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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσέφερε στις επιχεφήσεις ένα νέο φάσμα 

δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξής του. Βασικός μοχλός ήταν οι 

τεχνολΟ'yικές εξελίξεις, με σημαντικότερη καινοτομία την ανάπτυξη εύχρηστων 

φυλλομετρητών που διευκόλυναν την πρόσβαση στον κυβερνοχώρο. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη προσπάθεια συνδυασμού 

νέων τεχνολΟ'yιών με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Η παρούσα 

πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τεχνολογιών που 

χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό ενός διαδραστικού ιστοτόπου (html, css, 

jaνascript, php, mysql) καθώς επίσης τα στάδια ανάλυσης και σχεδιασμού του 

(ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος), κατάλληλου να αξιοποιεί 

προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών διαφημιζόμενων εταιριών. Τέλος μέσω της 

υλοποίησης της εφαρμογής ( www.GreaterDeals.gr) δίνεται η δυνατότητα επέκτασης 

των λειτουργιών της έτσι ώστε να γίνει μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή πώλησης 

κουπονιών. 
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1 Εισαγωιyή 

1.1 Εισαγωγή 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν έκανε και την εμφάνισή του ο πρώτος προσωπικός 

υπολσyιστής (PC - Personal Computer) της ΤΒΜ, η χρήση των υπολογιστών ήταν προνόμιο των 

μεγάλων εταιριών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του στρατού. Οι προσωπικοί υπολογιστές 

γνώρισαν τεράστια τεχνολσγική ανάπτυξη τις δεκαετίες του '80 και του '90 και επεκτάΟηκαν σε 

κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το επόμενο μι,."Ύάλο βήμα ήταν η επικοινωνία των 

υπολσyιστών μεταξύ τους και τελικά η δημιουργία του διαδικτύου, δηλ. του δικτί>ου που 

συνδέει διάφορα δίκτυα σε όλο τον κόσμο, του Jntemet. 

Το Tntemet, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε με τη δημιουργία του NSFNet 

(National Science Foundation) το 1986, το οποίο αρχικά συνέδεσε υπολσyιστικά κέντρα στις 

lΠ1Α και αργότερα επεκτάΘηκε διασυνδέοντας δίκτυα μεσαιου μεγέθους εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Το NSFNet τελικά αντικατέστησε το 

ARP ΑΝΕΤ ενώ παρόμοια διεθνή δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό EARN και το PACCOM των 

χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, άρχισαν να δημιουργούνται σ' όλο τον κόσμο. Αυτά, 

συνδεόμενα μεταξύ τους και με το NSFNet και κατέληξαν ίισι στο σημερινό 1ntemet 

[www.isoc.org]. 

1.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η ιστορία του Internet ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας του 1950, στην ακμή του ψυχρού 

πολέμου, όταν το DoD (Departmcnt of Defence), το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, ήθελε 

ένα δίκτυο διοίκησης και ελέγχου το οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε έναν πυρηνικό 

πόλεμο. Το 1957, όταν η Σοβιετική ένωση ξεπέρασε τις ΗΠΑ στο διάστημα με την εκτόξευση 

του πρώτου τεχνητού δορυφόρου ,του Sput.ιUk, ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ προσπαθώντας να 

βρει την αιτία της διπλωματικής ήττας, ανακάλυψε ότι ο Στρατός, το Ναυτικό και η 

Αεροπορία διαφωνούσαν για τον προϋπολογισμό έρευνας του πενταγώνου. Η άμεση 

αντίδρασή του ήταν να δημιουργήσει ένα μόνο οργανισμό έρευνας για τα αμυντικά 

θέματα, την υπηρεσία προηγμένων ερευνητικών έργων (ARPA). 

Το 1967 ο τότε διευθυντής της ARPA, Larry Roberts, αποφάσισε ότι σκοπός της ARPA θα 

έπρεπε να γίνει η δικτύωση και να δημιουργηθεί αυτό που αργότερα ονομάστηκε 
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ARPANET. Το 1969 μπήκε σε λειτουργία ένα πειραματικό δίκτυο με τέσσερις 

κόμβους (πανεπιστήμιο της Γιούτα, UCL, UCSB, SRT), όπου και οι τέσσερις είχαν μεγάλο 

αριθμό συμβολαίων με την ARP Α, ενώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το δίκτυο είχε 

απλωθεί σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. 

Καθώς όμως ό'ΜJ και περισσότερα δίκτυα συνδεόταν με το ARP ΑΝΕΤ αποδείχτηκε ότι τα 

υπάρχοντα πρωτόκολλα δεν ήταν κατάλληλα για χρήση πάνω από πολλαπλά δίκτυα με 

αποτέλεσμα η έρευνα που ακολούθησε να οδηγήσει στην εφεύρεση του μοντέλου και του 

πρωτοκόλλου TCP/TP (Ccrf και Κa11n 1974). 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 , το εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) είδε 

τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε το ARP ΑΝΕΤ στην πανεπιστημιακι) έρευνα, αφού επί"'tρεπε 

επιστήμονες από ολόκληρη τη χώρα να μοιράζονται δεδομένα και να συνεργάζονται σε 

ερευνητικά προγράμματα, αλλά μπορούσαν να συνδεΟούν στο Arpanet μόνο πανεπιστήμια 

που είχαν κάποιο ερευνητικό συμβόλαιο με το DoD. Η απάντηση του NSF ήταν να 

σχεδιάσει το διάδοχο του ARPANET, το NSFNET, που θα ήταν ανοιχτός στις ερευνητικές 

ομάδες όλων των πανεπιστημίων και συνδεόταν με το ARP ΑΝΕΤ μέσω μιας γραμμής. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 πρόσθετα δίκτυα, ειδικά δίκτυα LAN, συνδέθηκαν 

στο ARPANET, αυξάνοντας το πλήθος των συνδεδεμένων υπολογιστών υπηρεσίας και 

καθιστώντας δύσκολη την ανεύρεση τους με τις ΙΡ διευθύνσεις τους. Για αυτό 

δημιουργήθηκε το Σύστημα Ονομάτων Περιοχών ή DNS (Domaίn Name Systcm), ώστε να 

οργανώσει τις μηχανές σε περιοχές και να αντιστοιχίσει τα ονόματα των υπολογιστών σε 

διευθύνσεις ιΡ. 

Το 1990 δημιουργήθηκε η εταιρεία ANS (Adνance Networks and Services) με σκοπό να 

αποδεσμεύσει τη δικτύωση από την κρατική χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας το NSFNET 

και αναβαθμίζοντας τις γραμμές με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το ANSNET. 

Κατά τη διάρκεια του 1990 πολλές άλλες χώρες και περιοχές δημιούργησαν εθνικά 

ερευνητικά δίκτυα, πολλές φορές με βάση το ARPANET και το NSFNET, όπως το 

EuropaNET και το ΕΒΟΝΕ. Το πλήθος των δικτύων, των μηχανών και των χρηστών που 

ήταν συνδεδεμένοι στο ARP ΑΝΕΤ αυξήθηκε ραγδαία μετά την καθιέρωση του TCP/IP 

ως επίσημου πρωτοκόλλου την 1 η Ιανουαρίου 1983. Πολλά περιφερειακά δίκτυα 

συνδέθηκαν, ι-.-vώ έγιναν και συνδέσεις με δίκτυα στον Καναδά, την Ευρώπη και τις χώρες 

του Ειρηνικού. Κάπου εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ο κόσμος άρχισε να 

αντιμετωπίζει αυτή τη συλλογή δικτύων σαν ένα διαδίκτυο και αργότερα σαν το Διαδίκτυο ή 

lntemet. 
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1.3 ΒασικέςΈννοιες 

Καθημερινά στην περιήγησή μας στο Ioternet συναντάμε όρους όπως www, http, 

TCP/IP, ftp, DNS και πολλούς ακόμα που η σημασία τους δεν είναι ευρέως γνωστti . Στην 

ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη ερμηνεία κάποιων βασικών όρων του 

lnternet. 

1.3.1 Ο Παγκόσμwς Ιστός (WWW) 

Ο παγκόσμιος Ιστός ή WWW είναι μια εφαρμογή που άλλαξε τον κόσμο του lntemct, αφού 

μέχρι την εφεύρεσή του, πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν μόνο ακαδημαϊκοί, κρατικοί 

οργανισμοί και βιομηχανικοί ερευνητές. 

Η τεχνολογία του ιστού δημιουργήθηκε το 1989 από τον Βρετανό Τιμ Μπέρνερς Λι, που 

εκείνη την εποχή εργαζόταν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στην 

Γενεύη της Ελβετίας. Το όνομα που έδωσε στην εφεύρεσή του ο ίδιος ο Lee είναι World 

Wίde Web, όρος γνωστός στους περισσότερους από το "www". Αυτό που οδήγησε τον Lee 

στην εφεύρεση του Παγκόσμιου ιστού ήταν το όραμά του για ένα κόσμο όπου ο καθένας 

θα μπορούσε να ανταλλάσσει πληροφορίες και ιδέες άμεσα προσβάσιμες από τους 

υπόλοιπους. 

Παγκόσμιος ιστός και Internet συχνά θεωρούνται το ίδιο. Η αντίληψη αυτή είναι 

λανθασμένη, καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του Intemet, για την ακρίβεια, 

την δημοφιλέστερη. Σε αντίθεση με το Intemet, που έχει και υλική υπόσταση, ο ιστός δεν 

έχει, μιας και αποτελείται από πακέτα πληροφορίας. Η τεχνολογία του ιστού καθιστά 

δυνατή την δημιουργία "υπερκειμένων", μία διασύνδεση δηλαδή, πάρα πολλών μη 

ιεραρχημένων στοιχείων που παλαιότερα ήταν απομονωμένα. Το World Widc Web αυτό που 

κάνει στην ουσία είναι να διασυνδέει πληροφορίες κάθε είδους που είναι αποθηκευμένες σε 

χιλιάδες υπολογιστές στο Intemet, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, 

0 κόσμος του WWW αποτελείται από κείμενα (documents) και συνδέσμους (tinks). Τα 

κείμενα, εν προκειμένου, μπορεί να έχουν τη μορφή εικόνας, ήχου ή ακόμα και νideo. Οι 

χρήστες του Διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να προσπελαύνουν τις διαθέσιμες 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που ονομάζεται browser (πρόγραμμα 

πλοήγησης). 
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Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε ηλεκτρονικές σελίδες που ονομάζονται Ιστοσελίδες 

(Web pages) και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Μια συλλογή τέτοιων 

Web σελίδων που βρίσκεται αποΟηκευμένη σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Intemet και 

διατίθεται δημόσια ονομάζεται Ιστότοπος (Web sitc) με σημείο εισόδου προς τις υπόλοιπες 

σελίδες της συλλογής την Αρχική Σελiδα ( home page). 

