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Abstract 
 

The project you are about to see in the next pages is our final year project and it has to do with 
developing a network page which is specialized in e shopping and all the technologies required for 
something like this to be build. 
When we refer to e shopping we mean the act of purchasing products or services over the internet. 
Online shopping has grown in popularity over the years, mainly because people find it convenient and 
easy to bargain shop from the comfort of their home or office.  

One of the most enticing factor about online shopping particularly during a holiday season, is it 
alleviates the need to wait in long lines or search from store to store for a particular item. 

The project that we created does exactly that. A certain user after registering using a form 
provided by our site can place his order with the item he wishes to buy and choose the details 
containing shipping and payment methods. 

The project is divided in two sections. The first section is addressed to the administrators of the 
page. There, these people who have been given the right user names and pass words to access the 
platform can perform a series of actions. Some of these actions are for instance change a branch, or 
change the stock of a product (when we say change we mean both add, take out etc), add or delete a 
category, add or delete a user and in general manage and supervise the page in general. 

The second section of our project refers to the users of the world wide web and the possible 
consumers.  

When a user type the chosen by us name of the website into a browser then automatically he 
will see the front page of our site. There he will have the choice either to wonder around in the pages or 
to search fast for the item he is looking for a add it to the shopping cart. After a product is added to the 
shopping cart the user can either check out immediately or he can wonder some more to the page and 
add more things to the shopping cart. 

The user is obligated to provide the system with some information before he can check out. 
The form with these information required is build by us and it contains basic questions like name, 
surname, email, card number address etc. 

The website has been developed mainly with java in the platform of NetBeans IDE 7.2.1. 
Several other technologies have been used in order for this webpage to be able to work without 

problems and to be user friendly. 
Some of these technologies include Javascript, SQL, JSP, CSS but also the use of sophisticated 

programs like Photoshop CS6. 
Our final project took us about six months to be created with lots of problems in the process. It 

was an educated experience that made us deepen a lot in the not so easy but rather complicated world 
of Java language and world wide web systems and technologies. 

Over all we are very pleased with the outcome of the project and we are very happy to 
presented it in the following pages along with every detail of the work we have done all this time.  
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Περίληψη 
Η εργασία που θα σας παρουσιάσουµε παρακάτω αποτελεί την τελική πτυχιακή εργασία µας 

και έχει να κάνει µε τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας που αφορά ηλεκτρονικό 
εµπόριο. 

Όταν αναφερόµαστε σε ηλεκτρονικό εµπόριο στις µέρες µας εννοούµε την διαδικασία 
απόκτησης προϊόντων η υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.  

Οι αγορές µέσω internet έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για τον απλό λόγο 
ότι πλέον οι άνθρωποι δεδοµένου του ρυθµού ζωής τους και τον αυξανόµενων καθηµερινών 
υποχρεώσεων τους απευθύνονται στην άνεση, ταχύτητα αλλά και οικονοµία του διαδικτύου. Όταν οι 
επιλογές είναι άπειρες και το οικονοµικό χαµηλό οι σηµερινοί άνθρωποι δίνουν όλο και πιο πολύ 
ψήφο εµπιστοσύνης στις αγορές από το σπίτι ή το γραφείο τους. 

Αυτή η συνεχόµενη ζήτηση στην αγορά λοιπόν για ιστότοπους που αφορούν την πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών ήταν και ο βασικός λόγος που µας έκανε να ασχοληθούµε µε τον τρόπο 
σχεδιασµού και ανάπτυξης µιας τέτοιας ιστοσελίδας.  

Στην ιστοσελίδα που δηµιουργήσαµε κάποιος χρήστης θα µπορεί, δίνοντας κάποια βασικά 
προσωπικά στοιχειά, να αγοράζει προϊόντα και επιλέγοντας τον τρόπο αποστολής που επιθυµεί να του 
αποστέλλονται εκεί που επιλέγει. 

Η πτυχιακή µας εργασία είναι χωρισµένη σε δυο µέρη. 
Το πρώτο µέρος αναφέρεται στους υπεύθυνους διαχείρισης της σελίδας. Εκεί, αυτά τα άτοµα στα 
οποία έχει δοθεί κατάλληλο username αλλά και ένα password για να εισέρχονται στην σελίδα, 
µπορούν να πραγµατοποιήσουν µια σειρά από διάφορες ενέργειες.  

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις ενέργειες αφορούν την διαχείριση χρηστών, δηλαδή 
εισαγωγή/διαγραφή χρήστη, την διαχείριση των αποθεµάτων αλλά και των υποκαταστηµάτων. Σε 
γενικά πλαίσια ένας διαχειριστής µέσω αυτής της σελίδας θα µπορεί να ελέγχει και να επεµβαίνει σε 
ότι έχει να κάνει µε την ιστοσελίδα. 
Το δεύτερο µέρος της πτυχιακής έχει να κάνει µε την βασική σελίδα, αυτήν δηλαδή που θα βλέπει 
οποιοσδήποτε πληκτρολογήσει την κατάλληλη ονοµασία σε οποιoν δήποτε browser.  

Ο χρήστης και πιθανός αγοραστής που θα εισέρχεται στην σελίδα θα µπορεί να περιηγείται σε 
αυτήν και να ψάχνει για αντικείµενα είτε ανά κατηγορία είτε µε κατευθείαν πληκτρολόγηση µιας 
λέξης κλειδί.   

Όταν το αντικείµενο που επιθυµεί θα έχει βρεθεί θα µπορεί είτε να το προσθέσει στο καλάθι 
των αγορών του και να συνεχίσει τις αγορές του είτε να προβεί σε απευθείας πληρωµή και αγορά. 
Προκειµένου ένας χρήστης να προβεί σε αγορά θα πρέπει να συµπληρώσει µια λίστα µε κάποια 
προσωπικά στοιχεία καθώς επίσης και να επιλέξει και τον τρόπο πληρωµής και αποστολής.  

Η ιστοσελίδα µας έχει δηµιουργηθεί κυρίως σε γλώσσα Java και χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα NetBeans IDE η έκδοση 7.2.1. 

Πολλές ήταν οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για να πραγµατοποιηθεί ένα τέτοιο 
project. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες (θα γίνει εκτενέστερη περιγραφή στην 
συνέχεια) όπως η Javascript, SQL, JSP, CSS αλλά και προγράµµατα όπως το Photoshop CS4. 
Το τελικό αποτέλεσµα πραγµατοποιήθηκε σε περίπου ένα εξάµηνο και τελικά µπορούµε να πούµε ότι 
αποκοµίσαµε αρκετά από την ασχολία µας µε τον κόσµο του διαδικτύου και την ανάπτυξη 
ιστοσελίδων.  
Η εµπειρία αυτή µας άφησε σαν αποτέλεσµα πάρα πολλές γνώσεις και δεξιότητες καθώς και µια µικρή 
εµπειρία για τον προγραµµατισµό σε γλώσσα Java. 
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1.  Εισαγωγή 
 

1.1 Περίληψη 
 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής έχει αναπτυχθεί µια ιστοσελίδα η οποία αφορά ένα 
ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο ειδικεύεται στην πώληση προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας. Η 
επωνυµία του ηλεκτρονικού αυτού καταστήµατος επιλέχθηκε να είναι EleDim.  

Οι τεχνολογίες που έχουν χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία της ιστοσελίδας είναι πολλές. Το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει αναπτυχθεί µε γλώσσα Java και για τον προγραµµατισµό του έχει 
χρησιµοποιηθεί το πρόγραµµα NetBeans IDE 7.2.1. 

Πέρα της γλώσσας Java έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλες τεχνολογίες για την καλύτερη 
απεικόνιση της σελίδας. CSS,  SQL, JSP καθώς και ο web server Tomcat και το πρόγραµµα Photoshop 
CS4 για την δηµιουργία των γραφικών. 
 

1.2 Κίνητρα για την διεξαγωγή της πτυχιακής 
 

Τα κίνητρα που µας ώθησαν στο να ασχοληθούµε µε ένα τέτοιο θέµα είχαν να κάνουν κυρίως 
µε τις ανάγκες του σύγχρονου άνθρωπου αλλά και την όλο και αυξανοµένη ζήτηση τέτοιον 
τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία.  

Το χαµηλό κόστος λειτουργίας, η 24ωρη λήψη παραγγελιών καθώς και η άνεση του να 
παραγγέλλει κάποιος ένα προϊόν από τον καναπέ του σπιτιού του γλιτώνοντας έτσι τις πολλές ώρες 
αναµονής στις ουρές των καταστηµάτων είναι κάποιοι από τους κύριους λόγους. Ένα επίσης 
προτέρηµα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι η εύκολη διάθεση των προϊόντων του σε µέρη, 
χώρες ακόµα και ηπείρους πολύ µακριά από την βάση του καταστήµατος µέσω υπηρεσιών 
ταχυδροµείου.  
 

1.3 Σκοποί και στόχοι  πτυχιακής εργασίας. 
 

Βασικός στόχος της εργασίας µας είναι η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µε 
τεχνολογίες αιχµής που θα µπορεί να εξυπηρετεί πελάτες εύκολα και λειτουργικά εντος και εκτός από 
τα πλαίσια της Ελλάδας. 

Σκοπός της διεξαγωγής της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η εκµάθηση και εξοικείωση στον 
προγραµµατισµό της γλώσσας Java καθώς και των περαιτέρω τεχνολογιών αυτών που χρειάζονται για 
την σωστή δηµιουργία ενός ιστότοπου που έχει να κάνει µε ηλεκτρονικό εµπόριο. 
 

1.4 ∆οµή πτυχιακής εργασίας. 
 

Η δοµή της πτυχιακής µας εργασίας θα είναι η εξής. 
Στο πρώτο µέρος θα µελετήσουµε την µεθοδολογία υλοποίησης προκειµένου να εξοικειωθούµε µε 
όλες τις τεχνολογίες που έχουν χρησιµοποιηθεί. Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε στο σχέδιο δράσης 
και την εκπόνηση της εργασίας µας. Τέλος θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση του προβλήµατος και η 
επίλυση του. 
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2. Μεθοδολογία Υλοποίησης  
 

2.1 Μέθοδος ανάλυσης & ανάπτυξης πτυχιακής εργασίας. 
 

Ο απώτερος στόχος της πτυχιακής µας εργασίας είναι όπως προείπαµε ( κεφάλαιο 1.3) ο 
σχεδιασµός και η ανάπτυξη µιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εµπορίου. Για αρχή λοιπόν θα 
θεωρήσουµε αυτόν τον γενικό στόχο ως το πρόβληµα µας προς επίλυση.  

Η µέθοδος που θα χρησιµοποιήσουµε θα είναι να σπάσουµε αυτό το γενικό και δύσκολο 
πρόβληµα σε µικρότερα υπό-προβλήµατα και να αναλύσουµε καθένα από αυτά ξεχωριστά. 
Στον πίνακα παρακάτω θα δούµε τα υπό-προβλήµατα που έχουµε πάρει ‘σπάζοντας’ το αρχικό µας 
πρόβληµα καθώς και τις µεθοδολογίες επίλυσης τους. 
 
 

Υπο-προβλήµατα µεθοδολογία Αναφορά στην βιβλιογραφία 

Πρόγραµµα διαχείρισης 
σελίδας 

NetBeans IDE 7.2.1  

Ειδικευµένες απαιτήσεις 
χρηστών-διαχειριστών 

Χωρισµός σελίδας σε σελίδα 
χρηστών και σελίδα 
διαχειριστών 

 

Γλώσσα προγραµµατισµού Java  

Βάση δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκε 

My SQL  

HTTP Server που θα 
χρησιµοποιήσουµε 

Apache tomcat  

Μορφοποίηση ιστοσελίδας µε 
κατάλληλη τεχνολογία 

CSS  

Πίνακας 1 Σχετικές µεθοδολογίες υλοποίησης 

 

2.2 Θεωρίες 
 

2.2.1  Open Source Λογισµικά  
 

Η εργασία µας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε λογισµικά ανοιχτού κώδικα όπως ονοµάζονται 
οπότε προφανώς µια εισαγωγή σε αυτές τις τεχνολογίες είναι απολύτως απαραίτητη.  

Με τον όρο Λογισµικό ανοικτού κώδικα εννοείται λογισµικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας 
διατίθεται ελεύθερα σε αυτούς που θέλουν να τον εξετάσουν, και/ή τροποποιήσουν η 
χρησιµοποιήσουν σε άλλες εφαρµογές. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές άδειες χρήσης που µπορεί να 
συνοδεύουν το λογισµικό ανοικτού κώδικα. 

Σε γενικές γραµµές το λογισµικό ανοικτού κώδικα δεν σηµαίνει απαραίτητα δωρεάν 
λογισµικό, ούτε ελεύθερο λογισµικό (σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει στο ελεύθερο λογισµικό το 
Ίδρυµα ελεύθερου λογισµικού), αλλά αναφέρεται κυρίως στην ελευθερία του κάθε χρήστη να εξετάσει 
και να χρησιµοποιήσει την γνώση και τις δυνατότητες που του προσφέρει ο κώδικας 
προγραµµατισµού. 
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Τι παρέχεται δωρεάν στα λογισµικά ανοιχτού κώδικα. 
 

Η όλη φιλοσοφία στα πλαίσια της οποίας κινείται η χρήση, τροποποίηση και διανοµή του OSS 
(λογισµικά ανοιχτού κώδικα), µπορεί να εντοπιστεί στα ακόλουθα τέσσερα είδη ελευθερίας (GNU 
Project, 2003a): 

• Ελευθερία στη χρήση µιας εφαρµογής (τρέξιµο εφαρµογής) 

• Ελευθερία στην πρόσβαση και την τροποποίηση του πηγαίου κώδικα µιας εφαρµογής, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. 

• Ελευθερία στην αναδιανοµή αντιγράφων ώστε η κάθε εφαρµογή να καθίσταται ωφέλιµη για 
όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες. 

• Ελευθερία στην διανοµή οποιωνδήποτε βελτιώσεων µιας εφαρµογής προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. 

