάση δεδομένων ΜySQL. 

  H εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα σκέλος αφορά τον διαχειριστή-πωλητή και το 

άλλο τον αγοραστή. Ο διαχειριστής οφείλει αρχικά να δώσει τα απαραίτητα στοιχειά ώστε να 

έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα και να εισέλθει στην 'περιοχή' του admin. Σε αυτή 

την 'περιοχή' μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κατηγορίες, μάρκες και προϊόντα, τα 

αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι ορατά και στους αγοραστές. Επιπλέον έχει την 

δυνατότητα να προσθέσει ή να διαγράψει άλλους διαχειριστές . 

  Ο πελάτης κατά την διάρκεια της περιήγησης του στην ιστοσελίδα έχει ποικίλες επιλογές. 

Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κατηγορίες προϊόντων και να ταξινομήσει τα αγαθά ανάλογα 

με τις ανάγκες του. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψει στην αρχική σελίδα. Όταν πλέον 

έχει βρει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει τα προσθέτει στο καλάθι του επιλέγοντας το 

χρώμα του προϊόντος αλλά και την ποσότητα του, η όποια δεν μπορεί να ξεπερνά την 

διαθέσιμη, την οποία πρωτύτερα έχει θέσει ο διαχειριστής, για να ολοκληρώσει την αγορά 

του πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχειά. Από τη στιγμή που η αγορά του έχει 

ολοκληρωθεί το καλάθι του αδειάζει η ποσότητα των διαθέσιμων προϊόντων μειώνεται και 

πλέον είναι σε θέση  να πραγματοποιήσει ξανά κάποια αγορά. 
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ABSTRACT 

 

  The present thesis concerns the design and creation of an e-commerce website. For the 

creation of the website were used the programming language PHP, the standard markup for 

creating web pages and web applications HTML (Hypertext Markup Language), CSS 

(Cascading Style Sheets) which is a style sheet language used for describing 

the presentation of a document written in a markup language, Bootstrap which is a free and 

open-source front-end web framework, jQuery which is a cross-platform JavaScript library 

and ΜySQL which is an open-source relational database management system. 

  The project consists of two parts. The first one  relates to the administrator and the other one 

to the client. The administrator must first provide the necessary information to be able to log 

in to the system. Ιn the Admin Area the admin can add or remove categories, brands and 

products, the results of these actions are also visible to buyers.  In addition, administration has 

the ability to add or delete other administrators. 

  The customer has a variety of options while browsing the site. He can choose between 

categories of products and sort them according to his needs. At any time he can return to the 

home page. Once he has found the products he wants to buy, can add them  to his basket by 

choosing the color and the quantity of the product, which cannot go beyond what is available, 

to complete his purchase must complete the necessary details. Since the purchase has finished 

the shopping cart is empty, the amount of available products is decreasing, and he is able to 

make a purchase again. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγικό Σημείωμα 

  Στις μέρες μας το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου. Επίσης η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας 

οπού θα πλησιάζει σε αρτιότητα ένα επαγγελματικό εργαλείο ήταν κάτι το οποίο επιθυμούσα 

να πραγματοποιήσω. Οπότε λόγω των παραπάνω αποφάσισα να κατασκευάσω-δημιουργήσω  

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το φανταστικό όνομα Transistor .  

 

1.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

  Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται λεπτομερώς οι πηγές οι όποιες 

χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή της εργασίας . Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω πως 

αυτές τις πληροφορίες τις αξιοποίησα μονό για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και 

απόκτηση νέων γνώσεων. Για παράδειγμα στην κατασκευή-σχεδίαση του ηλεκτρονικού 

καταστήματος σημαντική βοήθεια μου προσέφεραν η ιστοσελίδα www.W3schools.com και 

το βιβλίο Ανάπτυξη Web με Php και MySql . 

 

1.3 Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας 

  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής εμπειρίας,  

όπου θα με βοηθήσει σε πιο βελτιωμένες και επαγγελματικές εφαρμογές μετά το πέρας των 

σπουδών μου. Από εκεί και πέρα κατά την επιλογή του θέματος σημαντικό ρόλο έπαιξε το 

γεγονός πως η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας ήταν κάτι το οποίο επιθυμούσα 

να πραγματοποιήσω ούτος η άλλως, έτσι η εργασία αύτη αποτέλεσε για έμενα μια ευχάριστη 

απασχόληση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ( eCommerce ) 

  Το ηλεκτρονικό εμπόριο (Η.Ε) είναι κάθε εμπορική συναλλαγή που πραγματοποιείται  εξ 

αποστάσεως με τη χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή δεν καθίσταται αναγκαία η φυσική 

παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Για να γίνει εφικτή μια τέτοια αγοραπωλησία έχουν 

δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το 

κατάλληλο λογισμικό. Έχοντας στην διάθεση μας αυτό το λογισμικό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών .  

 

2.1.1 Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου .  

  Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να ταξινομηθεί στις παρακάτω τρεις κατηγορίες 

1. Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B). Αυτή η κατηγορία αφορά το Η.Ε το όποιο 

πραγματοποιείται μεταξύ εταιριών και μπορούν να διακριθούν δυο τύποι  B2B :  

 Είτε να είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο, ουσιαστικά είναι ανταλλαγή 

εμπορευμάτων .  

 Είτε να υπάρχουν περιορισμοί όπου όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν  έχουν  

προκαθοριστεί νωρίτερα .  

2. Επιχείρηση προς Καταναλωτή (B2C). Αφορά  το Η.Ε μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί μία μορφή  H.E όπου ο αγοραστής 

συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή του πωλητή μέσω του διαδικτύου. Η 

αγοραπωλησία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο . 

3. Μοbile E-commerce. Αφορά το Η.Ε μέσω κινητών τηλεφώνων 
 

2.1.2  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

  Από την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου ωφελούνται τόσο οι εταιρίες όσο και οι 

καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις  έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τον κύκλο των εργασιών 

τους , να γίνουν πιο ανταγωνιστικές  ενώ ταυτόχρονα  δημιουργείται ανάμεσα σε εταιρία και 

καταναλωτή μια αμφίδρομη σχέση βοηθώντας την επιχείρηση να κατανοήσει καλύτερα τους 

πελάτες της και να δημιουργήσει για αυτούς  προϊόντα τα οποία θα καλύψουν τις νέες 

ανάγκες τους. Οι καταναλωτές έχουν και αυτοί πολλά κέρδη από τη χρήση του. Το κυριότερο 

είναι ότι το κόστος των προϊόντων στο διαδίκτυο είναι αρκετά χαμηλότερο  από τις τιμές του 

εμπορίου και βέβαια οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν κάτι μπορούν να το βρουν καθώς  τα 
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ηλεκτρονικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Εξίσου σημαντικό είναι 

πως η αγορά είναι πραγματικά παγκόσμια και ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει . 