Το World Wide Web μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται στο μοντέλο του Hypertcxt. Το 

Hypertext ή στα ελληνικά υπερκείμενο, είναι μια μορφή κειμένου, ηλεκτρονικού τ\>ποη, 

κάποια τμήματα του οποίου (λέξεις ή φράσεις) συνδέονται με άλλα κείμενα. Κάνοντας κλικ 

με το ποντίκι μας επάνω σε έναν τέτοιο σύνδεσμο, ο οποίος ονομάζεται ηπερσύνδεσμος 

(byperlίnk), μεταφερόμαστε αυτόματα στη σελίδα που είναι συνδεδεμένη μέσω του 

υπερσυνδέσμου με την αρχ_ική μας σελίδα.(Η ιδέα του Υ περ-κειμi.-vου ανήκει στον Vanncνar 

Bush, καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΜΤΤ, το 1945, δηλαδή πολύ πριν εφευρεθεί 

το Intemet) . Η ονομασία των σελίδων που δείχνει ένας υπέρ-σύνδεσμος γίνεται μέσω των 

Ενιαίων Εντοπιστών Πόρων ή URL που αποτελούνται από τρία μέρη: το όνομα του 

πρωτοκόλλου (π.χ http), το όνομα DNS του Web Server (www.aνlab.ee.auth.gτ) και 

συνήθως το όνομα του αρχείου που περιέχει τη σελίδα (test.html). 

Σε πρώτο βαθμό, οι σελίδες του WWW, περιείχαν υπερκείμενο (δηλαδή κείμενο που 

οδηγούσε σε κείμενο). Σταδιακά αυτό εμπλουτίστηκε με την ενσωμάτωση πολυμέσων 

(multimedia), απ' όπου προέκυψε ο συνδυασμός των δύο: τα υπέρ-μέσα (bypermedja). Έτσι 

σήμερα, οι σελίδες του Web είναι πολύ ελκυστικότερες μιας και μπορεί να περιλαμβάνουν: 

γραφικά, εικόνες, κινηματογραφικές ταινίες, ήχους, τρισδιάστατους κόσμους και σχ.εδόν 

οποιαδήποτε άλλη μορφή ψηφιακής πληροφορίας μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό αποτελεί 

και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του WWW, το οποίο πλέον βασιζόμενο στο πρωτόκολλο 

ΗΠΡ και σε έξυπνες εφαρμογές Server και Client, έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλα 

τα παραπάνω. 

1.3.2 TCP/IP 

Το μοντέλο αναφοράς TCP/IP που ήταν το μοντέλο του ARPANET και τώρα του διαδόχου 

του, του lnternet, ορίζει τους κανόνες που οι υπολογιστές πρέπει να ακολουθούν για να 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω lnternet. (Σημείωση: Υπάρχει και το μοντέλο OSL που από 

θεωρητικής πλευράς είναι αρκετά χρήσιμο, αλλά τα πρωτόκολλα του σπάνια 

χρησιμοποιούντα στην πράξη ) . Το TCP/IP ορίστηκε αρχ_ικά στο έγγραφο των Cerf και 

Kahn το \ 974 σαν άμεση ανάγκη, εξαιτίας της ακαταλληλότητας των πρωτοκόλλων που 

χρησιμοποιούνταν στο ARPANET, ειδικά μετά την ραγδαία εξάπλωσή του και την 
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προσθήκη πολλών δικτύων σε αυτό και πήρε το όνομά του από τα δύο βασικά του 

πρωτόκολλα, το TCP και το ΙΡ. Οι φυλλομετρητές (browser) και διακομιστές (web Servers) 

χρησιμοποιούν το μοντέλο αυτό για να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω Tntemeι και να 

ανταλλάσουν πληροφορίες. 

ΜοντέλοΟSΙ 

Επίπεδο Εφαρμογών 

Επίπεδο Παρουσίασης 

Επίπεδο Συνδιάλεξης 

Μοντέλο TCP/rP 

Επίπεδο Εφαρμογών 

(ΗΤΤΡ, FTP, DNS κτλ) 

Επίπεδο Μεταφοράς Επίπεδο Μεταφοράς (TCP, UDP) 

Επίπεδο Δικτύου Επίπεδο Διαδικτύου (rP) 

Επίπεδο Συνδέσμου Επίπεδο Διασύνδεσης μεταξύ 

μετάδοσης δεδομένων υπολογιστή υπηρεσίας και δικτύου 

Φυσικό Επίπεδο 

Πίνακας ι . ι Σύγκριση μοντέλου TCP/LP και μοντέλου OSI 

Το πρωτόκολλο ελi:γχου μετάδοσης ή TCP βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς και είναι 

υπεύθυνο για την σωστή παράδοση δεδομένων που προέρχονται από μια μηχανή σε μια 

άλλη μηχανή. Το πρωτόκολλο τεμαχίζει τα δεδομί-vα σε διακριτά πακέτα και μεταβιβάζει το 

καθένα από αυτά στο επίπεδο διαδικτύου. Στον προορισμό η διφyασία-παραλήπτης του 

TCP ανασυναρμολογεί τα πακέτα που λαμβάνει σε μια ροή εξόδου. 

Στο επίπεδο αυτό βρίσκεται και το πρωτόκολλο Αυτοδύναμων Πακέτων Χρήστη ή UDP 

(User Datagram Protocol) που προσφέρει ταχύτητα στην μεταφορά των πακέτων, αλλά 

είναι αναξιόπιστο, αφού δεν ανασυναρμολογεί τα πακέτα πάντα με τη σωστή σειρά. 

Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η γρήγορη παράδοση είναι πιο σημαντική από την 

ακριβή παράδοση, όπως η μετάδοση ομιλίας και βίντεο. 

Το πρωτόκολλο ΙΡ βρίσκεται στο επίπεδο Διαδικτύου και είναι υπεύθυνο για τη 

δρομολόγηση των πακέτων τα οποία έχει δημιουργήσει το TCP( ή το UDP), δηλαδή να 

παραδώσει τα πακέτα στον παραλήπτη επιλέγοντας τη διαδρομή που συνήθως είναι 

διαφορετική για το κάθε πακέτο. 
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Στο επίπεδο των εφαρμογών περU:-χονται όλα τα πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου. Μερικά 

από τα πιο σημαντικά αναφέρονται παρακάτω. 

Το πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου ή ΗΊΤΡ (Hyper Tcxt Transfer Protocol) 

είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ ενός Web Server και ενός Web Browser. Το 

πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για να στέλνονται αιτήσεις από τον browser στον Serνer και η 

επιστροφή της web page από τον Scrνer στον browscr. 

Το πρωτόκολλο ΗΠΡS (Secure ΗΠΡ) είναι υπεύθυνο για ασφαλή επικοινωνία μεταξύ 

ενός Web Serνer και ενός Web Browser και χρησιμοποιείται συνήΟως σε συνδιαλλαγές 

μέσω πιστωτικών καρτών και γενικά σε μεταφορά προσωπικών δεδομiΎων. 

Το πρωτόκολλο SSL χρησιμοποιείται για κρυπτογράφηση δεδομένων για 

ασφαλή μεταφορά δεδομένων. 

Το πρωτόκολλο FTP χρησιμοποιείται για μεταφορά αρχείων μεταξύ χρηστών 

Το πρωτόκολλο SMTP - Simple Mail Transfer Protocol χρησιμοποιείται για την μετάδοση 

e- mail ενώ το ΡΟΡ για downloading e-mails από e-mai l Serνer σε έναν προσωπικό 

Υπολογιστή. 

Το πρωτόκολλο DHCP - Oynamic Host Configuratioo Protocol χρησιμοποιείται για 

την κατανομή δυναμικών ΙΡ διευθύνσεων σε υπολογιστές σε ένα δίκτυο. 

Το πρωτόκολλο DNS (Domain Name System) χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση 

ονομάτων σε ΙΡ διευθύνσεις. [Τ ANENBAUM, 1989) 

1.4 Εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού 

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων 

επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξής τους. Έτσι ο όρος e-επιχειρείν (ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, e-business) υιοθετήθηκε προκειμένου να διακρίνει τις νεωτεριστικές επιχειρήσεις 

που επενδύουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους μέσω των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, των κατανεμημένων υπολογιστών και του Intemet, από εκείνες που επιμένουν να 

χρησιμοποιούν παραδοσιακά μέσα και μεθόδους. Αντίστοιχα ο όρος e-εμπόριο (ηλεκτρονικό 

εμπόριο, e-commerce) αφορά στη μεγάλη πλειονότητα των οίκων που διεξάγουν εμπόριο 

μέσω της νέας υποδομής και τεχνοτροπίας marketing και πωλήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε τον ορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, να διακρίνουμε τις 

κατηγορίες του και να αναφέρουμε μερικά ιστορικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με την ECA (Electroιύc Commerce Assocίatίoo) ο ορισμός του ηλεκτρονικού 

εμπορίου είναι ο ακόλουθος [ECA]: 
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«Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μμορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής 

συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση 

οποιασδήποτε τεχνολογίας Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» 

Τι αιφιβώς όμως εννοούμε με τον όρο <<ηλεκτρονικό εμπόριο»; Στη συνέχεια θα 

παρουσιασθούν μερικές προτάσεις, οι οποίες προσπαθούν να προσδιορίσουν αυτό το νέο 

είδος εμπορίου : 

Γενικά δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου ο οποίος είναι κοινά 

αποδεκτός. Περισσότερο προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο από 

τα στοιχεία που αυτό εμπεριέχει. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος «εμπόριο>> 

σημαίνει πραγματοποίηση συναλλαγών και ανταλλαγή αγαθών. Επομένως ο όρος 

«ηλεκτρονικό εμπόριο» θα μπορούσε να καλύπτει όλες εκείνες τις δραστηριότηπς του 

εμπορίου οι οποίες όμως γίνονται <<ηλεκτρονικά», με τη χρήση δηλαδή της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Πρόκειται δηλαδή για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ φυσικών ή μη προσώπων 

που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι η διάθεση και αγοραπωλησία 

προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιιί)ν και συναλλαγών χωρίς τη 

χρήση χαρτιού με βασικό μέσο επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών τα δίκτυα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με άλλα λόγια το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά τη διεκπεραίωση 

διαδικασιών αγοραπωλησίας αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών . 

Επίσης ως ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να θεωρηθεί η διαδικασία κατά την οποία δύο ή 

περισσότερα μέρη συμμετέχουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω υπολογιστών ή 

δικτύων υπολογιστών [The Electronic Commerce Guide, 1998]. 

Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως και στην Ελλάδα ειδικότερα τα 2 τελευταία χρόνια 

δραστηριοποιούνται διαδικτυακές επιχείρησης που στόχο ί-χουν την μεταπώληση προϊόντων 

παρέχοντας στους εγγεγραμμένους χρήστες σημαντικές εκπτώσεις στην αρχική τιμή αγοράς 

του προϊόντος. 