 
Οι Lerner και Tirole διακρίνουν δύο βασικές παραµέτρους στο θέµα της αδειοδότησης χρήσεων 

των OSS (Lerner & Tirole, 2002): 

• Όταν κατά τη διανοµή ενός λογισµικού η άδεια χρήσης προϋποθέτει τη δηµοσιοποίηση του 
πηγαίου κώδικα µαζί µε τις όποιες τροποποιήσεις, τότε η άδεια χαρακτηρίζεται περιοριστική 
(Copyleft) 

• Όταν η άδεια χρήσης δεν επιτρέπει την εκχώρηση τµηµάτων του πηγαίου κώδικα σε άλλα 
προγράµµατα, αν αυτά δεν ανήκουν στον ίδιο τύπο άδειας χρήσης, τότε η άδεια χρήσης 
χαρακτηρίζεται αυστηρά περιοριστική. 

Με βάση τις παραπάνω παραµέτρους οι άδειες χρήσης µπορούν να ταξινοµηθούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: α) Μη περιοριστικές (BSD) β) Περιοριστικές (LGPL) και γ) Αυστηρά περιοριστικές 
(GPL)( Sonnenburg S. κ. συν., 2007) 
 
Εφαρµογές ανοιχτού κώδικα 
 

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε προγράµµατα του ανοικτού κώδικα. Firefox, Thunderbird, 
LibreOffice, GIMP, Inkscape και άλλες δηµοφιλείς εφαρµογές που µας έκαναν εντύπωση...(η λίστα 
ανανεώνεται τακτικά). 
 
Εφαρµογή συµπίεσης/αποσυµπίεσες αρχείων 7 Zip. 
Πρόγραµµα ανταλλαγής µηνυµάτων (chat client) Pidgin. 
Αναπαραγωγή πολυµέσων VLC. 
Πρόγραµµα προβολής γραφικών IrFanView. 
Επεξεργασία διανυσµατικών γραφικών Inkscape. 
Πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών και εικόνας GIMP. 
Εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Mozilla Thunderbird. 
Φυλλοµετρητής (browser) Firefox. 
Πακέτο εφαρµογών γραφείου Libre Office. 
Επεξεργαστής ήχου και εφαρµογή ηχογράφησης Audacity. 
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Εικόνα 1 Λογότυπο Ανοιχτού Κώδικα 

 

2.2.2 Στατικές δυναµικές ιστοσελίδες.  
 

Προτού οποιοσδήποτε ξεκινήσει να σχεδιάζει µια ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να έχει 
ξεκάθαρα στο µυαλό του τον λόγο για τον οποίο κάνει ένα τέτοιο εγχείρηµα. Ανάλογα µε τον σκοπό 
που θέλουµε να εξυπηρετήσει µια ιστοσελίδα υπάρχουν δυο κατηγορίες στις οποίες µπορεί να 
διακριθεί. 
 
Στατικές ιστοσελίδες  
 

Στατική ιστοσελίδα (Αγγλικά: static web-page ή flat web-page) ονοµάζεται µια ιστοσελίδα της 
οποίας το περιεχόµενο µεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην µορφή που είναι αποθηκευµένο στον 
εξυπηρετητή ιστοσελίδων (web server), σε αντίθεση µε τις δυναµικές ιστοσελίδες όπου το περιεχόµενο 
δηµιουργείται από µια εφαρµογή η οποία εκτελείται στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. 

Τα περιεχόµενα µιας στατικής ιστοσελίδας εµφανίζονται µε την ίδια µορφή σε όλους του 
χρήστες µε την µορφή που είναι αποθηκευµένα στο σύστηµα αρχείων του εξυπηρετητή ιστοσελίδων. 
Οι στατικές ιστοσελίδες είναι αποθηκευµένες συνήθως σε µορφή HTML και µεταφέρονται 
χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP. 
 
Πλεονεκτήµατα 

∆εν χρειάζονται προγραµµατιστικές δεξιότητες για να δηµιουργήσει κάποιος µια στατική 
σελίδα. Η σελίδα µπορεί να βρίσκεται µε εύκολο τρόπο κοινοποιηµένη σε περισσότερους από έναν 
εξυπηρετητές. ∆εν χρειάζεται ειδικό λογισµικό στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων για την δηµοσίευση 
στατικών σελίδων. 

Η σελίδα µπορεί να είναι διαθέσιµη στον  φυλλοµετρητή κατευθείαν από ένα αποθηκευτικό 
µέσο όπως ένα CD-ROM ή USB µνήµης χωρίς να χρειάζεται να διαµεσολαβήσει ένα εξυπηρετητής 
ιστοσελίδων µε κατάλληλο λογισµικό χειρισµό ιστοσελίδων (για παράδειγµα οι δυναµικές σελίδες σε 
γλώσσα PHP θέλουν έναν διερµηνέα PHP ο οποίος τρέχει στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων και 
δηµιουργεί δυναµικά την σελίδα πριν αυτή αποσταλεί στον φυλλοµετρητή του χρήστη). 
 
 
Μειονεκτήµατα 

∆εν είναι εύκολη η διαδραστικότητα µε τον χρήστη. Η διαχείριση µεγάλου αριθµού στατικών 
ιστοσελίδων δεν είναι εύκολη χωρίς αυτόµατα εργαλεία. Θα πρέπει να αλλαχτούν όλες οι στατικά 
αποθηκευµένες ιστοσελίδες. 
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∆υναµικές ιστοσελίδες. 
 

∆υναµική ιστοσελίδα (Αγγλικά: dynamic web page) είναι µια ιστοσελίδα η οποία 
δηµιουργείται δυναµικά την στιγµή της πρόσβασης σε αυτή ή την στιγµή που ο χρήστης αλληλεπιδρά 
µε τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Οι δυναµικές ιστοσελίδες θεωρούνται δοµικό στοιχείο της νέας 
γενιάς του παγκόσµιου ιστού όπου η πληροφορία διαµοιράζεται σε πολλαπλές ιστοσελίδες. 
 Η δυναµική ιστοσελίδα µπορεί να δηµιουργείται δυναµικά από ένα σενάριο εντολών, το οποίο 
εκτελείται τοπικά στο πελάτη ή στον εξυπηρετητή ή και στον πελάτη και στον εξυπηρετητή. 
 
Πλεονεκτήµατα 
 

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης δυναµικών ιστοσελίδων, σε σχέση µε τις στατικές, µπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: 
∆υνατότητα άµεση επέµβασης και τροποποίησης περιεχοµένου ιστοσελίδας από τον ιδιοκτήτη ή 
διαχειριστή της. ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες υπολογιστικές γνώσεις για την συντήρηση υλικού. 
Εξοικονόµηση χρηµάτων και πόρων. 

∆εν υπάρχουν σχέσεις άµεσης "εξάρτησης" µε κατασκευαστές και εταιρείες κατασκευής 
ιστοσελίδων. 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στον όγκο που µπορεί να αποκτήσει ένας ιστότοπος. 
Εγκατεστηµένη τεχνογνωσία σε παγκόσµιο επίπεδο, αφού οι πλατφόρµες που χρησιµοποιούνται 
συνήθως είναι ανοιχτού κώδικα 
 
Μειονεκτήµατα 
 

Μεγάλη εξάρτηση λειτουργίας της ιστοσελίδας µε ένα πλήθος ιδιοτήτων του διακοµιστή στον 
οποίο πραγµατοποιείται η φιλοξενία της ιστοσελίδας. ∆υσκολότερη αντιµετώπιση προβληµάτων και 
τεχνικών δυσκολιών. 
 
∆υναµική ή στατική ιστοσελίδα? 
 

Γενικά, αυτό που προσφέρουν οι δυναµικές ιστοσελίδες, είναι µεγαλύτερη αλληλεπίδραση του 
χρήστη µε την σελίδα π.χ. να προσθέτει τα σχόλια του στην σελίδα, αλλά και πολλές ευκολίες στον 
διαχειριστή του περιεχοµένου της ιστοσελίδας π.χ. τον ιδιοκτήτη της σελίδας..Πάντως το γεγονός ότι 
µια δυναµική ιστοσελίδα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, δεν σηµαίνει ότι αυτές είναι 
απαραίτητες σε όλους, δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις, µία στατική ιστοσελίδα µπορεί να καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες µιας συνοπτικής παρουσίασης.. Από πλευράς κόστους, η στατική ιστοσελίδα 
είθισται να είναι η φτηνή επιλογή, καθώς είναι πιο απλή η κατασκευή της ιστοσελίδας, ενώ οι 
δυναµικές ιστοσελίδες λόγω της πολυπλοκότητας τους κοστίζουν ακριβότερα και αυτό είναι λογικό 
τουλάχιστον όταν γίνονται κατά παραγγελία.  Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση υλοποίησης µιας 
δυναµικής ιστοσελίδας µε την χρήση κάποιας open source εφαρµογής (CMS) η οποία διατίθεται 
δωρεάν µέσω του internet και σε αυτήν την περίπτωση η κατασκευή της ιστοσελίδας µπορεί να έχει 
µηδενικό κόστος (αν γίνει self-service) ή να υπάρξει κάποια χρέωση (η τελική τιµή µιας ιστοσελίδας 
είναι υποκειµενική υπόθεση) αν η εγκατάσταση και η τυχόν παραµετροποίηση της δωρεάν εφαρµογής 
ανατεθεί σε κάποια εταιρία. 
 

2.2.3 Ηλεκτρονικό εµπόριο 
 

Ως Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Η.Ε.),ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-comm, 
ορίζεται το εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως µε 
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ηλεκτρονικά µέσα, βασιζόµενο δηλαδή στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων, χωρίς να καθίσταται 
αναγκαία η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαµβάνει το 
σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης 
και πληρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, 
έχει αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του ∆ιαδικτύου. Η χρήση του εµπορίου διεξάγεται 
καταυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτοµίες στην ηλεκτρονική µεταφορά 
χρηµατικών πόρων, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο 
διαδικτυακό µάρκετινγκ (Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online 
transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange, EDI), 
στην καταγραφή συστηµάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοµατοποίηση 
συστηµάτων συγκέντρωσης δεδοµένων. 
 
Ιστορική εξέλιξη 
 

Αρχικά, το ηλεκτρονικό εµπόριο αναγνωρίστηκε ως η διευκόλυνση ηλεκτρονικών εµπορικών 
συναλλαγών, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) και η 
ηλεκτρονική µεταφορά χρηµάτων (EFT). Αυτές εισήχθησαν στα τέλη του 1970 επιτρέποντας στις 
επιχειρήσεις να στέλνουν εµπορικά φυλλάδια όπως, παραγγελίες αγοράς ή ηλεκτρονική έκδοση 
τιµολογίων. Η ανάπτυξη και αποδοχή των πιστωτικών καρτών των αυτόµατων τραπεζικών µηχανών 
και τηλεφωνικών καταθέσεων τη δεκαετία του 1980 είναι επίσης µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου. Μία 
ακόµα µορφή του ήταν το σύστηµα αεροπορικών κρατήσεων που τυποποιήθηκε από την εταιρία Sabre 
στις ΗΠΑ και την Travicom στο Ηνωµένο Βασίλειο. Από το 1990 και έπειτα, το ηλεκτρονικό εµπόριο 
περιείχε επιπρόσθετα το σύστηµα ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασµού(ERP) ,την αναζήτηση και την 
αποθήκευση δεδοµένων(data warehousing). 

Στις µέρες µας, το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει τα πάντα, από την παραγγελία 
ψηφιακού περιεχοµένου για άµεση διαδικτυακή κατανάλωση έως και την παραγγελία συµβατικών 
αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν άλλες µορφές ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Σε ερευνητικό επίπεδο, µεγάλες εταιρίες και οικονοµικά ιδρύµατα χρησιµοποιούν το 
διαδίκτυο για να ανταλλάξουν χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα που υποβοηθούν εγχώριες και διεθνής 
εταιρίες. Η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδοµένων αποτελούν κρίσιµα ζητήµατα του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο σήµερα. 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει µπει για τα καλά στην ζωή µας και δεν φαίνεται διατεθειµένο να 
µας εγκαταλείψει σύντοµα. 

Ενδεικτικά για την χωρά µας παραθέτουµε παρακάτω κάποια στοιχειά από την πρόσφατη 
ερευνά του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών συµφωνά µε την οποία οι έλληνες όλο και 
περισσότερο εµπιστεύονται τις αγορές τους µέσω του διαδικτύου. 

Αποσπάσµατα έρευνας εργαστηρίου ηλεκτρονικού εµπορίου Οικονοµικού πανεπιστήµιου 
Αθηνών για το έτος 2012. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου  B-C (επιχείρηση προς καταναλωτή, business to 
consumer) είναι ιδιαίτερα αυξητική το 2012, όπου 1.9 εκ. έλληνες συνολικά αγόρασαν µέσω 
διαδικτύου προϊόντα ή υπηρεσίες άξιας 2.9 δις Ευρώ, έκαναν κατά µέσω όρο ετησίως 20 αγορές µέσω 
του διαδικτύου συνολικής αξίας 1.600 ευρώ.  

Άρα στους βασικούς δείκτες µέτρησης της online αγοράς είχαµε αύξηση το 2012 κατά 25-35% 
ενώ στις συνολικές αγορές η αύξηση ήταν πάνω από το 50% σε σχέση µε το 2011. Η µεγάλη σηµασία 
του διαδικτύου για τις αγορές καταγράφεται επίσης από την τάση ότι οι online καταναλωτές για το 
50% των αγορών τους που έκαναν το 2012 σε φυσικά καταστήµατα είχαν ψάξει, συγκρίνει προϊόντα, 
και κάνει έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο πριν κάνουν την αγορά.(ο σύνδεσµος για την πλήρη έρευνα 
παραθέτετε στην βιβλιογραφία). 
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Εικόνα 2 Στατιστικά Online Αγοράς2011- 2012 

                                             
 
Ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο. 
 

Μια ασφαλής ηλεκτρονική συναλλαγή είναι µια κρυπτογραφηµένη ανταλλαγή πληροφοριών 
ανάµεσα σε µια τοποθεσία Web και σε έναν browser. Για να διασφαλίσετε ότι µια ηλεκτρονική 
συναλλαγή είναι ασφαλής, ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία 

Η διεύθυνση Web ξεκινά µε το πρόθεµα HTTPS. Το γράµµα "S" είναι σηµαντικό στοιχείο, 
καθώς σηµαίνει ότι χρησιµοποιείται πρωτόκολλο κρυπτογράφησης µε την ονοµασία "Επίπεδο 
ασφαλών υποδοχών" (SSL) για τη σύνδεση σε διακοµιστή Web. Το πρόθεµα HTTP (χωρίς το γράµµα 
"S") σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση, εποµένως η συναλλαγή είναι λιγότερο 
ασφαλής. 

Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα στη γραµµή ειδοποιήσεων που σας ειδοποιεί ότι κάποιο 
περιεχόµενο δεν είναι ασφαλές, τότε στην ιστοσελίδα προβάλλεται περιεχόµενο µε χρήση συνδέσεων 
µε διακοµιστή Web HTTPS και HTTP. Οι συναλλαγές σε HTTP (χωρίς το γράµµα "S") ενδέχεται να 
µην είναι ασφαλείς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ειδοποίηση “Να εµφανίζεται µόνο 
ασφαλές περιεχόµενο” στον Internet Explorer 9.  

Στη δεξιά πλευρά της γραµµής διευθύνσεων εµφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου. Κάντε κλικ 
στο εικονίδιο λουκέτου για να προβάλετε το πιστοποιητικό που χρησιµοποιήθηκε για την 
κρυπτογράφηση της ιστοσελίδας. Το πιστοποιητικό προσδιορίζει την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών 
που το έχει εκδώσει, τις ηµεροµηνίες ισχύος του πιστοποιητικού και το διακοµιστή µε τον οποίο 
επικοινωνεί. Εάν κάποιο στοιχείο των πληροφοριών φαίνεται να είναι λανθασµένο, επικοινωνήστε µε 
τον εκδότη για να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. 

Εάν η τοποθεσία Web διαθέτει πιστοποιητικό, το χρώµα στη γραµµή διευθύνσεων υποδεικνύει 
το επίπεδο επικύρωσης του πιστοποιητικού. 
 
Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 

Σε αυτήν την ενότητα θα αναλύσουµε τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να έχει το ηλεκτρονικό 
εµπόριο από την µεριά του καταναλωτή αλλά και από την µεριά µιας επιχείρησης. 
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Για τον καταναλωτή λοιπόν τα πλεονεκτήµατα είναι ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει αγορές 24 
ώρες το 24ωρο από την άνεση του σπιτιού του. Το κόστος των προϊόντων είναι πάρα πολύ µικρό γιατί 
η επιχείρηση έχει µειώσει ήδη πολύ τα λειτουργικά της έξοδα. Η συναλλαγές είναι γρήγορες και 
άµεσες και δεν είναι καθόλου απαραίτητη η χρήση µετρητών.      Η σπατάλη του χρόνου για τον 
καταναλωτή είναι µηδενική. 

Τα πλεονεκτήµατα για τους επαγγελµατίες από την άλλη πλευρά είναι ότι µπορούν αρχικά να 
µειώσουν ή και εν τέλη να καταργήσουν την δική τους αλυσίδα διανοµής εµπορευµάτων ή υπηρεσιών. 
Να ελαχιστοποιήσουν τα πάγια έξοδα όπως ενοίκια και προσωπικό. Ο µικροµεσαίος παραγωγός 
µπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του, ακόµα και σε αγορές, οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε άλλες 
συνθήκες, θα του ήταν απρόσιτες. 
 

2.3 Τεχνολογίες  
 

2.3.1 JAVA 
 

Η Java είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε από την 
εταιρεία πληροφορικής Sun Microsystems. 

 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της Java έναντι των 
περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του 
λειτουργικού συστήµατος και πλατφόρµας. Τα 
προγράµµατα που είναι γραµµένα σε Java τρέχουνε 
ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh 
(σύντοµα θα τρέχουν και σε Playstation καθώς και σε 
άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να 
ξαναγίνει µεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο 
πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό 
σύστηµα. Για να επιτευχθεί όµως αυτό χρειαζόταν 
κάποιος τρόπος έτσι ώστε τα προγράµµατα γραµµένα σε 
Java να µπορούν να είναι «κατανοητά» από κάθε 
υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή (Intel 
x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αλλά και λειτουργικού 
συστήµατος (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο 
λόγος είναι ότι κάθε κεντρική µονάδα επεξεργασίας 
κατανοεί διαφορετικό κώδικα µηχανής. Ο συµβολικός 
κώδικας (assembly) που µεταφράζεται και εκτελείται σε 
Windows είναι διαφορετικός από αυτόν που 
µεταφράζεται και εκτελείται σε έναν υπολογιστή 
Macintosh. Η λύση δόθηκε µε την ανάπτυξη της 
Εικονικής Mηχανής (Virtual Machine ή VM ή ΕΜ στα 
ελληνικά). 

 
Εικόνα 3 Λογότυπο Java 

                    

 
Η εικονική µηχανή της Java 
 

Αφού γραφεί κάποιο πρόγραµµα σε Java, στη συνέχεια µεταγλωττίζεται µέσω του 
µεταγλωττιστή javac, ο οποίος παράγει έναν αριθµό από αρχεία .class (κώδικας byte ή bytecode). Ο 
κώδικας byte είναι η µορφή που παίρνει ο πηγαίος κώδικας της Java όταν µεταγλωττιστεί. Όταν 
πρόκειται να εκτελεστεί η εφαρµογή σε ένα µηχάνηµα, το Java Virtual Machine που πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένο σε αυτό θα αναλάβει να διαβάσει τα αρχεία .class. Στη συνέχεια τα µεταφράζει σε 
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γλώσσα µηχανής που να υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστηµα και τον επεξεργαστή, έτσι ώστε 
να εκτελεστεί (να σηµειωθεί εδώ ότι αυτό συµβαίνει µε την παραδοσιακή Εικονική Μηχανή (Virtual 
Machine). Πιο σύγχρονες εφαρµογές της εικονικής Μηχανής µπορούν και µεταγλωττίζουν εκ των 
προτέρων τµήµατα bytecode απευθείας σε κώδικα µηχανής (εγγενή κώδικα ή native code) µε 
αποτέλεσµα να βελτιώνεται η ταχύτητα). Χωρίς αυτό δε θα ήταν δυνατή η εκτέλεση λογισµικού 
γραµµένου σε Java. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η JVM είναι λογισµικό που εξαρτάται από την 
πλατφόρµα, δηλαδή για κάθε είδος λειτουργικού συστήµατος και αρχιτεκτονικής επεξεργαστή υπάρχει 
διαφορετική έκδοση του. Έτσι υπάρχουν διαφορετικές JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, 
κινητά τηλέφωνα, παιχνιδοµηχανές κλπ. 

Οτιδήποτε θέλει να κάνει ο προγραµµατιστής (ή ο χρήστης) γίνεται µέσω της εικονικής 
µηχανής. Αυτό βοηθάει στο να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στο σύστηµα γιατί η εικονική µηχανή 
είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία χρήστη - υπολογιστή. Ο προγραµµατιστής δεν µπορεί να γράψει 
κώδικα ο οποίος θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για τον υπολογιστή γιατί η εικονική µηχανή θα 
τον ανιχνεύσει και δε θα επιτρέψει να εκτελεστεί. Από την άλλη µεριά ούτε ο χρήστης µπορεί να 
κατεβάσει «κακό» κώδικα από το δίκτυο και να τον εκτελέσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για 
µεγάλα κατανεµηµένα συστήµατα όπου πολλοί χρήστες χρησιµοποιούν το ίδιο πρόγραµµα συγχρόνως. 
 
Εργαλεία ανάπτυξης 
 

Όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος για να γράψει Java προγράµµατα έρχονται δωρεάν, 
από το περιβάλλον ανάπτυξης µέχρι εργαλεία build όπως το Apache Ant και βιβλιοθήκες, ενώ 
υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις της Εικονικής Μηχανής και του µεταγλωττιστή (πχ the 
GNU Compiler for Java) της Java. 
 Πολλά εργαλεία και τεχνολογίες σε Java µπορούν να βρεθούν στο Apache Software Foundation. 
 
Σύνταξη 
 

Παράδειγµα σύνταξης της Java. 

 
Εικόνα 4 Παράδειγµα Σύνταξης Java 
 

2.3.2 JSP (JavaServer Pages). 
 

JavaServer Pages (JSP) είναι µια τεχνολογία που βοηθά τους προγραµµατιστές λογισµικού να 
δηµιουργούν δυναµικές ιστοσελίδες που βασίζονται σε HTML, XML, ή άλλους τύπους εγγράφων. 
Κυκλοφόρησε το 1999 από την Sun Microsystems, [1] JSP είναι παρόµοια µε την PHP, αλλά 
χρησιµοποιεί τη γλώσσα προγραµµατισµού Java.. Για να αναπτύξετε και να εκτελέσετε JavaServer 
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Pages, ένα συµβατό web server µε ένα servlet δοχείο, όπως Apache Tomcat ή προβλήτα, είναι 
απαραίτητη 
 

                                    
Εικόνα 5 The JSP Model 
 
Σύνταξη  
 

Οι JSP σελίδες χρησιµοποιούν διάφορα διαχωριστικά για τις λειτουργίες του scripting. Το πιο 
βασικό είναι <% ... >%, Η οποία περικλείει µια scriptlet JSP. Μια scriptlet είναι ένα κοµµάτι κώδικα 
Java που εκτελείται όταν ο χρήστης ζητά τη σελίδα. Άλλοι κοινοί οριοθέτες περιλαµβάνουν <% = ... 
>% . 
 
Παράδειγµα σύνταξης JSP. 
 

 
Εικόνα 6 Παράδειγµα Σύνταξης JSP 

. 
 

2.3.3 CSS 
 

CSS (Cascading Style Sheets-∆ιαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στυλ ) είναι µια 
γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιµοποιείται για 
τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί µε µια γλώσσα σήµανσης. Χρησιµοποιείται 
δηλαδή για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, 
δηλαδή για τον έλεγχο της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι 
µια γλώσσα υπολογιστή προορισµένη να αναπτύσσει στιλιστικά µια ιστοσελίδα δηλαδή να 
διαµορφώνει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώµατα, στοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε 
σχέση µε την html. Για µια όµορφη και καλοσχεδιασµένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως 
απαραίτητη. 
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Χρήση 
 

Πριν από την CSS, σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά παρουσίασης των HTML εγγράφων που 
περιέχονται στο κείµενο HTML, όλα τα χρώµατα γραµµατοσειράς, φόντου στυλ, ευθυγραµµίσεις 
στοιχείων, τα σύνορα και τα µεγέθη έπρεπε να περιγράφουµε ρητά, συχνά κατ 'επανάληψη, στο 
πλαίσιο της HTML. Η CSS επιτρέπει στους προγραµµατιστές να συγκεντρώσουν ένα µεγάλο µέρος 
της πληροφορίας σε ένα άλλο αρχείο, το φύλλο στυλ, µε αποτέλεσµα σηµαντικά απλούστερη HTML. 

Οι τίτλοι (h1 στοιχεία), υπό-κατηγορίες (h2), υπό-υπό-κατηγορίες (h3), κλπ., ορίζονται 
δοµηµένα µε χρήση HTML. Στην εκτύπωση και στην οθόνη, η επιλογή της γραµµατοσειράς, το 
µέγεθος, το χρώµα και έµφαση για τα στοιχεία αυτά εµφανίζεται σαν παρουσίαση. Πριν από την CSS, 
ένας προγραµµατιστής που ήθελε να αναθέσει κάποιο χαρακτηριστικό σε κάποιο στοιχείο, 
παραδείγµατος χάριν σε όλες οι επικεφαλίδες h2 έπρεπε να επαναλάβει  την HTML σήµανση 
παρουσίασης για κάθε εµφάνιση της κλάσης του τύπου. Αυτό έκανε πιο περίπλοκα τα έγγραφα, 
µεγαλύτερα, και πιο δύσκολο να διατηρηθούν. Η CSS επιτρέπει το διαχωρισµό της παρουσίασης από 
τη δοµή.  Η CSS µπορεί να καθορίσει το χρώµα, γραµµατοσειρά, στοίχιση του κειµένου, το µέγεθος, 
τα σύνορα, την απόσταση, τη διάταξη και πολλά άλλα τυπογραφικά χαρακτηριστικά, και µπορεί να το 
κάνει ανεξάρτητα για την οθόνη. 
 
Σύνταξη  
 

Η CSS έχει µια απλή σύνταξη και χρησιµοποιεί µια σειρά από αγγλικές λέξεις-κλειδιά για να 
καθορίσετε τα ονόµατα των διαφόρων ιδιοτήτων στυλ. 
Ένα φύλλο στυλ αποτελείται από έναν κατάλογο µε κανόνες. Κάθε κανόνας ή κανόνας-σετ 
αποτελείται από µια ή περισσότερες επιλογές, και ένα τµήµα της δήλωσης.  
 

 
Εικόνα 7 Παράδειγµα Σύνταξης CSS 
 

2.3.4 SQL 
 

H SQL είναι µία γλώσσα υπολογιστών στις βάσεις δεδοµένων, που σχεδιάστηκε για τη 
διαχείριση δεδοµένων, σε ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (Relational 
Database Management System, RDBMS) και η οποία, αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η 
γλώσσα περιλαµβάνει δυνατότητες ανάκτησης και ενηµέρωσης δεδοµένων, δηµιουργίας και 
τροποποίησης σχηµάτων και σχεσιακών πινάκων, αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα. Η SQL 
ήταν µία από τις πρώτες γλώσσες για το σχεσιακό µοντέλο του Edgar F. Codd, στο σηµαντικό άρθρο 
του το 1970, και έγινε η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα για τις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. 
  