  Παρ' όλα αυτά το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει και μερικά μειονεκτήματα. 

Τα σημαντικότερα είναι πως δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το 

περιεχόμενο κάποιων πληροφοριών αλλά ούτε και ακεραιότητα ώστε να προφυλάσσεται το 

υποκείμενο των πληροφοριών που διακινούνται. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό εμπόριο ελλοχεύει 

κινδύνους για τον ανυποψίαστο χρήστη. 

 

2.2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας . 

  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας μπορεί να χωριστεί σε δυο τμήματα  το ένα 

λέγεται  Front End development και το άλλο Back End . 

 

2.2.1 Front End 

  Όταν αναφερόμαστε στο "frontend" μιλάμε για το τμήμα της ιστοσελίδας με το οποίο ο 

επισκέπτης της έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει και αφορά κυρίως το σχεδιασμό της 

σελίδας. Οπότε front end developers μπορούν να θεωρηθούν αυτοί που εργάζονται κυρίως με 

το Photoshop και το Fireworks καθώς και εκείνους που χρησιμοποιούν κώδικα HTML, CSS, 

jQuery, JavaScript κτλ . 

  'Ο,τι συναντά κάποιος κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο είναι συνήθως ένας 

συνδυασμός HTML, CSS, JavaScript τα οποία ελέγχονται από το πρόγραμμα περιήγησης 

κάθε υπολογιστή . Αυτά περιλαμβάνουν πράγματα όπως γραμματοσειρές,  drop-down μενού, 

φόρμες επικοινωνίας κλπ. Για να γίνουν όλα αυτά εφικτά και να αποθηκευτούν οι 

πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο Front End είναι απαραίτητη η τεχνολογία που θα τα 

κάνει εφικτά το Back End. 

 

2.2.2 Back End 

  To Back End αποτελείται συνήθως από τρία μέρη : ένα διακομιστή , μια εφαρμογή και τη 

βάση δεδομένων. Όταν ένας χρήστης αλληλεπιδράσει με το front end μιας ιστοσελίδας τότε 

όλες οι πληροφορίες τις όποιες θα δώσει θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν στο back 

end της ιστοσελίδας ώστε να είναι διαθέσιμες για την επομένη φόρα που θα χρειαστούν . 

  Άρα ως back end developer μπορεί να θεωρηθεί  αυτός που εργάζεται κυρίως με Backend 

τεχνολογίες όπως είναι  οι γλώσσες προγραμματισμού Php, Rubin, Python κτλ . Οι όποιες για 

να γίνουν ευκολότερες ενισχύονται από frameworks όπως είναι το Cake Php . 
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2.3 Ο Διακομιστής Apache 

   Ο Apache HTTP Server είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει 

μόνιμα σε έναν υπολογιστή που περιέχει κάποιες ιστοσελίδες και αναλαμβάνει να εξυπηρετεί 

αυτούς που κάνουν αίτημα για να λάβουν κάποιες από τις σελίδες αυτές. 

  Ο Apache είναι ο δημοφιλέστερος εξυπηρετητής παγκόσμιου ιστού. Χρησιμοποιεί το 

πρωτόκολλο HTTP. Αυτό που τον κάνει τόσο δημοφιλή είναι το ότι λειτουργεί σε αρκετές 

πλατφόρμες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Επίσης υποστηρίζει και 

αρκετές γλώσσες προγραμματισμού όπως MySQL, PHP, Python κλπ. Τον χαρακτηρίζει η 

μεγάλη προσθήκη προγραμμάτων (modules) που μπορούν να παρέχουν διάφορες λειτουργίες. 

Τα πιο δημοφιλές modules του Apache είναι modules πιστοποίησης όπως για παράδειγμα τα 

mod_access, mod_auth. Παρέχει TLS και SSL μέσω των mod_ssl. Δημιουργός του είναι το 

ίδρυμα Apache Software Foundation και η πρώτη του έκδοση έκανε την εμφάνισή της το 

1995. Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

 

3.1 Τα Προγράμματα 

 Τα προγράμματα που χρησιμοποίησα για την κατασκευή της ιστοσελίδας είναι τα παρακάτω: 

 Xampp Control Panel 

 phpMyAdmin 

 Notepad ++ 

 Gimp 

 

3.1.1 Xampp 

  Το Xampp  πρόκειται για ένα πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού 

κώδικα  το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση 

δεδομένων MySQL και ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε γλώσσες 

προγραμματισμού PHP και Perl. 

  Η ονομασία Xampp προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων: 

1. X (Cross Platform) 

2. A (Apache Εξυπηρετητής) 

3. Μ (MySQL) 

4. P (PHP) και 

5. P (PERL). 

  Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη σχεδίαση 

δυναμικών ιστοσελίδων. Ενώ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα συμβατότητας με τα 

Λειτουργικά συστήματα. 

  Επιπλέον συμβαδίζει συνεχώς με τυχόν αναβαθμίσεις με τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων Http 

Apache, της βάσης Δεδομένων MySQL της γλώσσας PHP και Perl όπως επίσης περιλαμβάνει 

πακέτα OpenSSL και PhpMyAdmin, ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Host.  

 

3.1.2 PhpMyAdmin 

  Πρόκειται για ένα ελεύθερο εργαλείο λογισμικού του οποίου  σκοπός είναι η διαχείριση  

Βάσης Δεδομένων  μέσω του διαδικτύου. Σημαντικό πλεονέκτημα του αποτελεί το γεγονός 

πως  έχει σχεδιαστεί έτσι  ώστε η επεξεργασία της εκάστοτε βάσης δεδομένων να είναι πολύ 

εύκολη για τον χρηστή. Οι κυριότεροι λόγοι που είναι τόσο χρήσιμο είναι οι εξής : 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/PHP
https://el.wikipedia.org/wiki/Perl
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 Δημιουργεί επεξεργάζεται και διαγράφει Βάσεις Δεδομένων. 