'Ενα από τα παγκόσμιο φαινόμενα σε αυτόν τον τομέα διαδικτυακής επιχειρηματικότητας 

αποτέλεσε το Groupon. Το 2010 η συγκεκριμένη διαδικτυακή επιχείρηση κατάφερε να 

μt.Ύαλώνει γρηγορότερα από το Facebook, να έχει 13 εκατομμύρια συνδρομητές και να 
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δημιουργείται ι-vας κλώνος της με ρυθμό 1 κάθε μέρα. Βασικό πλεονέκτημά του tίναι ότι 

προσέφερε με ευκολία στους επισκέπτες του μ~--yάλες εκπτώσεις βασιζόμενο στο μοντέλο της 

μαζικής αγοράς. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πολλές επιχειρήσεις που προσπάθησαν να 

αντιγράψουν το μοντέλο της εταιρίας. 

12 



2 Στάδια Ανάλυσης και Σχεδιασμού 

2.1 Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου είναι με βάση 

το μοντέλο Καταρράκτη (waterfall) όπως φαίνεται και στο Σχήμα Ι . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σχήμα 1 Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εφαρμογής 

Στην αρχική φάση γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων όσον αφορά τις λειτουpyίες που θέλουμε να 

προσφέρει η συγκεκριμένη εφαρμογή . Γίνεται καθορισμός των χρηστών που πρόκειται να 
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χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και καΟορίζονται οι λειτουργίες οι οποίες Θα είναι διαΟέσιμες για 

κάθε χρήστη. 

Στη φάση του σχεδιασμού εmλέyονται εκείνες οι τεχνολογiες που είναι κατάλληλες για την 

υλοποίηση της εφαρμογής ενώ σχεδιάζεται ο χάρτης πλοήγησης ανάμεσα στις οθόνες της 

εφαρμογής καθώς επίσης και η βάση δεδομένων που πρόκειται να υλοποιηθεί. Τέλος στη φάση 

της υλοποίησης χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία κατασκευής του sitc για την 

κατασκευή του template του sίte καθώς επίσης και της βάσης δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα 

γίνεται η ενοποίηση των διαφορετικών συστημάτων όπως είναι η βάση δεδομένων με τις 

δυναμικές σελίδες του websίte. Τελικά γίνεται {).εyχος των λειτουργιών του websί te και τυχόν 

διορθώσεις. 

2.2 Ανάλυση Απαιτήσεων 

Κατά την ανάλυση απαιτήσεων καταγράφονται όλες οι λειτουργίες και υπηρεσίες που πρόκειται 

να προσφέρει ο δικτυακός τόπος: 

• Προεπισκόπηση σε Κατηγορίες Προσφορών 

• Προεπισκόπηση σε Υποκατηγορίες Προσφορών 

• Προεπισκόπηση σε Προσφορές 

• Αναζήτηση ανά Κατηγορία 

• Αγορά Προσφοράς 

• Υποβολή Εγγραφής Πελάτη στον Κατάλογο 

• Διαχείριση Στοιχείων Πελάτη 

• Εισαγωγή Νέου Διαφημιζομένου 

• Τροποποίηση Στοιχείων Διαφημιζομένου 

• Δημιουργία Κατηγορίας Προσφορών 

• Τροποποίηση Κατηγορίας Προσφορών 

• Δημιουργία Προσφορών 
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• Τροποποίηση Προσφορών 

• Ενφyοποίηση - Απενεργοποίηση Προσφοράς 

• Προεπισκόπηση σε Παλιές και Νέες Παραγγελίες Προσφορών 

2.3 Ομάδες χρηστών 

Οι παραπάνω λειτουργίες δεν θα πρέπει να διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες. Έτσι υπάρχει μια 

διαβάθμιση όσον αφορά τα δικαιώματα που θα έχει ο κάΟε χρήστης στις παραπάνω λειτουργίες. 

Έτσι για τις απαιτήσεις του δικτυακού τόπου ορίζονται τρεις κατηγορίες χρηστών: 

• Επισκέπτες. Πρόκειται για τους χρήστες του Διαδικτύου που επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα και μπορούν να κάνουν αναζήτηση κάποιας προσφοράς. 

• Εξουσιοδοτημένοι χρήστες - Πελάτες. Πρόκειται για τους επισκέπτες οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες για να μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία 

τους για αγορά κάποιας προσφοράς. 

• Διαφημιζόμενοι. Πρόκειται για εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν επιπλέον τη 

δυνατότητα να διαχειριστούν τις δικές τους προσφορές καθώς επίσης και τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων τους και των παραγγελιών των δικών τους προσφορών. 

• Διαχειριστές. Πρόκειται για εξουσιοδοτημένους χρήστες που έχουν επιπλέον τη 

δυνατότητα να διαχειριστούν τις κατηγορίες προσφορών καθώς και τα στοιχεία των 

διαφημιζομένων επιχειρήσεων και τα στοιχεία των πελατών. 

Για τον έλεγχο της πρόσβασης στις υπηρεσίες ανάλογα με τον τύπο χρήστη που ιmσκέπτεται το 

site είναι απαραίτητη μια διαδικασία Ταυτοποίησης (login). Με τη διαδικασία αυτή οι χρήστες 

που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου πέραν των γενικών που 

είναι προσβάσιμες σε όλους, θα πρέπει να υποβάλλουν ένα όνομα χρήστη και κωδικό. Το 

σύστημα θα ελέγχει το αν είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης στη λίστα εξουσιοδοτημένων χρηστών 

και ανάλογα με τον τύπο του θα του δίνει και τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. 
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Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι δυνατότητες πρόσβασης του κάθε τύπου χρήστη 

Πρόσβαση Επισκέπτης Πελάτης Διαφημιζόμενοι Administrator 

Κεντρική Σελίδα ν ν ν ν 

Προεπισκόπηση σε ν ν ν " 
Κατηγορίες Προσφορών 

Προεπισκόπηση σε Ύ ν ν " 
Προσφορές Επιχειρήσεων 

Αναζήτηση ανά Κατηγορία " ν ν ν 

Υποβολή Εγγραφής " 
Αγορά Προσφοράς 

~ 

Διαχείριση Στοιχείων ν " 
Πελάτη 

Εισαγωγή Νέου " 
Διαφημιζομένου 

Τροποποίηση Στοιχείων " 
Διαφημιζομένου 

Δημιουργία Νέας 
ν 

Κατηγορίας Προσφορών 

Τροποποίηση Κατηγορίας " 
Προσφορών 

Δημιουργία Προσφορών 
ν " 

Τροποποίηση Προσφορών 

Ενεργοποίηση -

ν ν 

ν 

Απενεργοποίηση 

Προσφοράς 

Προεπισκόπηση σε Παλιές 
ν v 

και Νέες Παραγγελίες 

Προσφορών 
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2.4 Σχεδίαση 

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την σχεδίαση της βάσης δεδομένων και του συστήματος διεπαφής 

καθώς επίσης και τον καθορισμό των εργαλείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην φάση 

της υλοποίησης. 

2.4.1 Σχεδίαση Βάσης Δεδομi-νων 

Οι πληροφορίες καταχωρούνται στη βάση δεδομένων greaterdealsdb της MySQL. Οι βασικοί 

πίνακες είναι οι category, trader, operator, producι, orders και member. Ένας εξουσιοδοτημένος 

χρήστης του δικτυακού τόπου είναι καταχωρημένος στον πίνακα operaιor. Ο πίνακας αυτός 

περιέχει ένα πεδίο id που αποτελεί και πρωτεύον κλειδί -ytα τον πίνακα. Περιέχει επιπλέον το 

όνομα του χρήστη, το email του, το p~word που είναι ο κωδικός του. Επίσης περιέχει τον τύπο 

Χρήστη, αν δηλαδή είναι user καθώς επίσης και το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του. Ο 

πίνακας έχει την παρακάτω μορφή: 

Ooerator 

ld 

Name 

Address 

Phone 

Email 

Password 

UserType 
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Μια διαφημιζόμενη επιχείρηση είναι καταχωρημένη στον π[νακα trader. Ο πίνακας αυτός 

περιέχει ένα πεδίο ίd που αποτελεί έναν κωδικό αριθμό για την καταχωρημιΎη επιχείρηση καθώς 

και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. Περιέχει επιπλέον το όνομα του διαφημιζομένου, το emaίl 

του, το password που είναι ο κωδικός του. Επίσης περιι-χει το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσιi 

του καθώς και το πεδίο usertype για το ειδος χρήστη. Ο πίνακας i.-χει την παρακάτω μορφή: 

Trader 

ld 

Name 

Address 

Phone 

Email 

Password 

Usertype 

'Ενας διαχειριστής του δικτυακού τόπου είναι καταχωρημένος στον πίνακα meιnber. Ο πίνακας 

αυτός περιέχει ένα πεδίο id που αποτελεί και πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα. Περιέχει επιπλέον 

το όνομα και επώνυμο του χρήστη, το email του, το password που είναι ο κωδικός του. Επίσης 

περιέχει τον τύπο Χρήστη, αν δηλαδή είναι admin καθώς επίσης και το τηλέφωνό του και τη 

διεύθυνσή του. Ο πίνακας f:χει την παρακάτω μορφή: 
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Member 

ld 

FName 

LName 

Address 

Phone 

Email 

Password 

UserType 

Username 

Οι κατηγορίες των προσφορών περιt-χονται σε ένα πίνακα που ονομάζεται category. Ο πίνακας 

περιέχει τον κωδικό της κατηγορίας, καθώς και τον τίτλο της. Επίσης περιέχει ένα πεδίο για το 

εικονίδιο που είναι αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας και τέλος ένα πεδίο με το όνομα hypercat. 