Ιστορικά στοιχεία 
 

Η SQL αναπτύχθηκε στην IBM από τους Andrew Richardson, Donald C. Messerly και 
Raymond F. Boyce, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αυτή η έκδοση, αποκαλούµενη αρχικά 
SEQUEL, είχε ως σκοπό να χειριστεί και να ανακτήσει τα στοιχεία που αποθηκεύτηκαν στο πρώτο 
RDBMS της IBM, το System R. . 
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Το πρώτο σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) ήταν το RDMBS 
που αναπτύχθηκε στο MIT, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και η Ingres, που αναπτύχθηκε το 1974 
στο Πανεπιστήµιο Μπέρκλεϋ. H Ingres εφάρµοσε µία γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων γνωστή ως 
QUEL, το οποίο αντικαταστάθηκε αργότερα στην αγορά από την SQL. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 70 η Relational Software (τώρα Oracle Corporation) είδε τη 
δυνατότητα αυτών που περιγράφηκαν από Codd, Chamberlin, και Boyce και ανάπτυξε την SQL 
βασισµένο στο RDBMS, µε τις φιλοδοξίες πώλησης του στο Αµερικανικό ναυτικό, την Κεντρική 
Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες Αµερικανικές Υπηρεσίες. Το καλοκαίρι του 1979, η Relational 
Software εισήγαγε την πρώτη διαθέσιµη στο εµπόριο εφαρµογή του SQL και νίκησε την IBM µε τη 
διάθεση του πρώτου εµπορικού RDBMS για µερικές εβδοµάδες. 
 
Σύνταξη 
 

Η γλώσσα SQL υποδιαιρείται σε διάφορα γλωσσικά στοιχεία, που περιλαµβάνουν Clauses, οι 
οποίες είναι σε µερικές περιπτώσεις προαιρετικές, αλλά απαραίτητα συστατικά των δηλώσεων και 
ερωτήσεων. Expressions που µπορούν να παραγάγουν είτε τις κλιµακωτές τιµές είτε πίνακες που 
αποτελούνται από στήλες και σειρές στοιχείων. Predicates που διευκρινίζουν τους όρους που µπορούν 
να αξιολογηθούν σαν σωστό ή λάθος. Queries που ανακτούν τα στοιχεία βασισµένες σε ειδικά 
κριτήρια. Statements που µπορούν να έχουν µια επίδραση στα σχήµατα και τα στοιχεία, ή που 
µπορούν να ελέγξουν τη ροή του προγράµµατος και τις συνδέσεις από άλλα προγράµµατα. Το κενό 
αγνοείται γενικά στις Statements και τις Queries SQL. Ένα κενό είναι όµως απαραίτητο για να 
ξεχωρίζει Statements όπως και στην κανονική γραφή κειµένων. 
 
 

 
Εικόνα 8 Παράδειγµα Σύνταξης SQL 
 

2.4 Εργαλεία 
 
Εισαγωγή 
 

Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας εργασίας η χρήση διάφορων αργαλειών ήταν απολύτως 
απαραίτητη για την λειτουργία και την χρηστικότητα της ιστοσελίδας µας. 

Προκειµένου µια δυναµική, όπως η δικια µας, ιστοσελίδα να δουλεύει θα πρέπει να 
‘φορτωθεί’ σε ένα web server. Αυτός ο server στην περίπτωση µας θα είναι ο Apache Tomcat. Ο 
συγκεκριµένος εξυπηρετητής είναι ιδανικός όταν διαχειριζόµαστε δυναµικές σελίδες καθώς και όταν 
στην ιστοσελίδα µας χρησιµοποιούµε τεχνολογίες JSP και Servlet. Μπορεί σε περιπτώσεις να είναι πιο 
αργός από τον Apache όσον αφορά της στατικές ιστοσελίδες και για αυτόν τον λόγο βασικά µπορεί σε 
πολλές περιπτώσεις να χρειαζόµαστε ακόµα και δυο εξυπηρετητές για µια ιστοσελίδα. Έναν να 
διαχειρίζεται τα στατικά και έναν τα δυναµικά στοιχεία. 

Εκτός από έναν εξυπηρετητή µια δυναµική σελίδα βασίζεται σε πολλούς άλλους παράγοντες 
για να λειτουργήσει οµαλά. 
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2.4.1 XAMPP 
 

Πολλοί προγραµµατιστές ιστοσελίδων γνωρίζουν από εµπειρία ότι µπορεί να καταστεί αρκετά 
δύσκολο να εγκατασταθεί ένας εξυπηρετητής Apache και ακόµα πιο δύσκολο αν θα θέλουµε στην 
συνέχεια να προσθέσουµε άλλες τεχνολογίες για παράδειγµα MySQL, PHP και Perl. 

Το XAMPP είναι ένα πακέτο που εγκαθιστά εύκολα και γρήγορα τα απαραίτητα προγράµµατα 
για να τρέξουµε στον υπολογιστή µας που χρησιµοποιεί λογισµικό Windows. 

Το XAMPP είναι ακρωνύµιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 
X (αναφέρεται στο "cross-platform" που σηµαίνει λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας) 
Apache HTTP εξυπηρετητής 
MySQL 
PHP 
Perl 

Το XAMPP είναι ένα ελεύθερο λογισµικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων το 
οποίο µπορεί να εξυπηρετεί και δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι ανεξάρτητο 
πλατφόρµας και τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, και Mac OS X και χρησιµοποιείται ως 
πλατφόρµα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε την τεχνολογίες όπως PHP, JSP και 
Servlets. 
 
Χρήση 
 

Επίσηµα οι σχεδιαστές του XAMPP προόριζαν το λογισµικό ως εργαλείο ανάπτυξης και 
δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Για να είναι δυνατή η χρήση του, πολλές σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας έχουν απενεργοποιηθεί . 
Στην πράξη το XAMPP ορισµένες φορές χρησιµοποιείται και για την φιλοξενία ιστοσελίδων. Υπάρχει 
ειδικό εργαλείο το οποίο περιέχεται στο XAMPP για την προστασία µε κωδικό των σηµαντικών 
µερών. Το XAMPP υποστηρίζει την δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων τύπου MySQL και 
SQLite. 

Όταν το XAMPP εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως ένα 
αποµακρυσµένο κόµβο, ο οποίος συνδέεται µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση 
στον localhost µέσω του FTP µπορεί να γίνει µε το όνοµα χρήστη "newuser" και το κωδικό "wampp". 
Για την βάση δεδοµένων MySQL ο υπάρχει ο χρήστης "root" χωρίς κωδικό πρόσβασης. 
 
Εγκατάσταση 
 

Για να εγκαταστήσουµε το XAMPP το µόνο που χρειάστηκε να κάνουµε ήταν λήψη του 
συµπιεσµένου αρχείου από την επίσηµη σελίδα (έκδοση για  Windows) και έπειτα να εξαγάγουµε το 
XAMPP (unzip). 

Για να ελέγξουµε ότι λειτουργεί το XAMPP περιλαµβάνονται ορισµένα προγράµµατα 
δείγµατα, όπως ένα µικρό πρόγραµµα συλλογής CD (γραµµένο σε PHP µε MySQL) και ένα µικρό 
λογισµικό βιβλίο επισκεπτών (γραµµένο σε Perl) και διάφορα άλλα βοηθητικά προγράµµατα 
επίδειξης. 

Αν αποφασίσουµε ότι το XAMPP δεν χρειάζεται πλέον µόλις διαγράψουµε το XAMPP 
κατάλογο αυτό αφαιρεθεί από το σύστηµά σας. 
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Εικόνα 9 Πίνακας Έλεγχου  XAMPP 
 
 

2.4.2 Net Beans IDE 7.2.1 
 

Το NetBeans είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για την ανάπτυξη κυρίως 
της γλώσσας Java, αλλά και άλλων γλωσσών, κυρίως PHP, C / C + +, και HTML5. 
Το NetBeans IDE είναι γραµµένο σε Java και µπορεί να τρέξει σε Windows, OS X, Linux, Solaris και 
άλλες πλατφόρµες που υποστηρίζουν ένα συµβατό JVM. 

Η πλατφόρµα NetBeans επιτρέπει στις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν από ένα σύνολο 
αρθρωτών εξαρτηµάτων λογισµικού που ονοµάζεται modules. 
 
 

 
Εικόνα 10 Λογότυπο NetBeans 

 
Το NetBeans IDE είναι ένα ανοιχτού κώδικα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης. Το 

NetBeans IDE υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των τύπων εφαρµογών Java (Java SE 
(συµπεριλαµβανοµένου JavaFX), Java ME, web, EJB και εφαρµογών κινητής τηλεφωνίας).  

Επεκτασιµότητα: Όλες οι λειτουργίες της IDE που παρέχονται από modules. Κάθε modules 
παρέχει µια σαφώς καθορισµένη λειτουργία, όπως υποστήριξη για τη γλώσσα Java, επεξεργασία, ή 
υποστήριξη για το σύστηµα εκδόσεων CVS, SVN. Το NetBeans περιέχει όλες τις ενότητες που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη γλώσσας Java σε µία µόνο λήψη, επιτρέποντας στο χρήστη να αρχίσει 
να εργάζεται αµέσως. Τα modules επιτρέπουν επίσης το NetBeans να επεκταθεί. Νέα χαρακτηριστικά, 
όπως υποστήριξη για άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, µπορούν να προστεθούν µε την εγκατάσταση 
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πρόσθετων µονάδων. Για παράδειγµα, η Sun Studio, Sun Java Studio Enterprise, και Sun Java Studio 
Creator από τη Sun Microsystems είναι όλα µε βάση το NetBeans IDE. 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 

Το NetBeans ξεκίνησε το 1996 ως Xelfi από ένα φοιτητή ενός έργου Java IDE, υπό την 
καθοδήγηση του Τµήµατος Μαθηµατικών και Φυσικής στο Πανεπιστήµιο του Καρόλου στην Πράγα. 
Το 1997 Ρωµαϊκή Stanek σχηµατίζει µια εταιρεία γύρω από το έργο αυτό που παράγει και εµπορικές 
εκδόσεις του NetBeans IDE έως ότου αγοράστηκε από την Sun Microsystems το 1999. Η Sun άνοιξε 
τον πηγαίο κώδικα του NetBeans IDE, τον Ιούνιο του επόµενου έτους. Από τότε, η κοινότητα 
NetBeans συνέχισε να αυξάνεται. Το 2010, η Sun (και ως εκ τούτου το NetBeans) εξαγοράστηκε από 
την Oracle. 
 
 
Υποστήριξη µε PHP 
 

Το NetBeans υποστηρίζει PHP από την έκδοση 6.5 
 
 
 
Απαιτήσεις συστήµατος 
 

Για να λειτουργήσει το NetBeans εχει κάποιες απαιτήσεις από το σύστηµα µας οι οποίες 
παρατίθενται παρακάτω. 
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Εικόνα 11Πίνακας  
 

2.4.3 Php MyAdmin 
 

To phpMyAdmin είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα εργαλείο γραµµένο σε PHP που 
προορίζεται να χειριστεί την διοίκηση της MySQL µε τη χρήση ενός προγράµµατος περιήγησης στο 
Web. Μπορεί να εκτελέσει διάφορες εργασίες, όπως τη δηµιουργία, την τροποποίηση και τη διαγραφή 
βάσεων δεδοµένων, πίνακες, πεδία ή γραµµές και να εκτελέσει SQL δηλώσεις. Ή ακόµα και να 
αναλάβει τη διαχείριση των χρηστών και τα δικαιώµατα τους. 

Το phpMyAdmin µπορεί να διαχειριστεί έναν ολόκληρο διακοµιστή MySQL (χρειάζεται έναν 
υπέρ-χρήστη) καθώς και µια βάση δεδοµένων 
 
Υποστηριζόµενα χαρακτηριστικά 
 

Το phpMyAdmin µπορεί µέχρι στιγµής να κάνει: 
να περιηγηθεί και να διαγράψει βάσεις δεδοµένων, πίνακες, προβολές στήλες και ευρετήρια  
να προβάλει σύνολα πολλαπλών αποτελεσµάτων µέσω αποθηκευµένων διεργασιών ή ερωτηµάτων  
να δηµιουργήσει, αντιγράψει, διαγράψει, µετονοµάσει και αλλάξει βάσεις δεδοµένων, πίνακες, στήλες 
και ευρετήρια  
να συντηρεί το διακοµιστή, τις βάσεις δεδοµένων και τους πίνακες µε προτάσεις για τις ρυθµίσεις του 
διακοµιστή  
να εκτελεί, επεξεργάζεται και σελιδοποιεί κάθε δήλωση :όρο:«SQL», καθώς και δέσµες ερωτηµάτων 
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να φορτώσει αρχεία κειµένου σε πίνακες, να δηµιουργήσει και να διαβάσει απορρίµµατα πινάκων, 
εξαγωγή δεδοµένων σε διάφορες µορφές: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Κείµενο 
και Λογιστικό φύλλο, Microsoft Word 2000, και µορφές LATEX 
import data and MySQL structures from Open Document spreadsheets, as well as XML, CSV, and 
SQL files 
να διαχειριστεί πολλούς διακοµιστές 
να διαχειριστεί χρήστες MySQL και τα δικαιώµατά τους 
να ελέγξει την ακεραιότητα συσχέτισης σε πίνακες MyISAM 
να χρησιµοποιεί Ερώτηµα από παράδειγµα (QBE), να δηµιουργεί περίπλοκα ερωτήµατα που συνδέουν 
αυτόµατα τους απαιτούµενους πίνακες 
δηµιουργία γραφικών PDF της διάταξης της βάσης δεδοµένων σας 
να αναζητεί καθολικά σε µια βάση δεδοµένων ή µέρος αυτής 
να µεταφέρει αποθηκευµένα δεδοµένα σε οποιαδήποτε µορφή χρησιµοποιώντας ένα σύνολο από 
προκαθορισµένες συναρτήσεις, όπως η εµφάνιση δεδοµένων BLOB όπως εικόνα ή σύνδεσµο λήψης 
να ανιχνεύει αλλαγές σε βάσεις δεδοµένων, πίνακες και προβολές 
αποθηκευµένες διαδικασίες και συναρτήσεις δηµιουργίας, επεξεργασίας, κλήσης, εξαγωγής και 
διαγραφής 
συµβάντα και ενεργοποιήσεις δηµιουργίας, επεξεργασίας, εξαγωγής και διαγραφής 
να επικοινωνεί σε 62 διαφορετικές γλώσσες 
 
 
Απαιτήσεις  
 

Επειδή, η διασύνδεση του phpMyAdmin βασίζεται εξ ολοκλήρου στο πρόγραµµα περιήγησής 
σας, θα χρειαστείτε ένα web server (όπως Apache, IIS) για να εγκαταστήσετε τα αρχεία του σε 
phpMyAdmin. 