 Σημαντική υποστήριξη σε εύρος γλωσσών. 

 Δημιουργεί, τροποποιεί, αντιγράφει, μετονομάζει, διαγράφει πίνακες. 

 Εκτελεί ερωτήματα SQL. 

 Δημιουργεί κλειδιά σε πεδία. 

 Διαχειρίζεται πολλούς διακομιστές. 

 Διαχειρίζεται τα δικαιώματα των χρηστών. 

 Εκτελεί αναζητήσεις σε όλη τη βάση ή επιλεκτικά. 

 Υποστηρίζει MySQLi. 

 Εισάγει δεδομένα σε μορφές CSV, SQL. 

 Εξάγει τα δεδομένα σε μορφή CVS, SQL PDF και XML. 

 Αναζήτηση σε ολόκληρη την βάση δεδομένων ή σε ένα κομμάτι αυτής. 

 Δίνει τη δυνατότητα για ζωντανή προβολή στατιστικών του διακομιστή MySQL 

όπως των συνδέσεων, των διεργασιών, του επεξεργαστή και της μνήμης. 

 

3.1.3 Notepad++ 

  Το Notepad++ είναι ένας programmer’s editor ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουμε  είτε ολόκληρα projects  είτε μόνο ένα πηγαίο αρχείο. Ακόμα το Notepad++ 

είναι ένας  γρήγορος editor τόσο στην εκκίνηση όσο και στην μεταγλώττιση. Τέλος διαθέτει 

και πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες που τον κάνουν πιο αποτελεσματικό και επεκτείνουν 

την λειτουργικότητα του.  

 

3.1.4 Gimp 

  Tο Gimp (GNU Image Manipulation Program) είναι ένα δωρεάν και ελεύθερο 

λογισμικό επεξεργασίας γραφικών τύπου raster. Είναι εργαλείο που επικεντρώνεται κυρίως 

στη διαμόρφωση και την επεξεργασία εικόνας
 
και είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε εκδόσεις 

προσαρμοσμένες για τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα όπως τα Microsoft Windows, 

το Mac OS X και το GNU/Linux. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία το χρησιμοποίησα για την 

επεξεργασία μερικών εικόνων που χρησιμοποίησα για την δημιουργία της ιστοσελίδας .  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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3.2 Γλώσσες και Εργαλεία Προγραμματισμού 

  Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού/ 

σχεδιασμού. 

 HTML 

 PHP 

 SQL  

 MYSQL 

 AJAX 

 JQUERY 

 BOOTSTRAP 

 CSS 

 

3.2.1 Html 

  Τα γράμματα HTML είναι τα αρχικά γράμματα των Αγγλικών λέξεων HyperText Markup 

Language και σημαίνουν «Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου». Η διαφορά του Υπερκειμένου 

σε σύγκριση με το παραδοσιακό κείμενο είναι η ενσωμάτωση σε αυτό ήχου, εικόνων και 

video που χρησιμοποιείται στις Web σελίδες. Ο προγραμματισμός με HTML για τη 

δημιουργία μίας ιστοσελίδας γίνεται μέσω των ονομαζόμενων ετικετών. Οι ετικέτες είναι δύο 

ειδών.  

 Ετικέτα έναρξης  και  

 ετικέτα λήξης ,  

Ανάμεσα στις δύο αυτές ετικέτες τοποθετείται το κείμενο. Από την ετικέτα και μετά αρχίζει η 

εκάστοτε μορφοποίηση κειμένου, η δημιουργία συνδέσμων , η εισαγωγή εικόνων, ήχου και 

άλλων στοιχείων έως ότου βρεθεί η ετικέτα κλεισίματος. Όλα τα παραπάνω μεταγλωττίζονται 

μέσω του browser και εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη όχι με μορφή κώδικα, αλλά το 

μορφοποιημένο τελικό αποτέλεσμά του το οποίο ο χρήστης μπορεί να διαβάσει, να ακούσει 

και να δει. Συνοψίζοντας ο browser χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει το περιεχόμενο της 

σελίδας. 
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3.2.2 Php 

  Η PHP στις μέρες μας είναι αρκετά διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη για την 

κατασκευή και την υλοποίηση δυναμικών σελίδων Web. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού  

που θεωρείται από τις καταλληλότερες Scripting καθώς σε ενσωμάτωση με HTML κώδικα το 

παραγόμενο αποτέλεσμα την καθιστά ουσιώδη και αποτελεσματική. Οι σελίδες PHP 

λαμβάνουν τον κώδικα του εκάστοτε προγραμματιστή ως είσοδο, και εξάγουν σε πραγματικό 

χρόνο την τελική εμφάνιση της ιστοσελίδας η οποία είναι αυτή που αντικρίζουν στον 

πλοηγητή τους οι επισκέπτες. 

  H PHP μπορεί να αναπτυχθεί σε τεράστιο φάσμα Web Servers, καθώς και σε όλα σχεδόν τα 

λειτουργικά συστήματα που είναι διαθέσιμα στις μέρες μας. Επιπλέον δεν αντιμετωπίζει 

κανένα πρόβλημα συμβατότητας στα συστήματα διαχείρισης βάσεων  . 

  H PHP χρησιμοποιεί το μοντέλο Client-Web Server. Δηλαδή  έχουμε έμμεση εξυπηρέτηση 

του πελάτη οπότε, η αποστολή στον πελάτη θα γίνει από τον Web Server, αφού έχουν ληφθεί 

τα δεδομένα από την ίδια την PHP και έχουν υποστεί την όποια επεξεργασία. Εν κατακλείδι η 

PHP παρέχει δυναμικό περιεχόμενο στον πελάτη μέσω του Web Server . 

  Κάθε αρχείο κώδικα PHP πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση όπως· 

(*.php,*.phtml,*.php4,*.php5), ανάλογα με την έκδοση που χρησιμοποιείται. Ο διακομιστής 

Apache χρησιμοποιείται συνήθως για PHP. 

Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία τα πλεονεκτήματα της. 

 Ευκολία μάθησης και χρήσης. 

 Χαμηλό κόστος. 

 Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης και υποστήριξης. 

 Εύκολη μεταφορά της. 