Το πεδίο αυτό αν είναι Ο τότε η κατηγορία είναι μια από τις βασικές αλλιώς περιέχει τον κωδικό 

της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Επίσης περιέχει το πεδίο detaίls για την πλήρη περιγραφή της 

κατηγορίας ενώ υπάρχει και το πεδίο priority που καθορίζει τη σειρά εμφάνισης της κατηγορίας 

στο κατάλογο. Ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 
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Category 

ID 

Description 

Hypercat 

Photo 

Details 

Priority 

Οι προσφορές περιέχονται σε ένα πίνακα που ονομάζεται producι Ο πίνακας περιέχει τον κωδικό 

της προσφοράς, καθώς και τον τίτλο της. Επίσης περιέχει ένα πεδίο για το εικονίδιο που είναι 

αντιπροσωπευτικό της προσφοράς και τέλος ένα πεδίο με το όνομα category που περιέχει τον 

κωδικό της κατηγορίας στην οποία ανήκει. Επίσης περιέχει το πεδίο descrίptίon για την πλήρη 

περιγραφή της προσφοράς. Επιπλέον περιέχει το πεδίο prίce που καθορίζει την τιμή πώλησης 

και το πεδίο fu ll price που καθορίζει την αρχική τιμή πώλησης. Τα πεδία deadline και cndtiιηc 

καθορίζουν την ημερομηνία και ώρα λήξης της προσφοράς ενώ το πεδίο rηaxotTcrs περιέχει το 

πλήθος των προσφερόμενων κουπονιών. Το πεδίο counter περιέχει το πλήθος των κοηπονιών ποη 

tχ,ουν πωληθεί ενώ το πεδίο actίνe δηλώνει αν η προσφορά είναι ακόμα ενεργή. Τέλος το πεδίο 

trader περιέχει το uscmame της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Ο πίνακας έχει την εξής μορφή: 
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Product 

10 

Title 

Description 

Category 

Photo 

Price 

FullPrice 

Deadline 

Endtime 

Counter 

MaxOffers 

Active 

Trader 

Τέλος υπάρχει ο πίνακας Orders που περιέχει τις παραγγελίες κουπονιών από τους πελάτες. ο 

πίνακας περιέχει τον κωδικό της παραγγελίας, καθώς και τον κωδικό του πελάτη που την έχει 

υποβάλλει. Περιέχει επίσης τα πεδία orderdate και ordertime καθορίζουν την ημερομηνία και 

ώρα αγοράς της προσφοράς ενώ το πεδίο qty περιέχει το πλήθος των κουπονιών. Το πεδίο status 

δηλώνει αν η παραγγελία είναι ακόμα εκκρεμής. 

Orders 

ID 

Product 

Operator 

OrderDate 

Ordertime 

Qty 
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Οι πίνακες και οι σχέσεις τους φαίνονται στο Σχήμα 4. 

Product 
Category 

ιn 1 ID 1 -
1 ~ 

Tltle 
Description 

Descήption 
Hypercaι 

-
Ν 

Ρhοιο Ν 
Categoιy 

Photo 
Details 

Pήce 

Trader 
FullPήce 

Deadline rr ld 

Endtime 
Name 

Address 
Counter 

Phone 
Orders Ν 

Operator Email 
ID 

ld Password 
Product 

Ν 1 Name Usertype 
Operator 

Address 
OrderOate 

Phone 
Ordertime 

Email 
Qty 

Password 
sιaιus 

UserType 

Σχήμα 2. Διάγραμμα Οντοτήτων Σχέσεων 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή η βάση δεδομένων έχει υλοποιηθεί με τη χρήση MySQL. Για τη 

πρόσβαση στη βάση χρηcnμοποιείται ο χρήστης Root χωρίς τη χρήση κωδικού . 
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2.5 Σύστημα Διεπαφής με τον Τελικό Χρήστη 

Ένα User [nterface μιας web εφαρμογής είναι ουσιαστικά ένα περιβάλλον Διεπαφής ΑνΟρώπου -

Μηχανής (ΗΜΤ - Human Machine lnterfacc). Κάθε τέτοιο περιβάλλον αποσκοπεί στο να γίνει 

εφικτή η επικοινωνία μεταξύ της μηχανής και του χειριστή της δηλαδή να μπορεί ι-vας άνΟρωπος 

να στέλνει και να λαμβάνει δεδομiΎα προς και από τη μηχανή αντίστοιχα με έναν τρόπο τόσο 

κατανοητό όσο και εύχρηστο και φιλικό. Στην περίπτωση λοιπόν ανάπτυξης εφαρμογών 

λογισμικού, i-vα πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας αποσκοπεί στη σχεδίαση και δημιουργία 

ενός συστήματος Διεπαφής και Αλληλt-πίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστti. Η επιτυχία ενός 

τέτοιου συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευκολία στη χρ~\ση και τη φιλικότητα 

του περιβάλλοντος. 

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής θα περιλαμβάνει 2 βασικές υποπεριοχές με επιλογές για τον 

χρήστη . Οι επιλογές αuτές θα είναι προσβάσιμες και μέσα από κάθε σελίδα. Αυτές είναι οι εξι\ς: 

• Επιλογές Διαχείρισης και Login 

• Menu Επιλογών 

Οι περιοχές αuτές είναι σταθερές καθώς ο χρήστης περνάει από σελίδα σε σελίδα έτσι ώστε 

εύκολα να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. 

Επίσης πέραν των περιοχών αυτών θα υπάρχει και μια κεντρική οθόνη της οπο(ας το περιεχόμενο 

θα αλλάζει δυναμικά αν(Wryα με τις επιλογές του χρήστη. Έτσι ένα πρωτότυπο (prototypc) της 

οθόνης θα μπορούσαμε να το αναπαραστήσουμε σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα: 

Λογότυπο Επιλογές 

Μενού Επιλογών 

Και Προβολή Προϊόντων 

Εικόνα 1. Οθόνη Διεπαφής 
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2.6 Δικτυακός Τόπος 

Στο Διάγραμμα παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα περιήγησης στο δικτυακό τόπο. 

INDEX 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σχήμα 3 Χάρτης Πλοήγησης 

LOGIN 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΥΠΟΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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2.7 Προγραμματισμός σε επίπεδο Client 

2.7.1 BTML 4.0- HyperText Markup Language 

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η βασική γλώσσα που χρησιμοποιείται στον 

Παγκόσμιο Ιστό για την περιγραφή της δομής και της μορφής του περιεχομένου ενός εγγράφου. 

Οι φυλλομετρητές (web browsers) μεταφράζουν τη γλώσσα αυτή έτσι ώστε να παρουσιάσουν 

στο χρήστη το περιεχόμενο του εγγράφου με τον τρόπο αναπαράστασης που περιγράφεται από 

τη γλώσσα. 

Η περιγραφή των περιεχομένων μιας ιστοσελίδας γίνεται με τη χρήση των tags. Σε συνδυασμό με 

τα Cascadiog Style Sbeets (CSS) ο συντάκτης μιας ιστοσελίδας μπορεί να προσδιορίσει πως τα 

στοιχεία του εγγράφου θα εμφανιστούν παρακάμπτοντας τις προεπιλογές ενός browser. 

Οι βασικές αρχές της HTML στην έκδοση 4.0 είναι οι εξής: 

• Διαχωρισμός του περιεχομένου από τον τρόπο παρουσίασης μέσω των style sheets. 

• 

• 

Αποτελεί τη βασική αρχή σχεδίασης Web περιεχομένου. Η HTML 4.0 κάνει σαφή 

διαχωρισμό της δομή από τον τρόπο παρουσίασης του περιt-χομένου για την καλύτερη 

και αποδοτικότερη δημιουργία ιστοσελίδων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των 

cascade style sbeets (CSS). 

Προσβασιμότητα και Διεθνής Προτυποποίηση. Στην HTML 4.0 βασική αρχή θεωρείται 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο για άτομα που χρησιμοποιούν ειδικούς browsers είτε λ&yω 

μειωμένων ικανοτήτων ή λόγω έλλειψης τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Επίσης είναι 

σημαντική η υποστήριξη κωδικοποιήσεων για όλες τις γλώσσες. 

Αποδοτικότερη μετάφραση των εγγράφων Web. Στην HTML 4.0 προστέθηκα αρκετά 

στοιχε(α για την καλύτερη και αποδοτικότερη μετάφραση των εντολών περιγραφής του 

περιεχομένου. 
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• Καθορισμός τριών και μόνο DTD. Στην HTML 4.0 υπάρχουν τρεις τύποι εγγράφων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως Document Type Dcfinitions (DTD): Strict, 

Transitional, και Frameset. Στο τύπο Strίct η μορφοποίηση του περιεχομένου μιας 

ιστοσελίδας βασίζεται μόνο στο αντίστοιχο CSS αγνοώντας τα χαρακτηριστικά 

περιγραφής στοιχείων που βρίσκονται μέσα στο HTML έγγραφο. Στο Transjtional DTD 

γίνεται μια παραχώρηση και λαμβάνονται υπόψη κάποια χαρακτηριστικά που 

περιγράφουν τη μορφοποίηση μέσα στο tγγραφο. Τέλος ο τύπος Frameset DTD 

καθορίζει τον τρόπο χρήσης των frames στην HTML 4.0. 

Με την έκδοση 4.01, δόθηκαν λύσεις σε μερικά προβλήματα της HTML 4.0. 

2.7.2 CSS - Cascading Style Sheets 

Τα Cascading Style Sheets (CSS) είναι ένας μηχανισμός για τη μορφοποίηση του περιεχομένου 

των εγγράφων που είναι γραμμένα σε HTML ή XML, εφαρμόζοντας στυλ μορφοποίησης σε 

τύπους στοιχείων ή κλάσεων καθορισμένων από τον συντάκτη του εγγράφου ή συγκειφιμένι:ς 

περιmώσεις αυτών των στοιχειών. 

Τα Stylesbeets μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν τον τρόπο εμφάνισης ενός 

ολόκληρου δικτυακού τόπου με ενιαίο τρόπο. Τα CSS υποστηρίχτηκαν από το W3C έτσι ώστε η 

μορφοποίηση των HTML σελίδων να στηρίζεται σε stylesheets για να γίνεται διαχωρισμός του 

περιεχομένου από τον τρόπο παρουσίασης, συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο απλό και σωστά 

δομημένο Παγκόσμιο Ιστό. 

2.7.3 JavaScript 

Η JaνaScript αρχικά δημιουργήθηκε από τη Netscape για να επιτρέπει στις σελίδες που 

αποκωδικοποιούνται από τον browser Navigator 2.χ να έχουν αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Το 

όνομα αν και παραπέμπει στη γλώσσα της Sun Microsystems, τη Java, t-χει λίγα κοινά. Αρχικά 

προοριζόταν για προγραμματισμό σε επίπεδο serνer side αλλά η υποστήριξή της απ6 τους 

browsers την έκανε πολύ δημοφιλή στον προγραμματισμό σε επίπεδο clicnt. Αρχικά 

υποστηριζόταν από τον Netscape Communicator και στη συνέχεια από τον Microsoft lnternct 
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Explorer. Σήμερα με την προτuποποίημtνη έκδοση της, την ECMA-262 ECMAScrίpt είναι πλέον 
η standard γλώσσα προγραμματισμού που συναντάμε ενσωματωμtνη σε HTML κώδικα. 

Η JaνaScript είναι μια απλή και ελαφριά όσον αφορά την απαίτηση πόρων γλώσσα η οποία 
ΧΡησιμοποιεί διερμηνευτή για την μετάφρασής της και υποστηρίζεται από όλες τις πλατφόρμες. 

Έχει στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας εφέ 
και αλληλεπίδρασης με τη χρήστη των ιστοσελίδων . 