Χρειάζεστε PHP 5.2.0 ή νεότερη, µε υποστήριξη session, την βασική επέκταση      
βιβλιοθήκης (SPL) της PHP και υποστήριξη JSON. 
Για υποστήριξη αποστολής αρχείων ZIP, χρειάζεστε την επέκταση zip της PHP. 
Για τη σωστή υποστήριξη κειµένων multibyte (π.χ. UTF-8, που είναι η προεπιλογή), πρέπει να 
εγκαταστήσετε τις επεκτάσεις mbstring και ctype. 
Χρειάζεστε υποστήριξη GD2 στην PHP για εµφάνιση των εσωτερικών µικρογραφιών των JPEGs µε 
την αρχική τους αναλογία. 

Όταν χρησιµοποιείτε τη µέθοδο πιστοποίησης «cookie» (η προεπιλογή), η επέκταση mcrypt 
προτείνεται για τους περισσότερους χρήστες και απαιτείται για µηχανές 64–bit. Η µη χρήση της 
mcrypt θα προκαλέσει την πολύ αργή φόρτωση των σελίδων από το phpMyAdmin.. 
Για υποστήριξη εισαγωγής XML και Open Document Spreadsheet, χρειάζεστε PHP 5.2.17 ή νεότερη 
και την επέκταση libxml. 
 
Εγκατάσταση 
 

Το phpMyAdmin δεν εφαρµόζει κάποιες ιδιαίτερες µεθόδους ασφαλείας στο διακοµιστή 
βάσεων δεδοµένων MySQL. Παραµένει δουλειά του διαχειριστή συστήµατος να δώσει δικαιώµατα 
στις βάσεις δεδοµένων MySQL. Η σελίδα Users του phpMyAdmin µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
αυτό. 
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Γρήγορη Εγκατάσταση 
 

Επιλέξτε µια κατάλληλη διανοµή από τη σελίδα Λήψεων του phpmyadmin.net. Ορισµένα 
πακέτα περιέχουν µόνο τα αγγλικά µηνύµατα, άλλα περιέχουν όλες τις γλώσσες. Υποθέτουµε ότι έχετε 
επιλέξει ένα πακέτο µε όνοµα που µοιάζει µε το phpMyAdmin-x.x.x -all-languages.tar.gz. 

Αποσυµπιέστε (tar ή zip) αρχεία διανοµής (φροντίστε να αποσυµπιέσετε και τους 
υποφακέλους): tar -xzvf phpMyAdmin_x.x.x-all-languages.tar.gz στο ριζικό φάκελο εγγράφων του 
διακοµιστή σας. Εάν δεν έχετε άµεση πρόσβαση στο ριζικό φάκελο εγγράφων, τοποθετήστε τα αρχεία 
σε έναν κατάλογο στον τοπικό υπολογιστή σας, και, µετά από το βήµα 4, µεταφέρετε τον κατάλογο 
στο διακοµιστή ιστού, χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, ftp. 

Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι κώδικες έχουν κατάλληλα δικαιώµατα (αν η PHP είναι σε ασφαλή 
λειτουργία, οι κώδικες µε διαφορετικό ιδιοκτήτη θα έχουν πρόβληµα). 

Τώρα θα πρέπει να ρυθµίσετε την εγκατάστασή σας. Υπάρχουν δύο µέθοδοι που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Παραδοσιακά, οι χρήστες έχουν επεξεργαστεί χειροκίνητα ένα αντίγραφο του 
config.inc.php, αλλά τώρα ένας οδηγός εγκατάστασης παρέχεται για όσους προτιµούν µια 
εγκατάσταση σε γραφικό περιβάλλον. Η δηµιουργία ενός config.inc.php, εξακολουθεί να είναι ένας 
γρήγορος τρόπος για να ξεκινήσετε και απαιτείται για ορισµένες δυνατότητες για προχωρηµένους. 

Αφού έχουµε εγκαταστήσει το πρόγραµµα µας αν πάµε σε κάποιον browser και 
πληκτρολογήσουµε Phpmyadmin βλέπουµε παρακάτω την οθόνη που πρέπει να µας εµφανίζεται. 

 
Εικόνα 12 Πίνακας Έλεγχου PhpMyadmin 
 
 

Προσοχή! Αν αντί για την παραπάνω οθόνη εµφανιστεί κάτι σαν την παρακάτω εικόνα αυτό 
δεν σηµαίνει ότι κάτι δεν εχει πάει καλά αλλά σηµαίνει ότι απλά δεν έχουµε ενεργοποιήσει το MySQL 
από το Control Panel του XAMPP που έχουµε ήδη εγκαταστήσει πρωτύτερα. 
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Εικόνα 13 Μήνυµα Λάθους phpMyadmin 
 

2.4.4 Photoshop  
 

To Adobe Photoshop, ή απλά Photoshop, είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας γραφικών που 
αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από την Adobe Systems. Αυτή τη στιγµή αποτελεί ηγέτη της αγοράς 
(market leader) των προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνων, και είναι το προϊόν - σήµα κατατεθέν της 
Adobe Systems. Χαρακτηρίζεται ως "απαραίτητο εργαλείο για τους επαγγελµατίες γραφίστες" και 
θεωρείται πως προώθησε τις αγορές των Macintosh, και στη συνέχεια των Windows. 
 Η πιο πρόσφατη έκδοση του Adobe Photoshop είναι η Adobe Photoshop CS6 (13.0), που 
κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2012. ∆ιατίθεται στις εκδόσεις Standard και Extended. Η τελευταία 
διαφοροποιείται έναντι της απλής έκδοσης χάρη στα εργαλεία επεξεργασίας τρισδιάστατων 
αντικειµένων και ανάλυσης ποσοτικών δεδοµένων εικόνας. 
 
Ιστορία 
 

Το 1987 ο Τόµας Κνολ, ένας φοιτητής του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν, ανέπτυξε ένα 
πρόγραµµα που εµφάνιζε εικόνες σε αποχρώσεις του γκρίζου (grayscale) σε µονοχρωµατικό 
περιβάλλον. Αυτό το πρόγραµµα, το οποίο ονόµασε Display, τράβηξε την προσοχή του αδερφού του 
Τζον Κνολ, ο οποίος πρότεινε στον Τόµας να αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας. 
Ο Τόµας έκανε διάλειµµα έξι µηνών από τις σπουδές του το 1988 και, σε συνεργασία µε τον αδερφό 
του, ανέπτυξε το πρόγραµµα, το οποίο ονόµασαν ImagePro. Αργότερα το ίδιο έτος, ο Τόµας 
µετονόµασε το πρόγραµµα του σε Photoshop και έπειτα από συµφωνία µε την κατασκευάστρια εταιρία 
σαρωτών Barneyscan, το πρόγραµµα διανεµήθηκε µαζί µε µερικούς σαρωτές. Συνολικά διανεµήθηκαν 
200 αντίγραφα του προγράµµατος. 

Εν τω µεταξύ, ο Τζον ταξίδεψε στο Σίλικον Βάλεϊ και παρουσίασε το πρόγραµµα του στους 
µηχανικούς της Apple και στην Adobe. Και οι δύο παρουσιάσεις ήταν επιτυχείς, καθώς η Adobe 
αποφάσισε να αγοράσει την άδεια να διανείµει το πρόγραµµα τον Σεπτέµβριο του 1988. Η επόµενη 
έκδοση του προγράµµατος, η Photoshop 1.0, κυκλοφόρησε το 1990 αποκλειστικά για συστήµατα 
Macintosh και είχε µέγεθος 1.44 MB. 
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Εικόνα 14 Λογότυπο Photoshop 
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3. Σχέδιο ∆ράσης Για Την Εκπόνηση Της Εργασίας. 
 

Σε αυτό το σηµείο θα αναλύσουµε τη τεχνολογία αιχµής που χρησιµοποιήσαµε για την 
επίτευξη αυτής της πτυχιακής εργασίας καθώς και το σχέδιο δράσης το οποίο αρχικά αναπτύξαµε 
προκειµένου να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
 

3.1.1 State Of Art 
 

Όταν αναφερόµαστε στο state of art εννοούµε πολύ απλά τις τεχνολογίες αιχµής που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την διεκπεραίωση της εργασίας µας. 
Για την κατασκευή µιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εµπορίου καθένας κατασκευαστής µπορεί να 
επιλέξει από µια µεγάλη γκάµα από προγράµµατα για να δουλέψει. Σε κάθε κοµβικό σηµείο της 
παραγωγής µιας ιστοσελίδας οι επιλογές σε προγράµµατα και τεχνολογίες είναι άπειρες. 

Στην δικία µας περίπτωση οι επιλογές µας σε συγκεκριµένα προγράµµατα είχαν να κάνουν 
µε την εµπειρία µας πάνω σε αυτά καθώς και µε την κρίση µας ότι τα συγκεκριµένα θα ήταν 
ιδανικά για µια λειτουργική και εύχρηστη ιστοσελίδα. 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε για να γράψουµε τον κώδικα µας ήταν όπως 
προαναφέραµε το NetBeans IDE η έκδοση 7.2.1. 

Τέτοια προγράµµατα συγγραφής κώδικα υπάρχουν δεκάδες και όλα µπορούµε να πούµε  
ότι είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Τι ήταν όµως αυτό που µας ώθησε στην επιλογή του 
συγκεκριµένου? 

Το Eclipse RCP, το phpstorm, το dreamweaver, το jscreator και πάρα πολλά ακόµα ήταν 
στην λίστα µας προς επιλογή. Ας δούµε όµως παρακάτω τα προτερήµατα για τα οποία επιλέξαµε 
το NeatBeans. 
 
 
Πλεονεκτήµατα NetBeans 
 

Το NetBeans IDE είναι ένα ανοιχτού κώδικα λογισµικό που συνεχώς επεκτείνεται αλλά και 
ένα βασικά χαρακτηριστικό είναι ότι είναι τελείως δωρεάν. Αν και δεν έχει πολλά 
χαρακτηριστικά, όπως άλλα προγράµµατα της IDE γα τα οποίο πρέπει να πληρώσεις περίπου 
3000£ αλλά είναι αρκετά ώστε να µας κρατήσουν απασχοληµένους. 

Κάποια από τα χαρακτηριστικά που βρίσκουµε αρκετά χρήσιµα και κάνουν την εφαρµογή 
µας πιο γρήγορη είναι τα εξής. 

Υπάρχει ο DB explorer που µας αφήνει να εξερευνήσουµε την βάση δεδοµένων και να 
δούµε τους πίνακες, της µεταβλητές, τους τύπους δεδοµένων καθώς και να πραγµατοποιήσουµε 
σειρές διαδικασιών. 

Το NetBeans υποστηρίζει πολλή καλά XML και XSL έγγραφα. Σε αφήνει επικυρώσεις τα 
XML έγγραφα και µπορείς να κάνεις XSL µετατροπές ακριβώς µέσα στο IDE. Τα έγγραφα 
java(docs) είναι πάντα κουραστικά να τα γράφεις αλλά το Net beans κάνει την ζωή µας αρκετά 
πιο εύκολη. ∆ιαθέτει ένα καλό JavaDoc GUI που όλα τα σηµαντικά πεδία υπάρχουν εκεί σε 
λίστα. Μπορεί επίσης να διορθώνει αυτόµατα πεδία που τυχόν λείπουν κάτι µε το οποίο 
γλιτώνουµε πάρα πολύ χρόνο. 
 
 
 
Σύγκριση Ν-Ε 
 

Ένας από τους βασικούς ‘αντιπάλους’ του NetBeans είναι το Eclipse της IBM.  
Τι προσφέρουν αυτές οι δυο πλατφόρµες? 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
22 

Οι βασικές εκδόσεις του Eclipse και NetBeans προσφέρουν πολύ παρόµοιες δυνατότητες. 
Μπορούµε να πάρουµε auto-complete επιλογές για κώδικα Java, έτσι µπορούµε να επιλέξουµε 
από το µενού, αντί να πληκτρολογούµε τα πάντα. Μπορούµε να πάρουµε δείκτες για τον 
εντοπισµό σφαλµάτων και βελτιστοποίηση κώδικα καθώς προχωράµε. Οι GUI builders, o 
έλεγχος έκδοσης και άλλα χαρακτηριστικά IDE περιλαµβάνονται επίσης. Έχοντας όλα τα 
εργαλεία ανάπτυξης που συλλέγονται σε µία εφαρµογή το κλειδί για τους προγραµµατιστές της 
Java είναι το ότι θέλουν να µεταγλωττίσουν και να εκτελέσουν νέα προγράµµατα ταχύτερα από 
ό, τι θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν ένα παραδοσιακό πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου και 
τα σχετικά εργαλεία της ως ξεχωριστά εξαρτήµατα.  

Τα δυο προγράµµατα είναι πάρα πολύ κοινά µεταξύ τους. Τι είναι αυτό που τα διαχωρίζει? 
Πολλά έχουν να κάνουν µε την προσωπική προτίµηση και το γιατί ένα πρόγραµµα IDE 
χρησιµοποιείτε. Στην πραγµατικότητα πολλοί προγραµµατιστές χρησιµοποιούν και τα δυο αλλά 
για διαφορετικά έργα µε διαφορετικές απαιτήσεις. Κάθε επιλογή έχει τα δικά της µειονεκτήµατα.  
 Σύµφωνα µε αρκετούς προγραµµατιστές το NetBeans είναι πιθανόν πιο δύσκολο να κατανοηθεί 
σε προχωρηµένο επίπεδο σε σύγκριση µε το Eclipse γιατί πραγµατικά θα πρέπει να ξέρετε τι 
κάνετε σε Java για να ολοκληρώσετε πιο σύνθετα έργα. Θα µπορούσε να είναι ιδανικό για 
αρχάριους προγραµµατιστές που χρειάζονται µονό τα βασικά µε την προϋπόθεση να είναι 
διατεθειµένοι να ανακαλύψουν σιγά-σιγά την πλατφόρµα. 

Το Eclipse έχει µια τεράστια ποικιλία από plugins, παρέχει δυνατότητες που δεν είναι κατ 
'ανάγκη διαθέσιµα στο NetBeans. Η ∆ιαλογή των plugins και η αντιµετώπιση µε τα plugins που 
σπάνε επειδή ενηµερώνονται για νέες εκδόσεις µπορεί να είναι πονοκέφαλος. Τρίτων plugins 
προσφέρουν πολλή ποικιλία, αλλά δεν είναι κατ 'ανάγκη αξιόπιστη λόγω της έλλειψης ποιοτικού 
ελέγχου. Αυτή η εξάρτηση από plugins έχει οδηγήσει σε αρκετά παράπονα σχετικά µε τη 
σταθερότητα της πλατφόρµας Eclipse. Υπάρχουν πολλά που µπορεί να πάει λάθος. 
 