 Αντικειμενοστραφή υποστήριξη. 

 Ενσωματωμένες Web βιβλιοθήκες. 

 Υψηλή απόδοση. 

 

3.2.3 SQL 

  Η SQL (Structured Query Language) είναι μια γλώσσα υπολογιστών στον κλάδο των 

βάσεων η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων σε ένα 

σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων. Οι βασικότερες λειτουργίες της είναι η δημιουργία, 

η τροποποίηση, η ανάκτηση και η ενημέρωση δεδομένων και σχεσιακών πινάκων μέσω 

ελέγχου πρόσβασης. 
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   Η γλώσσα SQL περιλαμβάνει τις εξής υποδιαιρέσεις σε ότι αφορά τα γλωσσικά στοιχεία: 

 Queries υπεύθυνα για την ανάκτηση των στοιχείων μέσω ειδικών κριτηρίων. 

 Statements που επιδρούν στα στοιχεία και ελέγχουν την ροή τόσο του προγράμματος 

όσο και των συνδέσεων με εξωτερικά προγράμματα. 

 Clauses που είναι τα αναγκαία συστατικά των δηλώσεων και των ερωτήσεων. 

 Expressions που παράγουν τιμές πινάκων από τα στοιχεία. 

 Predicates που αξιολογούν και επιβλέπουν για σωστά και λάθη. 

 

3.2.4 MySQL 

  Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και χρήσιμο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Ο 

διακομιστής MySQL ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, στους πολλαπλούς και 

πιστοποιημένους χρήστες, αλλά και για την ταυτόχρονη εργασία τους. Ελέγχει όμως και τους 

μεμονωμένους χρήστες. Συμπερασματικά λοιπόν όταν αναφερόμαστε στην MySQL εννοούμε 

το διακομιστή - διαχειριστή που έχει τον πλήρη έλεγχο χρησιμοποιώντας την τυπική γλώσσα 

ερωτημάτων SQL για βάσεις. Παρακάτω παρατίθενται τα βασικότερα πλεονεκτήματα της 

MySQL 

 Εύκολη μεταφορά. 

 Διαθεσιμότητα του κώδικα και υποστήριξη. 

 Εύκολη και γρήγορη εκμάθηση. 

 Χαμηλό κόστος. 

 Υψηλή απόδοση. 

 

3.2.5 Ajax 

  Η τεχνολογία AJAX επιτρέπει την κατασκευή-παραγωγή δυναμικών ιστοσελίδων. 

Χρησιμοποιεί το μοντέλο Web Server-Client. Ανανεώνεται σε γρήγορους ρυθμούς και 

ασύγχρονα ανταλλάσσοντας δεδομένα με τον Server ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το 

μεγάλο πλεονέκτημα της ασύγχρονης και γρήγορης αυτής ανταλλαγής δεδομένων είναι η 

ολοκληρωμένη εικόνα που έχει ο προγραμματιστής μεταξύ κώδικα και ιστοσελίδας. Οι 

σελίδες που τροποποιήθηκαν εμφανίζονται ολοκληρωμένες και η εντόπιση λαθών 

επιτυγχάνεται χωρίς καν την ανανέωση της σελίδας. 

  Η τεχνολογία AJAX επικοινωνεί μέσω μιας σελίδας του προγραμματιστή σε γλώσσα PHP 

με τον Server και ύστερα ο Server με τη βάση, ώστε να υπάρχει σύγκριση της λογικής 
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συνάρτησης μεταξύ βάσης και AJAX. Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω σύγκριση, αρχίζει η 

ακριβώς αντίστροφη διαδικασία κατά την οποία και ο χρήστης διαπιστώνει τυχόν αλλαγές. 

 

3.2.6 JQuery 

  Πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό και πιο συγκεκριμένα για βιβλιοθήκη της JavaScript με 

σκοπό την απλοποίηση και την υλοποίηση σεναρίων μεταξύ του μοντέλου πελάτη - 

εξυπηρετητή.  

 Οφείλουμε να αναφερθούμε στην επεκτασιμότητα της που μπορεί να επιτευχθεί μέσω Plug-

Ins, στα εφέ και κινητά στοιχεία που διαθέτει, στα πολλαπλά εργαλεία που εξίσου διαθέτει 

όπως πληροφορίες User-Agent, AJAX, ανίχνευση χαρακτηριστικών και μεθόδους 

συμβατότητας σε σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Η αρχή και το τέλος του κώδικα της 

JQuery πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις εντολές <script> ..... και </script>, όπου 

προστίθεται οτιδήποτε επιθυμεί ο προγραμματιστής. 

 

3.2.7 Bootstrap 

 Το Bootstrap σε συνδυασμό με CSS και HTML συμβάλει στην κατασκευή τόσο ιστοσελίδων 

όσο και διαφόρων διαδικτυακών εφαρμογών. Πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπως 

τα περισσότερα που αφορούν τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και περιέχει μία σειρά 

από ποικίλα και ωφέλιμα εργαλεία. 

  Το Bootstrap έχει σχετική υποστήριξη από HTML5 και CSS αλλά το σημαντικότερο 

στοιχείο του, εκείνο που συνέβαλε στην επιτυχία του είναι ότι είναι συμβατό με όλους τους 

φυλλομετρητές, πράγμα που το καθιστά άμεσα εφικτό στην χρησιμοποίηση των έξυπνων 

κινητών και tablets της νέας γενεάς. 

  Η δομή και η λειτουργία του βασίζεται σε Stylsheets καθώς και σε μεταβλητές και 

λειτουργίες όπως άλλωστε συνηθίζεται. Τέλος όπως έχουμε ήδη προαναφέρει το bootstrap 

εκτός ότι περιέχει HTML & CSS, έχει επιπλέον χαρακτηριστικά JAVASCRIPT με μορφή 

JQuery plugin, ώστε να είναι άμεσα εφικτό και γρήγορα να παρέχεται πρόσθετη διεπαφή 

χρήστη με παράθυρα διαλόγου. Επιπροσθέτως εκτός των plugin περιλαμβάνονται κουμπιά, 

εικονίδια, πλοήγηση, σελιδοποίηση, προειδοποιητικά μηνύματα και γενικότερα μια σειρά από 

δυνατότητες. 
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3.2.8 Css 

  Τα CSS (Cascading Style Sheets), δηλαδή τα· Διαδοχικά Στυλιστικά Φύλλα, είναι 

ένας κώδικας υπολογιστή που χρησιμοποιείται για να διαμορφώνει εικαστικά-καλλιτεχνικά 

τις ιστοσελίδες και να παρέχει περισσότερες δυνατότητες και γενικότερα να ελέγχει σε έναν 

ιστότοπο την εμφάνιση ενός εγγράφου γραμμένο σε γλώσσα HTML και XHTML. 