Η βασική JaνaScrίpt περιέχει σύνολα αντικειμένων όπως τύπους Array, Date, και Math, και 
επίσης βασικά στοιχεία όπως εντολές, τελεστές πράξεων και δομές. Η Core JaνaScήpt αποτελεί 

τη βάση για την γλώσσα σε επίπεδο client side και server side. Η Client-sidc έκδοση της 

JaνaScriρt περιέχει επίσης στοιχεία για την διαχείριση αντtΚειμένων που βρίσκονται σε μια 

ιστοσελίδα μέσω του προτύπου DOM (Docurnent Object Model). 

Μερικές από τις δυνατότητες της JavaScript είναι οι ακόλουθες: 

• Χρησιμοποιείται για να προσθέσει αλληλεπtδραστικότητα των χρηστών με τις 

ιστοσελίδες χωρίς να επιφορτίζεται ο server. 

• Μπορεί να γράψει και να διαβάσει cook:ies 

χ · · σλεί εκτέλεσης υπολογισμών ενσωματωμένων • ρησιμοποιειται για τη δημιουργια εp-y ων 

στις ιστοσελίδες. 

• δ · ιστοσελίδων on-the-tly χωρίς τη 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ημιουργια 

παρέμβαση του server. 
• Έ • • ου browser του Λειτουργικού Συστήματος ή του 

χει τη δυνατοτητα αναyνωρισης τ ' 

μεγέθους της οθόνης του ctient. 
, ση των δεδομένων εισόδου σε μια φόρμα. 

• Χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την επικυρω 
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2.8 Προγραμματισμός σε επίπεδο Server 

Πρόκειται για τεχνοΊ ,.,,.,:,.. , , ξ , 
,...,,..,ς προγραμμαnσμου και αναπτυ ης εφαρμογων οι οποίες εκτελούνται 

στην μεριά του web server πριν το περιεχόμενο αποσταλεί στον web browser του τελικού 
ΧJ>ήστη. 

• 

• 

ΡΗΡ. Η ΡΗΡ είναι μια διαδεδομt-vη γλώσσα script που εκτελείται σε επίπεδο server και 

χρησιμοποιείται στη δημιουργία ιστοτόπων δυναμικού περιεχομένου. Είναι γλώσσα 

ανοικτού κώδικα. 

MySQL. Η MySQL είναι ένα ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων . 

Πρόκειται για λογισμικό ανοικτού κώδικα και η διαχείριση των βάσεων γίνεται με τη 

γλώσσα Structured Query Language (SQL). Συνδυάζεται συνήθως με ΡΗΡ και 

υποστηρίζεται από όλα τα λειτουργικά συστήματα. Βασικός ανταγωνιστής ε{ναι ο SQL 

Server της Microsoft με αρκετά υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργ{ας. 

Πιο αναλυτικά οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες ανάπτυξης δυναμικών εφαρμογών σε επίπεδο 

Server είναι οι παρακάτω. 

2.8.1 ΡΗΡ 

Οι ιστοσελίδες περιέχουν κώδικα γραμμενο σε γλώσσα HTML (Hyper Text Markup Language). 

Σε μια Web εφαρμογή όμως εκτός των περιεχομένων, (server pages) οι ιστοσελίδες περιέχουν 

ενσωματωμένο και εκτελέσιμο κώδικα 0 οποίος εκτελείται στον Server χωρίς να είναι ορατός 

στον τελικό χρήστη. Τέτοιες σελίδες είναι οι ΡΗΡ σελίδες (Hypertext Preprocessor). Η ΡΗΡ 
ξεκίνησε αρ , , , δοση της Perl από τον Rasmus Lerdorf το 1994. Δανείστηκε 

χικα σαν μια συντομη εκ 

στοιχεία από τη C, τη Jaνa και την Perl και αναπτύχθηκε έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί σε 

αρχεία HTML με επέκταση ".php", ".php3", ή ".phtrnl". 
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Βασικό της vαραιcτη , , , ελίδ , , 
Λ. ριστικο ειναι οτι οι σ ες αυτες σχεδιάζονται δυναμικά ανάλο α 

ε~crέλε , Υ με την 

• 
• 
• 
• 

ση του κωδικα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δυναμικών ΡΗΡ σελίδων είναι τα εξής: 

Είναι πολύ εύκολη η εκμάθηση της ΡΗΡ 

Υποστηρίζει πολλές πλατφόρμες (Windows, Linux, Unix, κα) 

Υπάρχει συμβατότητα με σχεδόν όλους τους serνers (Apache, ΠS, κα) 

Παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα με Βάσεις Δεδομένων όπως MySQL, Oracle, Sybase, 

PostgreSQL, Generic ODBC κα. 

• Ανήκει στην κατηγορία του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source software _ 

OSS). 

• Συνεργάζεται με την επίσης Ανοικτού Κώδικα βάση Δεδομένων MySQL. 

• Η χρήση είναι δωρεάν . 

• Ο προγραμματισμός σε ΡΗΡ είναι οικείος σε προγραμματιστές C, Perl και Jaνa . 

2·8·2 Βάση Δεδομένων MySQL 

Βασικο' • , · β ' δ δ ' ώ συστατικο μιας web εφαρμογης ειναι μια αση ε ομενων για την καταχ ρηση, 

συντήρηση και προβολή πληροφοριών στους χρήστες. Στην πλευρά του serνer υπάρχει ένα 

σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων συνήθως Σχεσιακής (Relaι:ional Database System -

RDBMS) όπου καταχωρούνται τα δεδομένα. Ανάλογα με τις ενέργειες και τις αιτήσεις του 
ΧΡήστη, ο server επικοινωνεί με το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων εκτελώντας 

ερωτήματα στη γλώσσα SQL. 

Το σύστημα διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα του serνer είτε 

<lΠοστέλλοντας τα δεδομένα που προέκυψαν σαν αποτελέσματα των ερωτημάτων ή εκτελώντας 

Κάποια εισαγωγή ή διαγραφή δεδομένων. Η επικοινωνία μεταξύ Server εφαρμογής και Βάσης 

Δεδομένων γίνεται με τη χρήση οδηγών (Database Connecι:iyjty driνers). Στο Σχήμα 4 φαίνεται η 

διαδικασία σύνδεσης της Βάσης Δεδομένων με την υπόλοιπη Client - Server εφαρμογή. 
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Cfient 

ΗΠΡ 

Web 

Server 

Οδηyοl 
σύνδισηςμε 

ΒΔ 

~ EJ 
Web ΒΔ 

Server Server 

Σχήμα 4 C/ient Server Εφαpμογέc 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται η MySQL. Η MySQL είναι ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Σν. , Β , εδο , ' ' 6 

,..εσιακης ασης Δ μεναιν και περιεχει και εναν μικρ seJΎer της βάσης. 

Αναπτύχθηκε σαν μια εφαρμογή της γλώσσας SQL από την TcX. Είναι αρκετά σταθερό σύστημα 
και πολύ ευέλικτο. Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες και τους τύπους δεδομένων της s!andard. Τα 
Πιο σημαvnκά χαρακ:τηρισnκά της MySQL είναι τα ακόλουθα: 

• Η MySQL ανήκει στο λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source). 

• Είναι γρήγορη και υποστηρίζει multi-thread και πολυχρηστικό περιβάλλον. 

• Υποστηρίζει τη standard SQL . 

• Υποστηρίζει ποικίλες πλατφόρμες. 
• Η χρήση της είναι δωρεάν . 

2.8.3 PRP - MySQL 

ο δ ' β ' -~ - ' ' συν υασμός της γλώσσας ΡΗΡ και της ΒΔ MySQL εχει σαν αστκο ι~ονεκτημα οτι 

υποστηρίζεται από σχεδόν όλες τις πλατφόρμες. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι το 

Ύεγονός ότι ανήκουν και οι δύο στις εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα και τα δικαιώματα χρήσης 
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τους είναι δωρεάν. Εξαιτίας των κοινών αυτών χαρακτηριστικών, έχουν αναπτυχθεί Web Servers 

που υποστηρίζουν τα δύο αυτά λογισμικά και την άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ τους. 

Η βασική λειτουργία του συνδυασμού των δύο τεχνολογιών είναι η εξής: 'Ενας δυναμικός 
διιcτυακός τόπος αποτελείται από ΡΗΡ σελίδες. Η λειτουργικότητα που παρέχουν οι σελίδες 
αυτές στο χρήστη στηρίζεται στον εκτελέσιμο κώδικα που είναι ενσωματωμένος. Οι δυναμικές 

σελίδες ΡΗΡ περιέχουν κώδικα ο οποίος εκτελείται στον serνer. Ο κώδικας αυτός εκτελεί 
ερωτήματα σε SQL τα οποία μεταβιβάζονται μέσω του ειδικού driver της MySQL στη βάση 

MySQL. Ανάλογα με την αίτηση του χρήστη μπορεί να γίνει μια καταχώριση, τροποποίηση ή 
διαγραφή δεδομένων στη Βάση. Επίσης 0 χρήστης μπορεί να αιτηθεί την ανάκτηση κάποιας 
πληροφορίας. Η αίτηση μεταβιβάζεται στη Βάση Δεδομένων και τα αποτελέσματα επιστρέφουν 

στο Web Server. Στη συνέχεια τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη δημιουργία της σελίδας που 

τελικά αποστέλλεται στο χρήστη και του προβάλει το περιεχόμενο που ζήτησε. Το περιεχόμενο 

παρουσιάζεται στο χρήστη από τον αντίστοιχο browser. 

Η: διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήμα 5 . 

. . 
Client . Web Serνer . . . . . 

Διασύνδεση • ~. :~ ~ Διερμηνέας 
f : 

με ΒΔ : 
1.--..,...-- • 

f 

ΡΗΡ 

~ 
i Αfτημσ του C/ient 
L.. 

1 
1 
1 

i 
! ΕμφάνJση 

. . 

ί ι αποτελεσμάτων 

J.- στον C/ient 

: ~ 
! ~ • 

•/ι_:_Α~ίτη~ση~π~pος..:.._sΔ ______ ~•~Jι~π-ρό~~-σn_s_a_ι~~ 
ι Αποτελtσμστσ 
i 
i ερωτήματος 
! 

J 
, 5 Ακολουθιακό Διάγραμμα 

Σχημα 

. . . 

ΒΔ 
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Στάδια Υλοποίησης 

2.9 Αρχική - lndex.pbp 

Η αρχική σελίδα αποτελείται από τις βασικές επtλογές περιήγησης που αφορούν στον κατάλογο 
προσφορών , την επικοινωνία και την είσοδο των μελών . 

• , ι,......,, ,, . 
ι, .. ι..- 1~ rι.ι~~ ,_. ~ 

ι., ι'" - -

- , ,_ -

Με την επιλογή Κατάλογος 0 επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα category.php για την 

προεπισκόπηση των κατηγοριών προσφορών. 
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2.1 Ο Κατάλογος - Category.php 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι βασικές κατηγορίες προσφορών όπως αυτές έχουν καθορισθεί 

από το διαχεφιστή. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα select ερώτημα στον πίνακα categoιy. 