 

3.2 Σηµαντικοί Στόχοι Για Την Ολοκλήρωση Πτυχιακής 

 

 
 

Ολοκλήρωση της έρευνας state of art                                                  30 
Ολοκλήρωση ανάλυσης προβλήµατος                                                 30 
Ολοκλήρωση σχεδιασµού ανάπτυξης πτυχιακής                                30 
Υλοποίηση τεχνικού µέρους πτυχιακής                                                90 
Έλεγχος λειτουργίας τεχνικού µέρους                                                   20 
Συγγραφή αναφοράς εργασίας                                                               30 
Υποβολή αίτησης αξιολόγησης                                                              1 
Προετοιµασία παρουσίασης αναφοράς                                                  6 
Παρουσίαση αναφοράς                                                                           1 
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Χρονοδιάγραµµα εργασίας (gantt chart) 
 
 

 
Πίνακας 2 Χρονοδιάγραµµα εργασίας 
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4. Κύριο Μέρος Της Πτυχιακής 
 

4.1Εγκατάσταση του net beans 
 

Για την εγκατάσταση του net beans θα πρέπει να επισκεφτούµε την επίσηµη σελίδα του 
http://netbeans.org/downloads/ και να κατεβάσουµε την έκδοση που µας ενδιαφέρει.  
Μετά που κατεβάσουµε την  έκδοση net beans IDE 7. 2.1, τρέχουµε to exe  αρχείο 
 

 
Εικόνα 15 Εκτέλεση Net Beans 
 
Ακλουθούµε τις οδηγίες  
 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
25 

 
Εικόνα 16 Εγκατάσταση Net Beans 1 
 

 
Εικόνα 17 Εγκατάσταση Net Beans 2 
 

Μέσα στο program files επιλεγούµε που θα το αποθηκεύσουµε από το browse. Μόλις 
επιλέξουµε την τοποθεσία πατάµε next και αρχίζουµε την εγκατάσταση του προγράµµατος στον 
υπολογιστή µας. 
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Εικόνα 18 Εγκατάσταση Net Beans 3 
 

Όταν τελειώσει η διαδικασία του install εµφανίζετε το παρακάτω εικονίδιο και πατάµε finish. 
 

 
Εικόνα 19 Εγκατάσταση Net Beans 1 
. 
   

Το πρόγραµµα έχει εγκατασταθεί και τρέχουµε την συντόµευση  στην επιφάνεια εργασίας µας. 
Ανοίγουµε µε διπλό κλικ το πρόγραµµα και ξεκινάµε το project µας µε file->new project 
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Εικόνα 20 New Project Στο Net Beans 
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4.2Εγκατάσταση PhpMyAdmin 
 

Για να εγκαταστήσουµε το PhpMyAdmin χρειάζεται να επισκεφτούµε την σελίδα 
http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php. 
Από εκεί κατεβάζουµε την ποιο πρόσφατη αγγλική έκδοση του PhpMyAdmin. 

 
Εικόνα 21 Σελίδα για Download PhpMyAdmin 
 

Αφού το κατεβάσουµε στον υπολογιστή µας κάνουµε extract τα περιεχόµενα του αρχείου που 
κατεβάσαµε στον φάκελο htdocs της εγκατάστασης του apache 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
29 

 

4.3Κατασκευαστικο Μέρος Πτυχιακής 

 
Εφόσον  έχουµε εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία  για την δηµιουργία της 

ιστοσελίδας µας ξεκινάµε το κατασκευαστικό µέρος της πτυχιακής. 
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε την βάση δεδοµένων µας στο 
phpMyadmin. Τα βήµατα που ακλουθούµε για να το κάνουµε αυτό είναι τα εξής. 

Ανοίγουµε τον πίνακα έλεγχου του Xampp και ενεργοποιούµε το κουµπί Mysql. 
 

 
 
Εικόνα 22 Εισαγωγη Στο Xampp 
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Εικόνα 23 Πίνακας Έλεγχου Xampp 
 
 
 

Έπειτα το επόµενο βήµα που κάνουµε είναι να ανοίξουµε έναν browser και πληκτρολογούµε 
στην γραµµή εργαλείων http://localhost/phpmyadmin/. Αφού πληκτρολογήσουµε αυτό απευθείας ο 
browser θα µας κατευθύνει στην κεντρική σελίδα όπου από κει θα µπορούµε να διαχειριζόµαστε όλες 
τις βάσεις δεδοµένων µας. 
 

 
Εικόνα 24 Πίνακας Έλεγχου  PhpMyadmin 
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Το πρώτο βήµα µας είναι όπως είπαµε να δηµιουργήσουµε µια νέα βάση δεδοµένων και αυτό 
θα κάνουµε. Θα πατήσουµε το πλήκτρο της κεντρικής σελίδας που λέγεται Βάσεις ∆εδοµένων και 
έπειτα θα βρεθούµε στο παρακάτω περιβάλλον. 
 

 
Εικόνα 25 ∆ηµιουργία Βάσης 
 

Εκεί στο πεδίο ‘∆ηµιουργία νέας βάσης’ θα ονοµάσουµε µια νέα βάση όπως επιθυµούµε 
εµείς, θα επιλέξουµε στην σύνθεση utf8_general_ci και θα πατήσουµε ∆ηµιουργία. 
Από κει και πέρα η βάση µας θα έχει δηµιουργηθεί. 
 
Πρώτη επαφή µε Net Beans.  
 

Τα βασικότερα βήµατα δηµιουργίας της σελίδας µας θα πραγµατοποιηθούν στο πρόγραµµα 
Νet Beans. Όλοι οι κώδικες της Java που θα πρέπει να γραφτούν θα γίνουν εκεί. 
Αφού ξεκινήσουµε λοιπόν ένα νέο project στο Net Beans ακλουθώντας την κλασσική διαδικασία 
προχωράµε στην βασική σύνθεση της σελίδας. 
 

4.3.1 Μέρος διαχειριστών  
Όπως έχουµε ξανά αναφέρει η ιστοσελίδα µας θα χωριστεί σε δυο µέρη. Το ένα µέρος θα 

αφόρα αποκλείστηκα τους διαχειριστές των καταστηµάτων και το άλλο µέρος θα αφορά τους χρήστες 
οι οποίοι θα µπορούν να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα και να αγοράσουν αντικείµενα. 

Σαν πρώτη ενέργεια θα είναι να δηµιουργήσουµε την ιστοσελίδα των διαχειριστών. 
Ο χώρος αυτός θα είναι αρκετά φιλικός προς τον χρήστη αλλά δεν θα είναι µια ιστοσελίδα µε έντονο 
γραφικό περιβάλλον καθώς ο σκοπός της δεν είναι να είναι ιδιαίτερα όµορφη αλλά κυρίως αξιόπιστη 
και εργονοµική. 

Το πρώτο µας βήµα είναι να δηµιουργήσουµε έναν φάκελο admin για να ξεχωρίσουµε τα δυο 
µέρη. Μέσα στον φάκελο αυτό θα τοποθετήσουµε όλα τα κοµµάτια που θα συνθέσουν την σελίδα των 
διαχειριστών. 
Για να το κάνουµε αυτό κάνουµε δεξί κλικ πάνω στον φάκελο Web Pages στο µενού που µας έχει 
εµφανιστεί. 
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Εικόνα 26 ∆ηµιουργία Φακέλου NetBeans 
 

Αφού µας εµφανιστούν τα παραπάνω εµείς πατάµε New-Java Package… και απευθείας 
δηµιουργείται ένα πακέτο µε αρχεία είτε jsp, servlet είτε java class.  
Εµείς σε αυτήν την φάση του project µας, µας ενδιαφέρει να δηµιουργήσουµε java class οπότε πάνω 
στον φάκελο που έχουµε φτιάξει κάνουµε δεξί κλικ και έπειτα New-Java class… 
Οι κινήσεις µας από δω και πέρα για το τι ενέργειες θα προγραµµατίσουµε στην σελίδα µας να  κάνει 
αφορούν την εκφώνηση της πτυχιακής όπως µας δόθηκε. Σύµφωνα µε την εξής λοιπόν εκφώνηση θα 
πρέπει να υποστηρίζεται ένας χρήστης διαχειριστής ο οποίος θα έχει δικαίωµα να αλλάζει τα 
αποθέµατα προσθέτοντας/αφαιρώντας διαθέσιµες ποσότητες από τα προϊόντα κάθε υποκαταστήµατος.  

Για να γίνουν τα παραπάνω οι πληροφορίες που θα πρέπει να δηµιουργήσουµε αφορούν 
διαχειριστές, προϊόντα, stock και υποκαταστήµατα. 
Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες θα δηµιουργήσουµε ένα αρχείο jsp µε τον κατάλληλο 
κώδικα προκειµένου να εκτελεί συγκεκριµένες διαδικασίες. 
Ο τρόπος που θα γίνουν όλα αυτά είναι ο εξής. 
Μέσα στον φάκελο των διαχειριστών που έχουµε φτιάξει κάνουµε δεξί κλικ και έπειτα New-Jsp… 
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Εικόνα 27 ∆ηµιουργία Αρχείου JSP 
 
Οι κατηγορίες αναλυτικά που θα δηµιουργήσουµε προκειµένου η σελίδα διαχείρισης να εκτελεί όλες 
τις εντολές που µας ζητούνται είναι οι εξής. 

• Users 
• Add new user 
• Branches 
• Add new branch 
• Categories 
• Add new category 
• Products 
• Add new product 
• Stock 
• Change product quantity 
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Εικόνα 28 Σελίδα ∆ιαχειριστών 
 
Αναλυτικά : 
 
Users 
 

Σε αυτήν την κατηγορία έχουµε συγκεντρωµένους όλους τους διαχειριστές της συγκεκριµένης 
σελίδας. Καθένα πρόσωπο που επιλέγετε να γίνει διαχειριστής καταγράφετε εκεί µε τα προσωπικά του 
στοιχεία, το υποκατάστηµα στο οποίο ανήκει καθώς και ένα password που του δίνετε για να 
εισέρχεται στην σελίδα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προσπαθήσει να κάνει εισαγωγή στην 
σελίδα χωρίς να έχει οριστεί διαχειριστής τότε το σύστηµα δεν του επιτρέπει (όπως βλέπουµε 
παρακάτω). 

Εκτός αυτού όµως υπάρχει η δυνατότητα να διαγράφει και κάποιος υπάρχων διαχειριστής σε 
περίπτωση που είναι αναγκαίο. Για παράδειγµα σε περίπτωση αποχώρησης του από την εταιρία. 

 
Εικόνα 29 Users 
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Εικόνα 30 Μήνυµα Αδυναµίας Σύνδεσης 
 

Ο πίνακας αυτός που µας εµφανίζεται στην συγκεκριµένη σελίδα υπάρχει παράλληλα και 
στην βάση δεδοµένων µας και µπορούµε να βλέπουµε πόσοι και ποιοι είναι κάθε φορά οι διαχειριστές 
και από κει. 
 

 
Εικόνα 31 Οι Χρήστες Στην Βάση ∆εδοµένου Μας 
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Εικόνα 32 Πιο Αναλυτικά Οι Χρήστες 
 
 
Add new user 
 

Αυτή είναι µια υποκατηγορία που αφορά την πρόσθεση κάποιου νέου διαχειριστή εφόσον 
αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος ήδη υπάρχον διαχειριστής έχει πρόσβαση 
στην σελίδα και επιθυµεί µπορεί να ορίσει και κάποιον άλλο σαν διαχειριστή. 
 

 
Εικόνα 33 Εισαγωγή Νέου Χρήστη 
 

Για να γίνει κάτι τέτοιο όπως µπορούµε να δούµε και στην εικόνα παραπάνω κάποια στοιχεία 
είναι απαραίτητα για να παρθεί µια ενέργεια.  
Ο νέος διαχειριστής πρέπει να διαθέτει ένα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, έναν κωδικό που θα οριστεί 
εκείνη την στιγµή, ένα ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και να οριστεί αν θα έχει δικαιώµατα 
διαχειριστή ή απλού χρήστη µέσα στην ιστοσελίδα. 
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Αφού δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τότε πατώντας το κουµπί Add user στο τέλος της 
φόρµας ο νέος χρήστης/διαχειριστής έχει δηµιουργηθεί. 
Σε περίπτωση που τα σωστά στοιχεία δεν δοθούν στο σύστηµα τότε δεν είναι σε θέση να 
δηµιουργήσει κάποιον νέο χρήστη αλλά αυτό που εµφανίζει είναι το παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 34 Μήνυµα Ανεπαρκών Στοιχείων 
 

Σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία του δοθούν σωστά τότε µας πηγαίνει στην σελίδα των 
Users και µας εµφανίζει τον νέο χρήστη που έχουµε ορίσει µε τα στοιχεία που έχουµε δώσει. 
 

 
Εικόνα 35 Παράδειγµα Εισαγωγής Νέου Χρήστη 
 
Branches 
 

Η υποκατηγορία αυτή αφορά τα υποκαταστήµατα που διαθέτει η εν λόγο εταιρία για να 
διαθέτει τα προϊόντα της. Καθώς υπάρχει η δυνατότητα όποιος αγοράζει οτιδήποτε µέσο της 
ιστοσελίδας να µπορεί να παραλαµβάνει τα προϊόντα από κάποιο υποκατάστηµα τότε πρέπει να 
έχουµε µεριµνήσει και για την διαχείριση των υποκαταστηµάτων.  
Η κατηγορία των υποκαταστηµάτων εµφανίζεται στην σελίδα ως εξής … 
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Εικόνα 36 Λίστα Υποκαταστηµάτων 
  
 

Εδώ µπορούµε να δούµε ότι έχουµε προσθέσει κάποια τυχαία υποκαταστήµατα. 
Για κάθε υποκατάστηµα είναι και σε αυτήν τη περίπτωση αναγκαία κάποια στοιχεία/πληροφορίες 
πέραν του ονόµατος που θα µας χρησιµεύουν αρκετά και στην πορεία της διαδικασίας πληρωµής. Η 
διεύθυνση και το τηλέφωνο είναι τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία και συνεννόηση µε ένα 
κατάστηµα αλλά και ο κωδικός που δίνουµε, µοναδικός για κάθε κατάστηµα, είναι απαραίτητος για 
να µπορεί το σύστηµα να ξεχωρίσει που θα στέλνετε η κάθε παραγγελία.  