  Για μια προσεγμένη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση των CSS φύλλων 

κρίνεται αναγκαία. Χρησιμοποίησα την CSS για να φτιάξω «στυλιστικά» και με 

περισσότερη ιδιομορφία την εμφάνιση της ιστοσελίδας. Δηλαδή, πρόκειται για μια 

επιπρόσθετη διαδικασία καλλωπισμού των σελίδων της εφαρμογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

 

  Στο κεφάλαιο που ακλουθεί θα γίνει μια περιήγηση στις οθόνες τις οποίες συναντάμε κατά 

την επίσκεψη μας στην ιστοσελίδα αλλά  θα παρουσιαστεί και η βάση δεδομένων . 

 

4.1 Βάση Δεδομένων 

 

 Η βάση δεδομένων με τους πινάκες της . 

 

Εικόνα 4.1 

 

 Ο πίνακας Brand στον οποίο υπάρχουν οι μάρκες των προϊόντων. 

Περιγραφή : 

1. brand : εκεί προβάλλονται τα ονόματα των μάρκων που συναντάμε στην 

ιστοσελίδα . 



Αγρυμάκης Γρηγόριος Φιλήμων Σελίδα 26 
 

 

Εικόνα 4.2 

 

 Ο  πίνακας cart στον όποιον προστίθενται τα προϊόντα του καλαθιού. 

Περιγραφή : 

1. items : εκεί προβάλλονται τα προϊόντα που  του καλαθιού . 

2. expire_date : εκεί εμφανίζεται η ημερομηνία που προστέθηκε κάθε προϊόν στο 

καλάθι . 

3. paid : όταν έχει την τιμή 1 σημαίνει ότι η αγορά έχει ολοκληρωθεί και αφαιρείται 

από το καλάθι ενώ όταν έχει την τιμή 0 δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα αγορά 

και το προϊόν παραμένει στο καλάθι . 

 

Εικόνα 4.3 

 

 Ο πίνακας categories στον οποίο υπάρχουν οι κατηγορίες των προϊόντων . 

Περιγραφή : 
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1. category : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα ονόματα των 

κατηγοριών . 

2. parent : η τιμή του ορίζει εάν κάποιο από αυτά αποτελεί κύρια κατηγορία η είναι 

υποκατηγορία. Για παράδειγμα οι κύριες κατηγορίες έχουν 

parent = 0 ενώ οι υποκατηγορίες που ανήκουν στην κύρια κατηγορία DESKTOP-

LAPTOP έχουν parent = 1 οι υποκατηγορίες της PHONES έχουν parent = 2  κ.ο.κ 

 

Εικόνα 4.4 

 

 Ο πίνακας products περιέχει τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος . 

Περιγραφή : 

1. title : Το περιεχόμενο του αποτελεί το όνομα του προϊόντος . 

2. price: Το περιεχόμενο του υποδεικνύει την τιμή του προϊόντος. 

3. list_price: Το περιεχόμενο του υποδεικνύει την αρχική τιμή του προϊόντος. 

4. brand: Ανάλογα με την τιμή του το προϊόν αποκτά την μάρκα του. Για 

παράδειγμα το προϊόν με title = Laptop HP 15  έχει brand = 25 γιατί το id της 

μάρκας  HP στο πινάκα Brand έχει id = 25 

5. categories: Ανάλογα με την τιμή του το προϊόν τοποθετείται σε μια κατηγορία. 

6. image: Το περιεχόμενο του είναι η εικόνα του προϊόντος . 
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Εικόνα 4.5 

 

 Tον  πινάκα transactions τον δημιούργησα ώστε να μπορώ να αδειάζω το καλάθι όταν 

κάποια αγορά έχει ολοκληρωθεί αλλά και να αποθηκεύονται τα στοιχειά του 

αγοραστή  . 

Περιγραφή : 

1. full name : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα ονόματα των 

αγοραστών. 

2. email : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά 

ταχυδρομεία των αγοραστών . 

3. street: σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι διευθύνσεις των 

αγοραστών. 

4. street 2 : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι εναλλακτικές 

διευθύνσεις των αγοραστών. 

5. state : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι νομοί ή οι πολιτείες των 

αγοραστών. 

6. country : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι χώρες των 

αγοραστών. 

7. zip_code : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι ταχυδρομικοί 

κώδικες των αγοραστών. 

8. sub_total : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα συνολικά πόσα που 

πληρώνει κάθε αγοραστής. 
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9. tax : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι φόροι που πληρώνει κάθε 

αγοραστής. 

10. description : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα πόσα προϊόντα 

απέκτησε κάθε αγοραστής. 

11. txn_date : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι ημερομηνίες όπου 

έγινε κάθε αγορά . 

 

Εικόνα 4.6 

 

 Στον πινάκα users εμφανίζονται οι χρηστές που έχουν πρόσβαση στο πεδίο του 

διαχειριστή. 

Περιγραφή : 

1. full name : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα ονόματα των 

διαχειριστών .  

2. email : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά 

ταχυδρομεία των διαχειριστών . 

3. password : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι κωδικοί των 

διαχειριστών. 

4. join_date : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι ημερομηνίες όπου 

οι διαχειριστές συνδέθηκαν για πρώτη φόρα. 

5. last_login  : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται οι ημερομηνίες όπου 

οι διαχειριστές συνδέθηκαν για τελευταία φόρα. 
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6. permissions : σε αυτό το σημείο του πινάκα εμφανίζονται τα δικαιώματα που 

έχει κάθε διαχειριστής . Οι επιλογές είναι δυο είτε κάποιος να είναι admin και 

editor όπου έχει το δικαίωμα να προσθέσει να επεξεργαστεί και να αφαιρέσει 

μάρκες, κατηγορίες, και προϊόντα αλλά και να προσθέσει και να διαγράψει 

και άλλους χρηστές είτε κάποιος user να είναι μονό editor όπου μπορεί να 

κάνει ότι και ο admin/editor αλλά δεν μπορεί να προσθέσει η να αφαιρέσει 

άλλους χρηστές . 