<?php $option=mysql_query( "select * from category where hypercat=O 
order by priority"); 

$i=O ; 

while($i < mysql_num_rows ($option)) 

{?> 

<div class="fp_services_box <?php if (! (( $i % 2) ==0)) 
echo ' last box ' ?>"> 

<h2><?php echo 
mysql_result($option, $i,"description" ) ; ?></h2> 

<a href="subcategory . php?section=<?php echo 
mysql_ result ($option, $i ,"id"); ?>"> 

<img width="120 " height="120" src="images/<?php 
echo mysql_result($option, $i,"phot o" ) ; ?>" class="image_fl" alt="Image " 
/></a> 

<p><?php echo 
mysql_result($option, $i , "details" );?></p> 

<a href="s ubcategory . php?section=<?php echo 
mysql_ resu l t ($option , $i ,"id"); ?>" class="more float_ r "></a> 

</div> 

<?php 

$i++; 

}?> 
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Επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες ο επισκέπτης μεταβαίνει στη σελίδα subcategory.php 

2.11 Προϊόν - SubCategory.php 

Στη σελίδα αυτή περνάει ως παράμετρος από την προηγούμενη σελίδα το id της κατηγορίας. Στη 

συνέχεια με την εκτέλεση ενός ερωτήματος select στον πίνακα product προσπελαύνονται όλες οι 

προσφορές που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία και εμφανίζονται μέσα από ένα htmJ table. 

<?php $products=mysql_query( "select * from product where 

active=l and category=". $section ." order by id"); 

$categoriesl=mysql_query( "select * from category 

where id=". $section) ; 

$i=O; 
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?> 

<h2><?php echo 
mysql_result($categoriesl,0,"description");?></h2> 

<?php 

while($i < mysql_num_rows($products)) 

{?> 

<table border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" style="border
collapse : collapse" bordercolor="fllllll" width="60%" height="56"> 

<tr> 

<td width="l00%" colspan="2"><h3><?php echo 
mysql_result($products , $i,"title"); ?></h3></td> 

</tr> 

<t r> 

<td width=" l00%" colspan="2"><?php echo 
mysql_result($products,$i,"description");?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="50%" rowspan="4"><img width="200" 
src=". /images/products/<?php echo 
mysql_ result($products , $i ,"photo"); ?>" /></td> 

<td width=''50% "><a href="content .php?action=add&prod_id=<?php echo 
mysql_result($products , $i, " id" );?>" class="add float_r "></a></td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="50%">Tιμ~:<?php echo 
mysql_result($products,$i,"price");?>εupώ</td> 

</tr> 

<tr> 

<td width="50\ ">Διopία : <?php echo 
mysql_ result($products,$i , "deadline" ) ; ?></td> 

</tr> 

35 



.... 

<tr> 

<td width= " 50% ">Πouλ~θηκαν : <?php echo 
mysql_result($products , $i ,"counter" );?></td> 

</tr> 

</table> 

<hr> 

<?php 

$i++ ; 

}?> 

Γ4f4t.t0· tt e 'i§O'fiΦ μι 

tΙr t:» ~.... 'r· ,;~ ι-... ~ 
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Στη σελίδα αυτή με τη χρήση του παρακάτω jaνa script εμφανίζεται για κάθε κουπόνι ο χρόνος 

που απομένει μεχρι να λήξει η προσφορά. 
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function StartCountDown(myDiv, myTargetDate) 

var dthen = new Date(myTargetDate); 

var dnow = new Date () ; 

ddiff = new Date(dthen-dnow) ; 

gsecs = Ma th .floor(ddiff . valueOf()/1000); 

CountBack (myDiv,gsecs); 

function Calcage (secs , numl, num2) 

s = ((Math . floor(secs/num1))%num2) .toSt ring(); 

if (s.length < 2) 

s = 'Ό " + s ; 

return (s ); 

function CountBack(myDiv, secs) 

var DisplaySt.r; 

var DisplayFormat = "%%0%% Ημέρες %%H%% : %%M%% : %%S%% " ; 

DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%0%%/g, 
Calcage(secs, 86400,100000)); 

DisplayStr = DisplayStr.replace (/%%H%%/g, 
Calcage(secs , 3600,24)); 

DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, 
Calcage(secs, 60 , 60)); 
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DisplayStr = DisplayStr . replace(/%%5%%/g, 
Calcage(secs, 1, 60)) ; 

if (secs > Ο) 

document.getElementByid(myDiv) . innerHTML = DisplayStr; 

setTimeout( "CountBack( '" + myDiv + "'," + (secs-1 ) + ");", 990); 

else 

document.getEleme ntByid(myDiv) . innerHTML = "Έληξε "; 

Πατώντας την επιλογή "Αγόρασέ το" ο επισκέπτης μεταβαίνει στη σελίδα αγοράς του κουπονιού . 

2.12 Αγορά - Content.pbp 

Στη σελίδα αυτή προστίθεται το προϊόν σε ένα καλάθι αγορών. Για την υλοποίηση του καλαθιού 

έχει δημιουργηθεί μια session μεταβλητή τύπου πίνακα με το όνομα cart η οποία περιέχει το 

productid του προϊόντος και την ποσότητα. 

$cart = $_SESSIONΓcart'j; 

Ανάλογα με τα ορίσματα που περνούν στη σελίδα content.php γίνεται και η ανάλογη 

επεξεργασία του πίνακα cart. 
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$pr od_id=O; 

$ok=O; 

$action = $ _ GET['action']; 

switch ($acιion) { 

case 'add': 

$ok=l; 

break; 

case 'delete': 

$ok=I; 

break; 

case 'update': 

$οk=Ι; 

break; 

case 'preview': 

$ok=l; 

break; 

<?php 

$id=$prod_id; 

switch ($action) { 

case 'add': 

if ($cart) { 

if ($cart[$id]) { 

$cart[$id]++; 

39 



} else { 

$cart[$id] = 1; 

} else { 

$cart = aπay(); 

$cart[$id] = 1; 

break; 

case 'delete': 

if ($cart) { 

unset($cart[$id]); 

break; 

case 'update': 

if ($cart) { 

foreach ($_POST as $key=>$value) { 

if (stristr($key,'qty')) { 

$id = str _replace('qty',",$key); 

Scart[$id] = $value; 

break; 

$_SESSION['cart1 = $cart; 
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Μέσα στη σελίδα content.php για κάθε στοιχείο του πίνακα cart εκτελείται ένα seJect ερώτημα 

στον πίνακα product για την εμφάνιση των υπόλοιπων στοιχείων του προϊόντος. 

<?php 

if(Scart) 

Ssum=O· 
' 

Soutput[] = '<tr>'; 

SoutputO = ' <td width="66%" heigbt=" J 9"><b4>&nbsp;Πpoϊόν<lh4></ιd>'; 
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$outpιιt[] = ' <td width="\8%" beight="19"><h4>Tιμή</h4></td>'; 

$outpιιt[] = ' <td width::" 13%" beight=" Ι 9"><h4>Ποσότητα</h4></td>'; 

$output[] = ' <td width=" \ 0%" height=" \ 9">&nbsp;</td>'; 

$output(] = ' <td width=" Ι 0%" heίght=" Ι 9">&nbsp;</td>'; 

$output[] = • </tr>'; 

foreach ($caιt as $ίd=>$qty) 

$product=mysql_query("select * from product where ίd=" .$ίd); 

$output[] = ' <tr>'; 

$output[] = ' <td wίdt/1,,.,"66%">'.ιnysql_result($product,O,"tίtle").'<ltd>'; 

$output(] = ' <td width=" J 8%">'.mysql_result($product,0,"price").' ευρώ<Ιtd>'; 

$output(] = ' <td class==bt wίdth==" 13%" > 

<FORM name="update" ίd="update" action="contenι.pbp?action==update" 
method="POST"><input type="text" name=="qty'.$id.'" value='".$qty.'" size="3" maxlength=="3" /></td>'; 

$output[] = ' <td width=" Ι 0%" >'; 

$oιιtput(] = ' <a href.="content.php?action==update&prod_id=='.$id."'>'; 

$oιιtput[] = ' <img border="O" src=="images/update.png" onclίclr-"subm it();"></a></td></FORM>' ; 

$output[] = ' <td width=" 10%" beίgbt=" 19">'; 

$output(] = ' <a href="content.pbp?action==delete&prod_ίd=='.$ίd.'">'; 

$output[] = ' <jιng border="O" src=="ίιnages/delete.png"></a></td>'; 

$output(] = • </tr>'; 

$output[] = • <tr>'; 

$output[) = ' <td widtlt=="l00%" colspan="5" heίgbt="l8"><HR><ltd>'; 

$output[] = ' </tr>'; 

$sum+=($qty*mysql_result($product,O,"pήce")); 

echo joίn(",$output); 
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else 

echo 'Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας'; 

?> 

Αν ο πελάτης στη σελίδα αγοράς επιλέξει την αποστολή της παραγγελίας και δεν έχει κάνει login 

τότε μεταβαίνει στη σελίδα εισόδου (login) ή εγγραφής. 
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2.13 Περιοχή Πελατών 

W1Htd''" " "W6i!ωrιpr . . 

•• 

tc-.ι: · • ι»ι. 

fI σελίδα α · · , ·ι δ · · β Ο λά υτη περιεχει μια φόρμα υποβολης του emaι και του κω ικου προσ ασης. πε της 

υποβ'λλε α ι τα στοιχεία του στη σελίδα connect.pbp. 

<forιn actι'o - "J · n- ogιn.pbp" ιnethod="post"> 

<p>eMail</p> 

<input type="text" name="emajJ" size="40"/> 

<ρ>Password</p> 

<ioput ryρe=" · "20""-Α. > ρassword" name="password" sιze= ,,,.....vr. 

<' ιnput type="submjt" νalue="Είσοδος"/> 

</forrn> 
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2·13.Ι Περιοχή Μελών - Connect.php 

Αν 0 Χρήστης είναι εγγεγραμμένος εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές πελάτη. 

ο ... 