Όπως µπορούµε να δούµε και εδώ υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης του κάθε 
πεδίου. Μπορούµε δηλαδή είτε να σβήσουµε είτε να αλλάξουµε κάποια στοιχεία από το κάθε πεδίο. 

Και στην περίπτωση των υποκαταστηµάτων όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που σώζουµε 
κάτι στην µνήµη της σελίδας τα στοιχεία που έχουµε δώσει µπορούµε να τα βρούµε και στην βάση 
δεδοµένων µας. 
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Εικόνα 37 Υποκαταστήµατα Όπως  Φαίνονται Στην Βάση 
 
Add new branch 
 

Σε αυτήν την κατηγορία πραγµατοποιούµε την εισαγωγή κάποιου υποκαταστήµατος. 
Αντίθετα µε την προηγούµενη κατηγορία που µπορούµε να σβήσουµε και να τροποποιήσουµε ένα 
κατάστηµα εδώ µπορούµε να κάνουµε µόνο την εισαγωγή του.  
Η σελίδα αυτή µας εµφανίζεται ως εξής… 
 

 
Εικόνα 38 Εισαγωγή Νέου  Υποκαταστήµατος 
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Όπως µπορούµε να δούµε από την εικόνα τρεις βασικές πληροφορίες είναι αναγκαίες για να 
κάνουµε εισαγωγή ενός καταστήµατος. Το όνοµα του, η διεύθυνση του καθώς και ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Το σύστηµα από µόνο του δίνει στο υποκατάστηµα ένα µοναδικό κάθε φορά κωδικό id 
για να ξεχωρίζει τα καταστήµατα µεταξύ τους. 
 
 
Categories 
 
Σε αυτήν την υποκατηγορία µπορούµε να δούµε της διαθέσιµες κατηγορίες προϊόντων που 
εµφανίζονται στην κυρίως ιστοσελίδα µας. Στην ιστοσελίδα δηλαδή που µπορούν να µπουν και να 
περιηγηθούν οι χρήστες του διαδικτύου στην συγκεκριµένη περίπτωση οι κατηγορίες που έχουµε 
επιλέξει είναι 6 αλλά οποιαδήποτε στιγµή µας δίνετε η δυνατότητα να τις µειώσουµε ή να τις 
αυξήσουµε όπως θα δούµε παρακάτω. 
Η κατηγορία αυτή εµφανίζεται ως εξής… 
 

 
Εικόνα 39Λίστα Κατηγοριών 
 

Και εδώ µπορούµε να δούµε ότι υπάρχει η δυνατότητα µε το κατάλληλο κουµπί δεξιά της 
ονοµασίας της κατηγορία να διαγράψουµε ή να τροποποιήσουµε µια επιλογή.  
Σε περίπτωση που θέλουµε να τροποποιήσουµε για παράδειγµα µια κατηγορία πατάµε το κουµπί 
EDIT και µας στέλνει κατευθείαν στην σελίδα της εισαγωγής κατηγορίας µε το όνοµα της επιλογής 
µας ήδη να εµφανίζεται και σε εµάς δεν µένει τίποτε άλλο από το να κάνουµε τις αλλαγές που 
επιθυµούµε και να πατήσουµε ξανά το πλήκτρο Add category και να δούµε τις αλλαγές που έχουµε 
κάνει. 
 
Add new category 
 

Αυτή η κατηγορία αφορά την δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας προϊόντων.  
Εµφανίζεται στην σελίδα ως εξής… 
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Εικόνα 40 Εισαγωγή Κατηγορίας 
 

Όπως βλέπουµε για να προσθέσουµε µια νέα κατηγορία είναι µια σχετικά απλή διαδικασία. 
Το µόνο πράγµα που µας ζητιέται είναι να δώσουµε το όνοµα της κατηγορίας που επιθυµούµε και να 
πατήσουµε το πλήκτρο Save category. 
Αυτοµάτως θα δούµε στο κεντρικό µας site αλλά και στο site διαχείρισης αλλά και στην βάση µας ότι 
µια νέα κατηγορία έχει εµφανιστεί. 
 
Products 
 

Αυτή η κατηγορία είναι µια από της πιο βασικές κατηγορίες της σελίδας διαχείρισης διότι µας 
δείχνει τα προϊόντα που υπάρχουν προς διάθεση στην κεντρική µας σελίδα. 

Όπως µπορούµε να δούµε έχουµε εισάγει κάποια τυχαία προϊόντα για να δείξουµε πως 
εµφανίζονται. 

Για την παρουσίαση ενός προϊόντος είναι απαραίτητο το id του (ο κωδικός του δηλαδή που το 
ξεχωρίζει µοναδικά από τα υπόλοιπα προϊόντα), το όνοµα του, η περιγραφή του, µια µικρή εικόνα σε 
µορφή thumbnail, η τιµή του και σε ποια κατηγορία ανήκει. 

Όπως µπορούµε να δούµε και εδώ το τελευταίο πεδίο του πίνακα µας κάθε φορά είναι το 
πεδίο Edit/Delete και αφορά στην τροποποίηση ή διαγραφή κάθε πεδίου. 

Αν για παράδειγµα κάποιο προϊόν αποφασίσουµε σαν εταιρία πως δεν πρόκειται να το ξανά 
διαθέσουµε στη αγορά µπορούµε να το διαγράψουµε τελείως από την λίστα µας ή αν έχουµε κάποιες 
αλλαγές σε τιµή ή εικόνα µπορούµε πατώντας το Edit να κάνουµε τις απαραίτητες αλλαγές. 
Η σελίδα των προϊόντων όπως µπορούµε να δούµε εµφανίζεται ως εξής… 
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Εικόνα 41Λίστα Προϊόντων 
 
Add new product 
 

Αυτή η υποκατηγορία αναφέρεται στην εισαγωγή εφόσον το επιθυµούµε ενός νέου προϊόντος.  
Η κατηγορία αυτή εµφανίζετε ως εξής… 
 

 
Εικόνα 42 Εισαγωγή Νέου Προϊόντος 
 
 

Όπως βλέπουµε οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εισάγουµε ένα νέο προϊόν στην σελίδα 
µας καταρχήν να το ονοµάσουµε και να του δώσουµε µια σύντοµη περιγραφή, να του δώσουµε µια 
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ενδεικτική τιµή και να φορτώσουµε µια εικόνα του και τέλος να του ορίσουµε µια κατηγορία στην 
οποία ανήκει. Τέλος πατάµε το κουµπί Save product και το καινούργιο µας προϊόν έχει δηµιουργηθεί.  

Όπως είπαµε και παραπάνω κάθε νέο αντικείµενο που δηµιουργείτε στην σελίδα είτε αυτό 
είναι προϊόν είτε είναι κατηγορία κτλ κατευθείαν του ανατίθεται ένας κωδικός id για να µπορεί 
εύκολα το σύστηµα να το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αντικείµενα. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση 
µε το που δηµιουργήσουµε ένα νέο προϊόν όταν πάµε να το ελέγξουµε στην κατηγορία Products ότι 
έχει φτιαχτεί θα δούµε το πρώτο πεδίο στο πρώτο πεδίο του υπάρχει ο κωδικός του ο οποίος είναι 
ξεχωριστός από όλους τους άλλους. 
 
 
Stock 
 

Σε αυτήν την κατηγορία µπορούµε να δούµε τα διαθέσιµα προϊόντα µας ανά κατάστηµα. 
Υπάρχουν όσοι πίνακες όσα τα υποκαταστήµατα µας και ο καθένας τους διαθέτει µέσα του όλα τα 
προϊόντα και δίπλα ένα πεδίο Ouantity που αναφέρεται στα διαθέσιµα ανά προϊόν αποθέµατα. 
 
 

Παρακάτω µπορούµε να δούµε τους εν λόγο πίνακες και να τους αναλύσουµε. 
Εµείς εξ αρχής έχουµε δηλώσει ότι έχουµε 4 υποκαταστήµατα όπως τα βλέπουµε και παρακάτω.  
Το κεντρικό (Central), το υποκατάστηµα Καµινίων, Αλικαρνασσού και ένα που έχουµε ονοµάσει 
Test.  

Όσον αφορά τα προϊόντα µας για αρχή έχουµε δηλώσει 6.  
Όπως βλέπουµε λοιπόν κάθε πίνακας από τους 4 που αντιπροσωπεύουν τα υποκαταστήµατα  διαθέτει 
6 προϊόντα για καθένα από τα οποία δεξιά του βλέπουµε έναν αριθµό που συµβολίζει το πόσα 
αποθέµατα από το κάθε προϊόν διαθέτει το κάθε κατάστηµα την ώρα εκείνη. 

Το Stock είναι ένα πεδίο που µπορούµε να το αλλάξουµε και χειροκίνητα αλλά αλλάζει και 
αυτόµατα κάθε φορά που στη σελίδα µας πραγµατοποιηθεί µια αγορά.  

Αν για παράδειγµα λοιπόν από την κατηγορία  Mobile phones από το κατάστηµα των 
Καµινίων αγοραστεί ένα προϊόν µε την ονοµασία Sony Xperia S White εκεί που το διαθέσιµο του 
stock ήταν 10 αυτό αυτόµατα θα µειωθεί και θα γίνει 9.  

Αν από την άλλη η διαθεσιµότητα ενός προϊόντος είναι µηδενική τότε η σελίδα µας δείχνει 
ότι το προϊόν δεν είναι διαθέσιµο προς αγορά. 

 
Εικόνα 43 Αποθέµατα 1 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
44 

 
Εικόνα 44 Αποθέµατα 2 
 
Change product quantity 
 

Όπως προαναφέραµε για να τροποποιηθεί η διαθεσιµότητα προϊόντων µπορεί να γίνει είτε 
χειροκίνητα είτε απ απευθείας κατά την αγορά.  

Για να πραγµατοποιηθεί µια αλλαγή χωρίς να έχει γίνει µια αγορά αλλά επειδή οι διαχειριστές 
για κάποιο λόγο το επιθυµούν υπάρχει η κατηγορία στην οποία θα αναφερθούµε τώρα. 
Πρόκειται για την κατηγορία Change product quantity η οποία όπως καταλαβαίνουµε και από την 
ονοµασία της κάνει αυτό ακριβώς που αναφέραµε. Αλλάζει δηλαδή την ποσότητα των προϊόντων είτε 
προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανάλογα µε τις επιθυµίες του διαχειριστή. 
Η σελίδα αυτή εµφανίζεται ως εξής….. 

 
Εικόνα 45 Αλλαγή Αποθεµάτων 
 

Όπως βλέπουµε λοιπόν είναι απαραίτητο να ξέρουµε την ονοµασία του προϊόντος που 
θέλουµε να αλλάξουµε και το υποκατάστηµα στο οποίο αναφερόµαστε. 
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Έπειτα δεν έχουµε τίποτε άλλο να κάνουµε από το να πληκτρολογήσουµε την ποσότητα του 
προϊόντος και να σώσουµε την επιλογή µας. 

Αφού κάνουµε τις αλλαγές και πάµε µετά στην κατηγορία Stock θα δούµε ότι η αλλαγές µας 
φαίνονται και εκεί καθώς και στην βάση δεδοµένων µας. 
 
Logout 
 

Τέλος στην σελίδα των διαχειριστών µας δεν µένει τίποτα άλλο από την επιλογή αποσύνδεσης 
του χρήστη που βρίσκεται εκείνη την στιγµή µέσα και πραγµατοποιεί αλλαγές. Όταν ο χρήστης 
πατήσει το κουµπί Logout θα του εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα Logout successful και θα τον 
βγάλει από την σελίδα. 
 

 
Εικόνα 46 Έξοδος Από Σύστηµα 

4.3.2 Μέρος χρηστών 

 
Εισαγωγή 
 

Μπαίνουµε πλέον στην κυρίως ιστοσελίδα µας και το µέρος που θα µας απασχολήσει πιο 
πολύ. Το κοµµάτι δηλαδή που θα βλέπουν οι χρήστες του διαδικτύου. 
Αυτό το µέρος της πτυχιακής µας θα είναι προσβάσιµο, σε αντίθεση µε την σελίδα των διαχειριστών, 
σε οποιονδήποτε χρήστη. Το µόνο που θα πρέπει να κάνει είναι να πληκτρολογήσει σε έναν 
οποιονδήποτε browser το όνοµα της ιστοσελίδας που έχουµε ορίσει. 

Η ιστοσελίδα που έχουµε δηµιουργήσει ακολουθεί κυρίως τα πρότυπα του µινιµαλισµού και 
την νοοτροπία της εργονοµίας. Έχει επιρροές από µεγάλες ιστοσελίδες αλλά κυρίως είναι 
προσαρµοσµένη στις δικές µας ανάγκες και δυνατότητες είτε προγραµµατιστικές είτε και 
οικονοµικές! 
Πρόκειται για ένα project που αφιερώσαµε πάρα πολύ χρόνο και κόπο για να δηµιουργήσουµε και 
είχαµε πάντα ως σύµµαχο την ανεξάντλητη και τεράστια γνώση αλλά και την εµπειρία χιλιάδων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσµο που µέσα από το διαδίκτυο µοιράστηκαν µαζί µας. 
 
∆ηµιουργία λογότυπου 
 
 
 Για τη δηµιουργία του λογότυπου χρειαστήκαµε τη βοήθεια του προγράµµατος 
Photoshop.τρέχουµε το πρόγραµµα και κάνουµε file new για να δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο 
project (βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα) 
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Εικόνα 47 Photoshop New Project 
 

∆ηµιουργήσαµε ξεχωριστά ένα ένα τα γράµµατα από το λογότυπο eledim χρησιµοποιώντας 
µια συγκεκριµένη γραµµατοσειρά και αλλάζοντας χρώµα στο κάθε γράµµα 
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Εικόνα 48 Photoshop ∆ηµιουργία γραµµάτων 
. 
 