 

Εικόνα 4.7 

 

4.2 Διαχειριστής 
 

 Σύνδεση στην περιοχή του διαχειριστή . 

 

Εικόνα 4.8 
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 Για να μπορέσει κάποιος να συνδεθεί στην περιοχή του διαχειριστή θα πρέπει να 

συμπληρώσει σωστά το email και τον κωδικό όπου υπάρχουν ήδη στην βάση δεδομένων. 

Ενώ μπορεί  πατώντας κλικ στο "Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα" να μεταφερθεί αμέσως στην 

αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος . 

 

 Τα μηνύματα που εμφανίζονται σε περίπτωση που αφήσουμε κενό το email και το 

κωδικό πρόσβασης . 

 

Εικόνα 4.9 

 

 Μηνύματα που εμφανίζονται σε περίπτωση που συμπληρώσουμε το email λάθος 

 

Εικόνα 4.10 

 

 Μηνύματα που εμφανίζονται σε περίπτωση λάθος κωδικόυ. 
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Εικόνα 4.11 

 

 Επιτυχής σύνδεση & αρχική σελίδα του administrator . 

 

Εικόνα 4.12 

 

 Επιλέγοντας την κατηγορία Μάρκες .Σε αυτή την κατηγορία ο διαχειριστής έχει την 

δυνατότητα να επεξεργαστεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάποια μάρκα και στη 

συνέχεια να την χρησιμοποιήσει ως ένα χαρακτηριστικό κάποιου προϊόντος όπως θα 

δούμε παρακάτω . 

 

Εικόνα 4.13 



Αγρυμάκης Γρηγόριος Φιλήμων Σελίδα 33 
 

 Αποτελέσματα πληκτρολόγησης της λέξης Παράδειγμα και στη συνεχεία  κλικ στην 

επιλογή Προσθήκη Μάρκας .Με αυτό το τρόπο έχει προστεθεί η μάρκα Παράδειγμα 

στον πινάκα . 

 

Εικόνα 4.14 

 

 Επιλέγοντας Προσθήκη Μάρκας  και πληκτρολογώντας μια υπάρχουσα μάρκα 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους και δεν μας επιτρέπει το πρόγραμμα να την 

προσθέσουμε . 

Εικόνα 4.15 

 

 Επεξεργασία μάρκας  (πατώντας πάνω στο ) και το αποτέλεσμα της όταν 

πληκτρολογηθεί Παράδειγμα 2. 

 

Εικόνα 4.16 
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Εικόνα 4.17 

 

   Εάν πατηθεί   τότε επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη της κατηγορίας Μάρκες 

και δεν αλλάζει τίποτα . Ενώ εάν πατηθεί το πλήκτρο  τότε η μάρκα διαγράφεται. 

 

 Επιλέγοντας την κατηγορία Κατηγορίες . Σε αυτή την κατηγορία ο διαχειριστής έχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσει να διαγράψει ή να επεξεργαστεί  κάποια κατηγορία . 

Οι πρωτεύων κατηγορίες και οι υποκατηγορίες τους  εμφανίζονται στον επισκέπτη 

στην μπάρα περιήγησης της ιστοσελίδας ,την οποία θα δούμε παρακάτω . Επίσης με 

αυτή τη λειτουργιά ο διαχειριστής μπορεί να ταξινομήσει το προϊόν ανάλογα με την 

ιδιότητα του . 

 

Εικόνα 4.18 
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 Αποτελέσματα προσθήκης Πρωτεύων Κατηγορίας και Κατηγορίας  

 

Εικόνα 4.19 

 

 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη Κατηγορίας που υπάρχει ήδη . 

 

Εικόνα 4.20 
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 Επεξεργασία Κατηγορίας και το αποτέλεσμα της (πατώντας κλικ πάνω στο  ). 

 

Εικόνα 4.21 

 

 

Εικόνα 4.22 
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 Επιλέγοντας την κατηγορία Προϊόντα . Σε αυτή την κατηγορία ο διαχειριστής έχει την 

δυνατότητα να προσθέσει να αφαιρέσει η να επεξεργαστεί προϊόντα .  

 

Εικόνα 4.23 

 

  Σε περίπτωση που πατήσουμε το    τότε το προϊόν εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της 

ιστοσελίδας ως προτεινόμενο . Ενώ εάν πατηθεί το   τότε αφαιρείται από αυτήν .  

 

 Επιλέγοντας Προσθήκη Προϊόντος. Με αυτή τη λειτουργιά ο διαχειριστής μπορεί να 

προσθέσει προϊόντα συμπληρώνοντας σωστά το Όνομα, την Τιμή, την Αρχική Τιμή, 

την  Ποσότητα & το Χρώμα και  γράφοντας την κατάλληλη Περιγραφή  ενώ πρέπει 

να επιλέξει ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες Μάρκες, Κατηγορίες και Υποκατηγορίες 

και τέλος να προσθέσει την φωτογραφία του προϊόντος. Όλα αυτά τα στοιχεία θα 

είναι διαθέσιμα στον καταναλωτή όπως θα δούμε παρακάτω . 
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Εικόνα 4.24 

 

 Τα μηνύματα που εμφανίζονται σε περίπτωση που αφήσουμε κενά τα στοιχειά 

 

Εικόνα 4.25 
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 Επιτυχημένη προσθήκη προϊόντος και το αποτέλεσμα της . 

 

Εικόνα 4.26 

 

Εικόνα 4.27 
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 Επεξεργασία προϊόντος πατώντας στο  και το αποτέλεσμα του . 

 

Εικόνα 4.28 

 

Εικόνα 4.29 

 

    Σε περίπτωση που πατηθεί το    τότε το αντικείμενο διαγράφεται . 

 

 Επιλέγοντας  Χρήστες . Σε αυτή την κατηγορία ο admin έχει την δυνατότητα να 

προσθέσει και άλλους διαχειριστές ή editors η να διαγράψει (δεν μπορεί να διαγράψει 

τον δικό του λογαριασμό)  . Εάν κάποιος έχει μόνο το δικαίωμα του  editor δεν έχει 

πρόσβαση στους Χρήστες . 
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Εικόνα 4.30 

 

 Επιλέγοντας Προσθήκη νέου χρηστή . 