2.13.2 Τροποποίηση Στοιχείων - Update.php 

Μια από τις επιλογές είναι η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων του λογαριασμού του 

χρήστη. Αυτό γίνεται μέσα από την ακόλουθη φόρμα. 
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Τ ροnοποίηση Στοιχείων 

CΙ'. ομο: 

t.., _,ί1ιι ora : 

ι=ι=ι:ι=ι:p 

Τη-:φι...ο: 

21000011 

e· maιl Jsername 

r..ι.ιδι~.ος : 

123456 

[Τροποποίηση J 

Τα στοιχεία δεν υποβάλλονται άμεσα για τροποποίηση a)JJJ. γίνεται ένας πρώτος έλε:yχος με τη 

ΧJ>ήση μια συνάρτησης jaνascrίpt για την ορθότητα των περιεχομένων της φόρμας. 

function cbecklogO 

error='"'· 
' 

if (document.updateform.name.value = "") 

crrοr+="Επώνυμο, "; 

if ( document. uρdateform.address. value = "") 

errοr+="Δu.'ύθυνση, "; 

if (document.updateform.pbone. value = "") 

errοr+="Τηλέφωνο, "; 

if (docwnent.updateform.email.value = "") 

eπor+="e-Mail, "; 
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i f(eπor!="") 

eποr="Παρακαλώ εισάγετε τιμή σε"+eποr; 

aleή(eπor); 

retυrn false; 

else 

retυrn true; 

2-l3.3 Ορθότητα Στοιχείων -AlterOperator.pbp 

Αν τα σ , , φο' ρμας υποβάλλονται στη σελίδα 
τοιχεια είναι ορθά τότε τα περιεχομενα της 

alterope t , , ra or οπου ειcτελειται το ανάλογο update query. 

<?php 

session_start(); 

ί f (( !(isset(S _ SESSI ON['usertype'J)) )ll(S _ SESSION('usertype'] !==Husrtype")) { 

header( •ι · ocatιon: .. /index.php'); 

} 

Snaαι~s _POST['name']; 

Saddress - $ Ρ - _ OST('address' ]; 

$phone :ο $ _POST['phoneΊ; 

Seιn Ί 81 =o$_POST['email']; 

Spwd :ο S_POST('pwd1; 

inc\udc 'de 1 db" a s ιnfo.php'; 
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mysql_query("uρdaιe opcraιor sct 
pwd~'" .Spwd. "',namc="' .Snamc. "',phonc="' .$phone. "',email='" .$email. '",address-'" .Saddress. "' whcrc 

ernaιl='" .$email ""')· . ' 

mysql_ close($1ink); 

?> 

<script language="j avascript"> 

wίndow.alert("Tα στοιχεία σας τροποποιήθηκαν επιτυχώς"); 

wίndow. location=" connect. php 11
; 

<lscήpt> 
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2.14 Ολοκλ . 
ηραιση Παραγγελίας 

Ένας 
εγγεγραμμένος πελάτη . . 

διαδικασία ή να επιστ , ς μπορει ειτε να τροποποιήσει τα στοιχεία του με την παραπάνω 

ολο~, • ρεψει στη σελίδα παρσ:yγελ' . ΙVΙ.ηpωση. ιας για να αποστείλει την παραγγελία του προς 

'995'64' .. ._ 
•r ... ,8' ι .. ~ 

., ,. ... 

ο . --- ---- - ---------~ ----

Στη σελ'δ 
ι α com 1 ιι ..t · Ρ ete phρ πα αλαμβ • • .... Α • __ , ~· ,...,σα απ. . · Ρ ανονται τα περιεχ,ομενα της μετ'Ψλητης cart και ε11.ιι;Μ;ιται 

ΙCάθε Ιί,! 0 ~α Loop η εκτέλεση ενός insert query προς τον πίνακα των παραγγελιών Orders για 
.... ουποvι. Στο mwκειcρ • • , . . • _, r • .... αι ενη . ~~, ιμενο τμημα κωδικα εκτος απο ενημερωση της παραrγl:λ<ας γινεται 
7rροϊόντ/.!έρωση του πλήθους των προϊόντων που f:χ.ουν πωλήθεί στο πεδίο counter του πίνακα 

ων lδ . · ιαιτερη π . . • _, • πλ'θος ΙCουπον . ροσοχη εχει δοθεί έτσι ώστε να μην πωλειται μεγ(.ΙJΙ.υτερο η 
ιαιν από το . μεyιστο προσφερόμενο (maxoffers). 
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Scan = S_SESSION('cartΊ; 

include 'dealsdbinfo.php'; 

Soperator = $_SESSION('cuπentuserΊ; 

Stoday == getdate(); 

$currentdate:=$today[ mday]. 'f .$today[ mon]. 'f .$today[year]; 

$ordertirne==$today[hours ]. '. '.$today[ minutes ]; 

Sdate==explode(" f ' ,$cuπentdate ); 

Sorderdate~date("y-n1-d" ,mktίme(O ,O,O,$date[ 1 ],$date[O],$date[2]}); 

if (Scart) 

foreach ($cart as $id=>$qty) 

"d- " $id)• 
$producr-mysql_ query("selcct * from product where ι - . , 

Scounter-mysql_result($product,O,"counter"); 

$maxoffers=mysql_result($product,O,"maxoffers"); 

$ncwcounter-$countert$qιγ; 

if{$newcounter>$maxoffcrs) 

$qty=$maxoffers-$counter; 

d rdertiιne) . erator order ate,o 
1 

nιysql_query("ίnscrt ίJ1to orders(productιd,qty,op . ' "1")" 
va ues(" .$id." ," .$qιy. ",'" .$operator. '","' .$orderdate. '",'" .$ordertιroe. ' 

if{$ncwcQunter>$maxoffers) · d)· 
. :() wbere id""" .$ι • 

off ers actιve mysql_ query("update product set counter=rnax ' 

elsc 
" wbere id"'" .$id); 

m 1 " $newcounter. ysq _query("update product set counter- · 

} 

tnysqι_ close($tink); 

S _SEssιoN['cart']="; 
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unset($ _SESSION['cart1); 

?> 

2.14.Ι Αποσύνδεση - Logout.php 

Ο ... ~~ ..c • • • ει ,..,.οσύνδεση. '""""'1tης εχει και τη δυνατοτητα να καν ...... 

session_ start(); 

$_SESSION['cuπentuserΊ=" ; 

$ _SESSION['usertype')="; 

Unset($ _ SESSION['currentuser')); 

UΠSet(S _ SESSION['usertype']); 

?> 

<script language="javascript"> 

window.alert(" Αποσυνδεθήκατε επιτuχώς"); 

wίndow.location=" .. /index.php"; 

</script> 
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2.15 lI 
εριnv · 

-~η Διαφημιζομένων 

Μια ,ς,' 
\.V\Αη Περιοχή . 

Jtερι~ αυ . • με ελεrχομενη πρόσβαση είναι αυτή του Διαφημιζόμενου. Η πρόσβαση στην 
τη rινεται μέσ . , . 

login ιcαι α απο τον κατάλογο Jtrader του site. Ο Διαφημιζόμενος πρεπει vα κανε~ 
στην περίπτωση π . , ίδα ..ι-=- , . αιcόλουθ ου αυτο ειναι επιτυχές μεταφέρεται στη σελ aUJωu οπου εχει τις 

ες επιλογές. 

Δrαχε'ρrση 
• 

• 

• 

• 

• 

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

2.1s.111 
ΡΟσθιj , 

f<'IJ Νεου Προϊόντος - NewProductρhp 

Οοια 
φηl!ιζόμεν0 . , , ελίδα newprαfuctphp. 

li σελίδ ς /.!Πορει να προσθέσει μια νέα προσφορά μεσα απο τη σ , 
α αυτη α φορά Τα στοιχεια Ι:ι\Jtά ,,..._. ποτελείται από μια φόρμα εισαγωγής στοιχείων για μια προσ . 

,..., ια <11rό • • , υποβάλλονται 
σιη σελίδ εναν στοιχειώδη έλεγχο με τη χρήση μιας jaνascnpt συναρτησης 

α addprodu • . . στον πίνακα prαfuct. 
ct.phρ οπου και εκτελείται το ανάλογο ιnsert ερώτημα 
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----

Διοχείpιση 
ο Πp ντος 

.. 

2.1s.2 Τ 
ΡΟΠοποί 

'fση Προϊόντος - UpdateProductphp 
ε7tίι... 

-v·ις ο δια . 
/.ιό\Ι φημιςοι.ιενος • ίδ ..,ι.,t roduct php 0 tα 7tρ0... επίσης μπορεί να τροποποιήσει μiσα από τη σελ α uJΛ"' ep · 

1tι>οϊόντα ιοvτα 7tου έχουν προστεθεί από τον ι'διο Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα 7tου · · 
tριη._ €Χει προσθ · · • προκειται να -·ι.v1rοιήσει. εσει στο παρελθόν και επιλέγει ποιο ωrο αυτα 

. ...... . 
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2.1s.3 Τροποπ , 
οιηση Προσφοράς - AlterProduct.php 

Στη σελίδα . 

τι~n..~ . αυτη μεταβαίνει ο διαφημιζόμενος αφού επιλέξει την προσφορά που επιθυμεί να 
ΓV•'Vltοιησει Η . 
διαφη ιζ ' · φορμα τροποποίησης περιέχει ήδη τις παλαιότερες τιμές των πεδίων. Μόλις ο 

μ ομεyος συ λ , . . . 
σελίδα μπ ηρωσει τη φορμα και την υποβάλλει, τα στοιχεια αποστελλονται στη 

changeproduct b . . . . • 
Produ ·Ρ Ρ οπου εκτελουνται και τα αντιστοιχα ερωτηματα update στον πινακα ct. 

.., 1 • 1!$. 
h ... "~ +ι 
" • ~ · χ i'rra i" 

..... ... ~ 

2.1s.41' 
POzrn- , 

"''οιηση Δ 

οδ 
tαφημ,r · 

5Ε1 
Ιν •• λ .• • 

,, . 

.. ..• . ... . ""'° 

• • )ιι. • 

tαφημιζομένου - UpdateTrader.php 

<lελ_. ":>0~()r • 
ίδα -"> εχει επίσ . . . · 

afι Up<faιeι:rad ης τη δυνατοτητα να τροποποιήσει τα στοιχεια του μεσα απο τη 
erιrad er. Php. Μ . λ . . , 

er.php ιcα 0 ις τα στοιχεία τροποποιηθούν υποβάλλονται στη σελίδα 
ι ειcτε1 -· 

~ιται το α · 
vtιστοιχο updaιe query στον πίνακα trader. 
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r\-m.• ·~1 

' .... 
lll21.2Ί1l 

"'6-

2.ιs.s Ν ' εες Παραγγ λ' ε ιες - NewOrders.php 

τ· έλος 0 δια φημ~όμενος , · "Ρο1όντα τοu . μπορει μα κάνει προεπισκόπηση των παραγγελιών """ αφορουν 
Ι~ ~~τη ελίδ βΜ \~ ~νο τις ν' σ α Προβολή Παραyγελiαι;. Υπάρχει η δυνατότητα να προ ..,.ι 

εες παραγγελ' . . , , να •άνει u:ς οου ειναι ειaφεμ<iς (status=O) ή μέσα από την εm).σyη προβολης ολων 
προεmσιcόπη . λω ση ο ν. 

t τη σελίδα 
των · '1ντlστο1 0 

νεων παραyyελιών μπορr.( να κάνει είτε διαγραφή με την ειcτDrο11 του 
Χ: υ delete 0tλiδο <Oan quccy στη σελίδα doloιcocdt< ή ολοκλήρωση της παραγγελlας μέσα απh τη 

georder ιcαι την αλλαγή του status. 