Στη συνέχεια σε ένα καινούργιο project ενώσαµε όλα τα γράµµατα και είχαµε το λογότυπο 
µας για την πτυχιακή µας. 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
48 

 
Εικόνα 49 Photoshop Τελικό Λογότυπο 
 
Πρώτη εισαγωγή στην σελίδα. 
 

Αφού επιλέξαµε και δηµιουργήσαµε το λογότυπο της εταιρίας µας ξεκινήσαµε µε την βοήθεια 
του Net beans τον προγραµµατισµό της κυρίως σελίδας. Της εισαγωγικής δηλαδή σελίδας που θα 
βλέπει ο κάθε χρήστης µε το πληκτρολογήσει το URL µας σε έναν browser. 
Σαν µια πρώτη εικόνα η σελίδα µας εµφανίζεται κάπως έτσι… 
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Εικόνα 50 Κεντρική Σελίδα 
 

Όπως µπορούµε να δούµε το λογότυπο βρίσκεται πάνω αριστερά όπως είθισται να γίνεται σε 
κάθε ιστοσελίδα. 
Κάτω από το λογότυπο βρίσκεται το µενού κατηγοριών ενώ δεξιά υπάρχουν οι επιλογές Login και 
register. Ακριβώς κάτω από αυτές τις επιλογές έχουµε την γραµµή αναζήτησης όπου όποιος χρήστης 
επιθυµεί µπορεί να αναζητήσει ένα προϊόν χωρίς να είναι απαραίτητο να περιηγηθεί σε όλη την 
σελίδα. 

Κεντρικά της σελίδας υπάρχει ένα µήνυµα καλωσορίσµατος και µετέπειτα κάποιες προτάσεις 
για αγορά προϊόντων που έχουν καθοριστεί από εµάς. 

Στο τέλος και κεντρικά της σελίδας υπάρχει η αναφορά των ονοµάτων µας καθώς και η 
δήλωση ότι το project αυτό αφορά την πτυχιακή µας εργασία. Το τελευταίο αυτό κοµµάτι είναι ένα 
κοµµάτι της πτυχιακής µας που θα µας ακλουθεί σε οποιαδήποτε σελίδα και αν βρισκόµαστε. 
 
 

Πάµε να εξετάσουµε τώρα αναλυτικά τις δυνατότητες και τις επιλογές που µας παρέχει η 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα. 
 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει  να κάνουµε για να εξετάσουµε πλήρως την σελίδα µας είναι να 
δηµιουργήσουµε έναν λογαριασµό ώστε αν θελήσουµε να αποκτήσουµε κάποια από τα προϊόντα να 
µπορέσουµε να τα αγοράσουµε. Αν κάποιος δεν επακολουθήσει αυτό το βήµα τότε µπορεί αφενός να 
περιηγηθεί στην σελίδα αλλά αφετέρου δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει αγορές σε αυτήν. 

Οπότε αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να πατήσουµε το πλήκτρο πάνω δεξιά που 
ονοµάζεται Register. Καθώς είµαστε νέοι επισκέπτες της σελίδας θα χρειαστεί να δώσουµε κάποια 
στοιχεία προκειµένου να αποκτήσουµε έναν λογαριασµό. Σε περίπτωση που ξανά επισπευτούµε την 



Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων 

 

Κριτσωτάκη ∆ήµητρα, Μαυράκη Ελένη 
50 

σελίδα τότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουµε αυτήν την διαδικασία. Πατώντας λοιπόν το πλήκτρο 
Register µας εµφανίζεται η παρακάτω φόρµα… 
 

 
Εικόνα 51 Register 
 

Σε αυτήν την φόρµα θα πρέπει να συµπληρώσουµε κάποια στοιχειά και να πατήσουµε 
Register προκειµένου να αποθηκευτούν τα στοιχεία µας στην βάση δεδοµένων και µετέπειτα η σελίδα 
να µας θυµάται σαν µέλος. 

Αφού δηµιουργήσουµε έναν λογαριασµό µπορούµε να προσπαθήσουµε να αγοράσουµε πλέον 
κάποιο αντικείµενο. 
 

Για να πραγµατοποιήσουµε µια αγορά µπορούµε είτε να περιηγηθούµε στις κατηγορίες του 
µενού στα αριστερά µας είτε να αναζητήσουµε ένα προϊόν από την γραµµή αναζήτησης στα δεξιά 
µας.  

Πατώντας πάνω σε κάθε κατηγορία µπορούµε να δούµε τα προϊόντα που έχουµε επιλέξει αν 
βάλουµε. Για παράδειγµα αν επιλέξουµε την κατηγορία Laptop θα µας εµφανιστεί η εξής σελίδα. 
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Εικόνα 52 Κατηγορία Laptop 
 

Όπως βλέπουµε σε αυτήν την κατηγορία έχουµε φορτώσει 3 αντικείµενα και µας 
εµφανίζονται και τα τρία σε µια µορφή λίστας. 

Αριστερά µπορούµε να δούµε µια µικρή εικόνα του προϊόντος καθώς και το όνοµα του και 
δεξιά τέρµα βλέπουµε την τιµή που έχουµε ορίσει. 

Αν θελήσουµε να αγοράσουµε ένα από αυτά τα τρία προϊόντα αρκεί να πατήσουµε επάνω του 
και να εξακολουθήσουµε την διαδικασία στην οποία µας κατευθύνει η σελίδα. 
Όταν πατήσουµε πάνω στο πρώτο για παράδειγµα αντικείµενο µας εµφανίζεται η εξής σελίδα… 
 

 
Εικόνα 53 Αντικείµενο Προς Πώληση 
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Βλέπουµε ότι πλέον έχουµε µια αρκετά µεγαλύτερη εικόνα όπου µπορούµε πλέον να δούµε 
καλύτερα το αντικείµενο µας καθώς και µια περιγραφή του τι είναι αυτό που πρόκειται να 
αγοράσουµε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. 

Για το συγκεκριµένο προϊόν αν παρατηρήσουµε κάτω δεξιά µας δίνεται η πληροφορία ότι 
είναι Out of stock ότι δηλαδή δε είναι διαθέσιµο σε κανένα από τα υποκαταστήµατα µας. 
Αν επιλέξουµε για παράδειγµα κάποιο άλλο προϊόν που ξέρουµε ότι υπάρχει το µήνυµα αυτό 
αυτόµατος θα αλλάξει και θα µας εµφανίζεται πλέον το κουµπί αγοράς. 
 

 
Εικόνα 54 Αντικείµενο Προς Πώληση 
 

Αν πατήσουµε πάνω στο κουµπί αγοράς µας εµφανίζονται τα εξής… 
 

 
Εικόνα 55 Αντικείµενο Προς Πώληση 
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Βλέπουµε ότι αυτό που εµφανίζεται ονοµάζεται Step 1: Select shipping method. 
Σε αυτό το σηµείο της διαδικασίας καλούµαστε να επιλέξουµε τρόπο πληρωµής προκειµένου να 
αποκτήσουµε το προϊόν µας. 

Ο τρόπος πληρωµής που έχουµε επιλέξει να εφαρµόσουµε στην σελίδα µας είναι η 
αντικαταβολή καθώς πρόκειται κατά την άποψη µας για τον πιο αξιόπιστο και ακίνδυνο τρόπο 
πληρωµής σε διαδικτυακές συναλλαγές. 

Οπότε σε αυτήν την περίπτωση αν επιλέξουµε την επιλογή Collect from store θα µας βγάλει 
µια λίστα µε τα διαθέσιµα καταστήµατα που διαθέτουν το προϊόν και δεν έχουµε παρά να διαλέξουµε 
το υποκαταστήµατα και να πατήσουµε Order και η παραγγελία µας θα ολοκληρωθεί. Αν όµως 
διαλέξουµε τη επιλογή Deliver by mail τότε στο πεδίο της διεύθυνσης µας εµφανιστεί η διεύθυνση 
που έχουµε ήδη δηλώσει όταν κάναµε Register. Μπορούµε είτε να κρατήσουµε αυτή είτε να ορίσουµε 
κάποια άλλη και τέλος να πατήσουµε Order και πάλι η αγορά µας να πραγµατοποιηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση αν η αγορά µας πραγµατοποιηθεί τότε το µήνυµα που µας εµφανίζεται 
είναι το εξής…. 
 

 
Εικόνα 56 Επιτυχείς Αγορά 
 

Όλες αυτές οι εντολές που δέχεται η σελίδα µας για να πραγµατοποιεί τις ενέργειες που 
εξηγήσαµε παραπάνω προέρχονται φυσικά από κώδικα που έχουµε γράψει στο Net Beans και η 
αναφορά µας δεν θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν εξηγούσαµε και κάποια από τα βασικά σηµεία αυτού 
του κώδικα. 
 
Header/Footer 
 

Όταν αναφερόµαστε σε Header/Footer εννοούµε τα σηµεία εκείνα που είναι σταθερά σε κάθε 
υποσέλιδα του site µας. Στην σελίδα των απλών χρηστών για παράδειγµα αυτό που µένει σταθερό 
καθώς περιηγούµαστε στις υποσέλιδες είναι το µενού κατηγοριών µαζί µε το λογότυπο και η αναφορά 
των ονοµάτων µας στο κάτω µέρος της σελίδας. 
Για να φαίνονται αυτά κάθε φορά σταθερά σε όλη την διάρκεια παραµονής µας µέσα στην σελίδα τα 
έχουµε ορίσει εξωτερικά από τις κοινές σελίδες και τα καλούµε κάθε φορά σε κάθε σελίδα µε µια 
απλή δήλωση όπως  
<jsp:include page="include/header.jsp" /> 
<jsp:include page="include/footer.jsp" /> 
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Εικόνα 57 Header/footer 
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Εικόνα 58 Κώδικας Footer 
 

 
Εικόνα 59 Κώδικας Header 
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Εικόνα 60 Κώδικας Header 
 
 
style.css 
 

Προκειµένου η σελίδα µας να αποκτήσει µια πιο ιδιαίτερη εµφάνιση και να αντιπροσωπεύει 
το δικό µας στυλ και άποψη η χρήση css ήταν απολύτως απαραίτητη.  

Το css είναι κάποιοι κανόνες που δηλώνονται ξεχωριστά από τον κυρίως κώδικα και 
καθορίζουν αποκλειστικά την µορφή που θα πάρει ένα site από άποψη εµφάνισης.  

Τα χρώµατα, οι γραµµατοσειρές που θα επιλέξουµε καθώς και τα µεγέθη αλλά και οι 
αποστάσεις των κειµένων αφορούν πληροφορίες που διαχειρίζεται αποκλειστικά το css.  
Στην περίπτωση µας ένα δείγµα κώδικα css που χρησιµοποιήθηκε είναι το εξής. 
 
.clearfix:after { 
 visibility: hidden; 
 display: block; 
 font-size: 0; 
 content: " "; 
 clear: both; 
 height: 0; 
 } 
* html .clearfix             { zoom: 1; } /* IE6 */ 
*:first-child+html .clearfix { zoom: 1; } /* IE7 */ 
 
body { 
 background-color: #fff; 
 font: 62.5%/1.25 Tahoma, Arial, serif; 
} 
 
.wrapper { 
    width: 900px; 
    margin: auto; 
} 
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header { 
    margin: 0 10px 20px 10px; 
    border-bottom: 1px solid #ccc; 
} 
 
header h1 { 
    width: 640px; 
    font-size: 4em; 
    font-weight: bold; 
    float: left; 
    padding-top: 5px; 
} 
 
header nav#account { 
    width: 240px; 
    float: right; 
} 
 
     
 
Libraries 
 

Προκειµένου πολλές από τις ενέργειες που θέλαµε να κάνουµε να µπορέσουν να 
πραγµατοποιηθούν έπρεπε να εισάγουµε και κάποιες βιβλιοθήκες.  
Οι βιβλιοθήκες που χρειαστήκαµε είναι οι εξής… 
 

 
Εικόνα 61Βιβλιοθήκες 
 
Επικοινωνία ιστοσελίδας µε βάση 
 

Σε πολλές περιπτώσεις η ιστοσελίδα µας έπρεπε µε κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει σε real 
time µε την βάση δεδοµένων. Αυτό ήταν απαραίτητο σε πολλά σηµεία της πτυχιακής. Ο τρόπος που 
έγινε αυτό ήταν µέσα στον κώδικα java να χρησιµοποιήσουµε servlets σε όποιο σηµείο ήταν αναγκαίο 
και να καλούµε κάθε φορά την βάση µας. 
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Εικόνα 62 Servlet Τεχνολογία 
 

Ένα servlet είναι µια κλάση όταν προγραµµατίζουµε σε Java γλωσσά που χρησιµοποιείται για 
να επεκτείνετε τις δυνατότητες του διακοµιστή. 

Παρά το γεγονός ότι τα servlets µπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε είδη των 
αιτήσεων, που χρησιµοποιούνται συνήθως για να επεκτείνει τις εφαρµογές που φιλοξενούνται από 
τους διακοµιστές web, έτσι ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ως Java Applets που τρέχουν στους 
διακοµιστές αντί για web browsers.  Αυτά τα είδη των servlets είναι το αντίστοιχο Java για µη 
δυναµικές τεχνολογίες Java περιεχόµενο στον Παγκόσµιο Ιστό, όπως η PHP και ASP.NET. 
Παραδείγµατα χρήσης servlets µέσα στον κώδικα µας… 
 

 
Εικόνα 63 παραδείγµατα Servlet 
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Εικόνα 64 παραδείγµατα Servlet 
 

 
Εικόνα 65 παραδείγµατα Servlet 
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Εικόνα 66 παραδείγµατα Servlet 
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5. Συµπεράσµατα  
 

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, υλοποιήθηκε µια πλατφόρµα για ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. Πιο συγκεκριµένα στόχος ήταν να δηµιουργηθεί µια ιστοσελίδα φιλική προς τον χρήστη 
και εύκολη στην χρήση της για τις αγορές των προϊόντων που παρέχει. Επίσης δηµιουργήσαµε µια 
ιστοσελίδα εύκολη και πρακτική για τους διαχειριστές των καταστηµάτων, όπου θα µπορούν να 
παρακολουθούν ανά πάσα στιγµή την λειτουργία του καταστήµατος αλλά και την εξέλιξη των 
παραγγελιών. 
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