 

Εικόνα 4.31 

 

 Μηνύματα λάθους σε περίπτωση που γίνει λάθος στη συμπλήρωση των στοιχείων . 

 

Εικόνα 4.32 
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 Επιτυχής προσθήκη νέου χρηστή , ο οποίος θα είναι μόνο editor , και αποτέλεσμα . 

 

Εικόνα 4.33 

 

 

Εικόνα 4.34 

 

 Πατώντας κλικ στο Γεια σου Filimonas! και επιλέγοντας το Άλλαξε κωδικό . 

 

Εικόνα 4.35 
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Εικόνας 4.36 

 

 Αλλαγή κωδικού αφήνοντας κενά τα στοιχεία  . 

 

Εικόνα 4.37 

 

 Επιτυχημένη αλλαγή κωδικού . 

 

Εικόνα 4.38 
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 Επιλέγοντας  Αποσύνδεση και σύνδεση με το νέο χρήστη Παράδειγμα όπου είναι 

μονό editor και δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στους χρηστές . 

 

Εικόνα 4.39 

 

 

Εικόνα 4.40 

 

 

Εικόνα 4.41 
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4.4 Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

 

 Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

Εικόνα 4.42 

 

 Κάνοντας scroll down εμφανίζονται και τα προτεινόμενα προϊόντα που έχουν 

επιλεχτεί προηγουμένως από την περιοχή του διαχειριστή . 

 

Εικόνα 4.43 
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 Παράδειγμα επιλογής ταξινόμησης ανά τιμή (Χαμηλή προς Υψηλή) . 

 

Εικόνα 4.44 

 

 Παράδειγμα επιλογής προϊόντων βάση μάρκας (Apple). 

 

Εικόνα 4.45 
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 Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να συνδυάσουμε τις επιλογές αναζήτησης .  

 

Εικόνα 4.46 

 

 Πατώντας κλικ στο   ενός αντικείμενου ο αγοραστής έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί και το χρώμα του 

ενώ βλέπει και την διαθέσιμη ποσότητα κάθε αγαθού . 

 

Εικόνα 4.47 

 

 Πατώντας κλικ στο  o επισκέπτης της ιστοσελίδα επιστρέφει στην 

προηγούμενη οθόνη ενώ σε περίπτωση που πατήσει κλικ στο   τότε 

επιστέφει στην αρχική σελίδα και του εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα ενώ το 

αντικείμενο προστίθεται και στο καλάθι του . 
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Εικόνα 4.48 

 

 Για να μεταφερθεί ο αγοραστής στο καλάθι του έχει δυο επιλογές είτε πατώντας κλικ 

στο   το οποίο βρίσκεται δεξιά στην μπάρα επίλογων στην 

αρχική σελίδα . Είτε πατώντας το    από την παρακάτω οθόνη . 

 

Εικόνα 4.49 
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 Μεταφορά στο καλάθι  .Στο οποίο ο αγοραστής μπορεί να δει τα προϊόντα τα οποία 

έχει προσθέσει σε αυτό ,την ποσότητα το χρώμα τους αλλά και το συνολικό κόστος 

τους με τον φόρο . 

 

Εικόνα 4.50 

 

  Στο καλάθι του ο κάθε αγοραστής μπορεί να προσθέσει(μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα 

προϊόντα)  ή να αφαιρέσει προϊόντα πατώντας κλικ σε κάποια από τις δυο επιλογές   και 

  
 

 Παράδειγμα προσθήκης ενός προϊόντος μέχρι το μέγιστο . 

 

Εικόνα 4.51 
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 Ολοκλήρωση αγοράς και αποτελέσματα 

 

Εικόνα 4.52 

 

Εικόνα 4.53 

 

  Όταν η αγορά ολοκληρωθεί τότε το καλάθι αδειάζει και η ποσότητα των διαθέσιμων 

προϊόντων μειώνεται . 

 

 Παράδειγμα περιήγησης στις κατηγορίες της ιστοσελίδας 

 (Πρωτεύων Κατηγορία = DESKTOP-LAPTOP , Κατηγορία = Desktop ) 

 

Εικόνα 4.54 
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Εικόνα 4.55 

 

  Στα Δημοφιλή Προϊόντα εμφανίζονται αγαθά τα όποια έχουν αγοραστεί προηγουμένως από 

άλλους καταναλωτές .Πατώντας κλικ στο τότε  μεταφερόμαστε στις λεπτομέρειες του 

ανάλογου προϊόντος .Τέλος στην ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη της να 

επιστρέψει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα πατώντας κλικ στο   το οποίο 

βρίσκεται αριστερά στην μπάρα περιήγησης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΩΔΙΚΑΣ 

 

  Ο κώδικας  είναι το μεγαλύτερο και κυριότερο μέρος αυτής της εργασίας και ξεπερνά τις 

2000 γραμμές. Λόγω της μεγάλης έκτασης του παρακάτω θα παρουσιαστούν τα 

σημαντικότερα τμήματα του τα όποια είναι αναγκαία ώστε να γίνει κατανοητή η πορεία 

υλοποίησης του project. Η δομή που ακολουθείται παρακάτω συμβαδίζει με την εικονική 

περιήγηση που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 4 άλλα έχει ως αφετηρία τη σύνδεση στη περιοχή 

του διαχειριστή . 

 

5.1 Δημιουργία της Σελίδας του Διαχειριστή 

 Σύνδεση στην περιοχή του διαχειριστή . 

 

Εικόνα 5.1 
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 Μηνύματα που εμφανίζονται μετά από αποτυχημένη προσπάθεια σύνδεσης  

 

Εικόνα 5.2 

 

 Επιτυχημένη Σύνδεση 

 

Εικόνα 5.3 

 

 Αρχική σελίδα στην περιοχή του διαχειριστή . 

 

Εικόνα 5.4 
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 Κατηγορία Μάρκες 

 

Εικόνα 5.5 

 

 Προσθήκη Μάρκας . 

 

Εικόνα 5.6 
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 Μηνύματα σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί ήδη υπάρχουσα Μάρκα η μείνει κενή. 

 

Εικόνα 5.7 

 

 Επεξεργασία και διαγραφή Μάρκας. 