ΔΙοΧεiριση 
~ ' ... ) : .... Τ ...- . (1 .... -ο ~ ~ 

~tt··ιοι; nιι.ιm: 
!Ιι)ότ nιισ ~ """ 

116 ~~-v9 21αιοσ:ι ~ 
~='!' 

Ι) S7 ~':.~CF 
1:~.1 ~~ ~ 

..• 
1. 

' '"'""" 
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2.16 Περ , 
ιοχη Διαχειριστή 

Ο διαχειpιητής πέ , δυ • , δ , θ , , -- ... ραν των παραπανω νατοτητων που εχει σrη ια εση του ενας 
διαφημιζ' . 

ομενος, εχει τη δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας Διαφημιζομένων και Πελατών 
ιcαθώς επίσης κα . , • οδος Δ . . .. '" • · ι ιcατηγοριων προσφοpωv. Η εισ του ιαχεφισrη γινεται Fσα απο την 

περιοχή ./admin του site. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση του useroarne adrrUn και του κωδικού 
12345. 

ι',• ι;, • ..,., DιοΙι Wιnd.,.. lnlornoι l ιploror /l':'Ι~Jgj 
'Ι Λ •'f ,, . 

·-
l .I 6.1 Προσθήκη Νέας Κατηγορίας -NewSection.php 

0 διαχειριστής μπορεί να προσθέσει μια νέα κατηγορία μέσα από τη σελίδα newSection.pbp. Η 

σελίδα αυτή αποτελείται από μια φόρμα ετσαγωyής στοιχείων για μια κατηγορία. Τα στοιχεία 

, • , εν' αν στοιχειώδη έλεγχο με τη χρήση μιας jaνascrίpt συνάρτησης υποιι.~1, -vται 
αυτα μετα απο JJUΛΛU 

σrη σελίδα addSection.ρbp όπου και εκτελείται το ανάλογο ίnsert ερώτημα στον πίνακα category. 
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~ GreΔte r De4Ιs · Windowι lntl! rneι ExplDrer [J@CΞJ 
ν '-' • t λ .. •ι 

ν ·Ί s-ch • Μιn » .ι. πι1wt: ... • ~ • 

Διαχείριση - Προσθήκη Νέας Κατηγορίας 
Προ-ερσ1ο•η-ο t..σ.η,ορ σc: 

ο 

~.η•~ οι: 

ν 

( Bro.vse ] 

( Προσθη~η / 

- +, 100% • 

2•16.2 Τροποποίηση Κατηγορίας - UpdateSection.php 

, δ•,.,.,,εφιστής μπορεί να τροποποιήσει μέσα από τη σελίδα updatesection.php τις 
Επισης ο "'""' 

1.,r Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που έχει προσθέσει στο παρελθόν 
κατηγορ....,,. 

_, ""'ει ποια από αυτές πρόκειται να τροποποιήσεL 
και ε1 .. '""'Τ 
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Α .. ο,.:ς 

. 
tt 

lJtf rοιηοη 
< 

Τροποnο'ηση Κοτηyορισς 

•ιr.ι-

2.16.3 Τροποποίηση Επιλεγμένης Κατηγορίας - AJterSection.pbp 

• •, Ι!ΙΟΥ. • 

Στη σελίδα αυτή μεταβαίνει ο διαχεψιστής αφού επιλέξει την κατηγορία π.ου επιθυμεί να 

τροποποιήσεL Η φόρμα τροποποίησης περιέχει ήδη τις παλαιότερες τιμές των πεδίων. Μόλις 
0 

διαφημιζόμενος συμπληρώσει τη φόρμα ιcαι την υπ.οβάλλει, τα στοιχεία απ.οστέλλονται στη 

σελίδα changesectίon.pbp όπου ειcτελούvται ιcαι τα αντίστοιχα ερωτήματα uρdate στον πίνακα 

Category. 
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Δια · χειριση - Τ ροnοποίηση Κατηyοριaς 
"ΡΟ·ι~~· • Ι} α κ~Ι:'.-Ο:>ν.:': 
1 

,.,. ;,ι,, ~ •.ο·. • οριος

Α, ορtς 

nιρ '"Ω',•r1: 

/ δΙΟ.'.'Sw 

2.16.4 Προσθήκη Διαφημιζομένου - NewTrader.php 

) 

• .. +"' ιοο-ι. .. 

Ο διαχεφιστής μπορεί να προσθέσει έναν νέο διαφημιζόμενο μέσα από τη σελίδα newtrader.php. 

Η σελίδα αυτή απστελεfται από μια φόρμα εισαγωγής στοιχείων για μια επιχείρηση. Τα στοιχεία 

αυτά μετά από έναν στοιχειώδη έλεγχο με τη χρήση μιας j avascript συνάρτησης υποβάλλονται 

ddtra
der ρhp όπου και εκτελείται το ανάλογο insert ερω' τημα στο , στη σελίδα a · ν mνακα trader. 
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2·16.5 Τροποποίηση Διαφημιζομένου - UpdateTrader.php 

Ο διαχεφιστής έχει επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία του διαφημιζόμενου μέσα 

από τη σελίδα updatetτader.php. Μόλις τα στοιχεία τροποποιηθούν υποβάλλονται στη σελίδα 

altertrader.php και εκτελείται το αντίστοιχο update query στον πίνακα trader. Ο διαχεφιστής έχει 

επίσης τη δυνατότητα διαγραφής του διαφημιζόμενου μέσα από τη σελίδα deletetrader.pbp. 

Διοχειριση 

n.:..,~ ~,ιΟ" .. 10 

r •• 

.ctl1.4:Ίτι 

···~ [ r ••• ,...., 

2.16.6 Προσθήκη gελάτη -Newoperator.php 

ο δ , . α ..rροσθέσει έναν νέο πελάτη μέσα από τη σελίδα newoperator.php. Η 
ιαχεφιστης μπορει ν 1

• , , , , 

, , ελε' από μια φόρμα εισαγωγης στοιχειων για εναν πελάτη. Τα στοιχεία αυτά 
σελιδα αυτη αποτ ιται . . , 

, δ έλf:ΥΧΟ με τη χρήση μιας Jaνascnpt συναρτησης υποβάλλονται στη 
μετά από έναν στοιχειω η , . , 

b 
, που και εκτελείται το ανάλογο ιnsert ερωτημα στον πίνακα operator 

σελίδα signoρerator.p Ρ 0 · 

θ · κη Νέου Πελάτη Διαχείριση - Προσ η 

CΛομο: 
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2.16.7 Τροποποίηση Διαφημιζομένου- UpdateOperator.php 

Ο διαχειριστής έχει επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα στοιχεία του πελάτη μέσα από τη 
σελίδα updateoperator.php. Μόλις επιλt-χΟεί ο πελάτης τα στοιχεία υποβάλλονται στη σελίδα 

operators.pbp. Στη σελίδα αυτή τροποποιούνται τα στοιχεία και εκτελείται το αντίστοιχο update 

query στον πίνακα operator. Ο διαχειριστής έχει επίσης τη δυνατότητα διαγραφής του πελάτη 

μέσα από τη σελίδα deleteoperator.php. 

Διαχείριση • Τ ροποnοίηση Στοιχείων Πελάτη 

· ι~ . 
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3 Έλεγχος Εφαρμογής 

3.J WebServer 

Η Ι'νν , 
- ι ~ατασταση και ο ,;1 .,..,..,nr τη · · · '1 n.v • • • δ """"'r λ."" ς εφαρμοyης εyινε με τη χρηση του ,.,., τ ισμιιcου ανοιιcτου κω ικα 

WAMP (Wi11dows - MySQL - PHP - Apache). Το WAMP είναι ένα πακέτο πολλών εργαλείων 
και το όνομά · • . , . του ειναι ενα αριcτικολεξο που σχηματίζεται από τα αρχικα του λειτουργικου 

συστήματος των Microsoft Windows και τις κύριες συνιστώσες του πακέτου: Apache , MySQL 

ιcαι ΡΗΡ. Ο Apacbe είναι όπως θα δούμε παρακάτω ένας πολύ ισχυρός και από τους mo 

διαδεδομένους web server .Η MySQL είναι όπως είδαμε ένα Μyισμικό διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων η οποία σε συνδυασμό με τη γλώσσα ΡΗΡ δίνει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης 
δυναμικών ιστοσελίδων. Άλλα πρcryράμματα που επίσης περιλαμβάνονται είναι όπως είδαμε το 
pbpMyAdmin το οποίο παρέχει μια γραφική διεπαφή στο διαχειριστή της βάσης δεδομiΎων 

MySQL, ή τις εναλλακτικές γλώσσες προγραμματισμού Python και Perl. 

Ο Apache ΗΠΡ Server, που συνήθως αναφέρεται ως Aρacbe είναι ένας web server. Πρόκειται 

για λογισμικό που έχει βασικό ρόλο στην παροχή του περιεχομένου των ιστοσελίδων στις client 

εφαρμογές που είναι οι web browsers. Η πλειοψηφία των διακομιστών web που χρησιμοποιούν 

Apachc λειτουργούν κάτω από ένα λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX. Όμως την προϋπόθεση 
.. θ ~ηι.ι: 

0 
WAMP το οποίο χρησιμοποιεί μια έκδοση του Apache για Windows 

αυτη ηρ ε να ~ει τ · 

3.2 
, Βάσης Δεδομένων με PBPMyAdmin 

Δημισvργια 

Όπως ήδη αναφέραμε στο πακέτο W ΑΜΡ συμπεριλαμβάνεται και ένα web based εργαλείο 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων της MySQL. Το εργαλείο αυτό είναι το PHPMyAdmin. 

ο, πως είπαμε για ένα uscr interfacc που εmτρέπει την κατα~ευ . _, ~ "" 
~~ v~η~~ 

τροποποίηση μιας βάσης δεδομένων σε MySQL. Στην προκειμένη περίπτωση η βάση δεδομένων 
ονομάζεται greaterdealsdb και περιέχει τους εξής βασικούς πίνακες: 
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• Category 

• Member 

• Operator 

• Orders 

• Pro<tuct 

• Trader 

ν - •-, λ ·•f )>) . 
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3.3 Συμπεράσματα 

l Ι •8 

1,0 •• 

::ιίl ., 
Ζ2ι..J 

HU ...... 
11 J.I 

, . ' D f l 1r 

~ . ,."°"' 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή εκπληρώνει σε tΎαν 

μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις που προέκυψαν στη φάση της ανάλλυσης και του σχεδιασμού. 

Προσφέρει όλες τις βασικές λειτουργίες που προσφέρουν τα διάφορα web sites του είδους. 

Παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες επέκτασης των λειτουργιών έτσι ώστε να γίνει μια 
_, ., , ~ιτοιιργική εφαρμογή πώλησης ΚΟ1)ΠΟνtών. 
]U\<ηρως~ 
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