 

Εικόνα 5.8 

 

 Κατηγορίες 
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Εικόνα 5.9 
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 Προσθήκη Κατηγορίας 

 

Εικόνα 5.10 

 

 Μηνύματα σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί ήδη υπάρχουσα Κατηγορία η μείνει 

κενή. 

 

Εικόνα 5.11 
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 Επεξεργασία και διαγραφή Κατηγορίας. 

 

Εικόνα 5.12 

 

 Προϊόντα 

 

Εικόνα 5.13 
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 Φόρμα προσθήκης ή επεξεργασίας προϊόντος 

 

 

 

Εικόνα  5.14 
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 Επιτυχημένη προσθήκη προϊόντος 

 

Εικόνα 5.15 

 

 Επεξεργασία προϊόντος 

 

Εικόνα 5.16 
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 Έλεγχος για σωστή προσθήκη των απαραιτήτων στοιχείων . 

 

Εικόνα 5.17 
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 Διαγραφή προϊόντος . 

 

Εικόνα 5.18 

 

 Χρήστες 

 

Εικόνα  5.19 
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 Προσθήκη νέου χρήστη . 

 

Εικόνα 5.20 

 

 Επιτυχημένη προσθήκη χρήστη . 

 

Εικόνα 5.21 
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 Μηνύματα σε περίπτωση που γίνει λάθος στη συμπλήρωση των στοιχείων .  

 

Εικόνα 5.22 
 

 Αλλαγή κωδικού 

 

Εικόνα 5.23 
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 Αποσύνδεση . 

 

Εικόνα 5.24 
 

5.2 Δημιουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος . 

 

 Αρχική σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος  . 

 

 

Εικόνα 5.25 
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 Αναζήτηση προϊόντων βάση των χαρακτηριστικών τους. 

 

Εικόνα 5.26 

 

 Λεπτομέρειες προϊόντων . 
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Εικόνα 5.27 
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 Το καλάθι . 

 

 

Εικόνα 5.28 

 

 Ολοκλήρωση αγοράς . 
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Εικόνα 5.29 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Συμπεράσματα  

  Για τη σχεδίαση και τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μου χρησιμοποίησα 

γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού πάνω στα οποία πριν την έναρξη της πτυχιακής 

εργασίας είχα ελάχιστες γνώσεις. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως κατάφερα να δημιουργήσω ένα 

ολοκληρωμένο ecommerce site τόσο για τους πελάτες του όσο και για τους διαχειριστές του . 

  Όσο αφορά το θεωρητικό μέρος της εργασίας προσπάθησα να μην πλατειάζω και να 

παρουσιάσω σε αυτό όσα θεώρησα απολύτως απαραίτητα ώστε ο αναγνώστης της να την 

κατανοήσει πλήρως δίχως να κουραστεί κατά την διάρκεια της μελέτης της . 

  Συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι είμαι άκρως ικανοποιημένος από την προσπάθεια και το 

αποτέλεσμα της "δουλειάς" μου. Διότι κατασκεύασα ένα site το οποίο πλησιάζει σε 

αρτιότητα ένα επαγγελματικό εργαλείο ενώ κατά την διάρκεια της απέκτησα πολλές 

θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική εμπειρία σε ένα τομέα που πραγματικά με ενδιαφέρει  

και όλο αυτό μου παρείχε την αίσθηση μιας ευχάριστης απασχόλησης . 

 

6.2 Μελλοντικές Βελτιώσεις  

  Συγκρίνοντας το ηλεκτρονικό κατάστημα μου με ecommerce sites μεγάλων εταιριών 

παρατήρησα ότι θα μπορούσα να προσθέσω και κάποια ακόμα στοιχεία στην ιστοσελίδα μου. 

Μια σημαντική βελτίωση θα ήταν η προσθήκη  ενός συστήματος πληρωμών όπως είναι το 

PayPal. Επίσης μια ακόμα βελτίωση θα ήταν η προσθήκη και άλλων κατηγοριών και 

προϊόντων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα επιλόγων για τον αγοραστή.  

 

 

6.3 Δυσκολίες  

  Τις περισσότερες δυσκολίες τις αντιμετώπισα κατά την δημιουργία και τον σχεδιασμό της 

ιστοσελίδας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν πως οι γνώσεις μου πάνω στις 
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γλώσσες και στα εργαλεία προγραμματισμού που χρησιμοποίησα δεν ήταν αρκετές για ένα 

τόσο μεγάλο project, το οποίο ξεπέρασε τις 2000 γραμμές κώδικα, οπότε πέρασα αρκετό 

καιρό διαβάζοντας για αυτές πριν καν ξεκινήσω την κατασκευή του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Επίσης επειδή ήταν η πρώτη φόρα οπού πραγματοποιούσα κάτι τέτοιο κατά 

την πορεία του project ερχόμουν αντιμέτωπος συνεχώς με νέα προβλήματα τα κυριότερα εξ 

αυτών αφορούσαν τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας και το πως θα γίνει πιο εύχρηστη για τους 

επισκέπτες και τους διαχειριστές της .   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Πηγές από Βιβλία-Συγγράμματα: 

1. Ανάπτυξη WEB Εφαρμογών με ΡΗΡ και MySQL (4η έκδοση) Luke Welling, Αθήνα 

2005, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. 

2. ΡΗΡ, MySQL και Apache Όλα Σε Ένα - Julie C.Meloni, Αθήνα 2008, Εκδόσεις: 

Μ.Γκιούρδας. 

3. ΡΗΡ Solutions for Dynamic Web Design Made Easy - David Powers. 

4. Web Database Application with ΡΗΡ and MySQL - David Lane, Hugh E.Williams. 

5. How to Do Everything with ΡΗΡ and MySQL - Vikram Vaswani. 

 

 Πηγές από Διαδίκτυο: 

6. http://www.php.net 

7. http://www.xampp.com 

8. http://www.htmlite.com/PHPintro.php 

9. http://dev.mysgl.com/doc/ 

10. http://www.w4schools.com/ 

11. http://www.phpeasystep.com/ 

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

13. https://getbootstrap.com/ 

14. https://www.javascript.com/ 

15. https://www.w4.org/ 

16. https://www.youtube.com/watch?v=NMSlQjm2row 

17. https://www.youtube.com/watch?v=DG0C4Tntl1M 

18. https://www.youtube.com/watch?v=V8bpVhXw9nA&t=1146s 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - CD ROΜ 

 

 

   

 

 


