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Σύνοψη 

 

Η ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με κφριο αντικείμενο πϊλθςθσ  τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων 

και είδθ καλλωπιςμοφ . Αυτό το ςφςτθμα κα το διαχειρίηεται ο επιχειρθματίασ του 

καταςτιματοσ .Το πακζτο απευκφνεται ςε όςουσ κζλουν είτε να δθμιουργιςουν εξ ‘αρχισ 

ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα είτε να επεκτείνουν το ιδθ υπάρχον κατάςτθμά τουσ δίνοντασ 

τθν δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ τουσ να ενθμερϊνονται και να αγοράηουν τα προϊόντα τουσ 

online μζςω διαδικτφου και να γίνεται άμεςθ παράδοςθ εκεί που επικυμεί ο κάκε πελάτθσ . 

Συγκεκριμζνα ,ο πελάτθσ κα μπορεί να κάνει εγγραφι ςτθ ςελίδα όπου κα μπορεί να δει 

τθν περιγραφι του προϊόντοσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και τα υλικά 

καταςκευισ του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 This final project is about the creation and presentation of an e-shop which it sells 

local items. This webpage will be developed by the e-shop’s owner. Also, the webpage has 

the flexibility of the update, plus an e-shop’s creation from the beginning. From the clients’ 

side, each client has the opportunity to see every detail of each item that exists in this e-

shop and of course be able to buy and receive them at any given address. The webpage also 

gives the flexibility to its clients, be able to create an account.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1. Περίληψη 

 Σε αυτι τθν αναφορά πτυχιακισ εργαςίασ κα αναφερκοφν οι μζκοδοι και τεχνικζσ 
πραγματοποίθςθσ ενόσ e-shop με τοπικά προϊόντα , κακϊσ κα υπάρχει και φωτογραφικό 
υλικό για διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ. 

1.1 Κίνητρο, Σκοπόσ και Στόχοι Εργαςίασ 
Το ςκεπτικό για τθν δθμιουργία αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάγκθ δθμιουργίασ 

ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ το οποίο κα ζχει τοπικά προϊόντα ςε προςιτζσ τιμζσ, 
κακϊσ και για τθν διευκόλυνςθ αγοράσ των πελατϊν.  

1.2 Δομή Εργαςίασ 
Η δομι τθσ εργαςίασ κα είναι ςε κεφάλαια, ςτα οποία το κάκε κεφάλαιο κα 

περιγράφεται κάκε αρχείο τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ. 
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2. Ειςαγωγή 

Η φπαρξθ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων οδιγθςε ςτθν διευκόλυνςθ πολλϊν ανκρϊπων ςε 

ότι αφορά τθν αγορά και πϊλθςθ αγακϊν μζςω του διαδικτφου που με αυτόν τον τρόπο 

εξοικονομάτε χρόνοσ ωσ προσ τθν αγορά, κακϊσ και τθν εφρεςθ των επικυμθτϊν αγακϊν.  

 Αυτι λοιπόν θ ιςτοςελίδα που κα περιγραφκεί παρακάτω είναι ζνα θλεκτρονικό 

κατάςτθμα το οποίο ζχει τθν δυνατότθτα αγοράσ τοπικϊν προϊόντων. Η ιςτοςελίδα αυτι, 

ζχει δθμιουργθκεί με τθν χριςθ τθσ html, css, php και javascript, κακϊσ και οι βάςεισ 

δεδομζνων που εμπεριζχονται με τθν χριςθ τθσ mysql. 

 Ασ ποφμε όμωσ πρϊτα για το τι επρόκειτο κάκε ζνα από αυτά που αναφζρκθκαν, 

αρχίηοντασ από τθν html. Η html με αρχικά hypertext markup language είναι θ κακιερωμζνθ 

γλϊςςα για τθν δθμιουργία ιςτοςελίδων, δθλαδι τθν δθμιουργία τθσ δομισ τουσ, κακϊσ 

και interfaces για κινθτά και web εφαρμογζσ.  Η html επίςθσ ζχει τθν δυνατότθτα 

ειςαγωγισ πολυμζςων ςτισ ιςτοςελίδεσ και διάδραςθ ςε αυτά, κακϊσ και τθν φπαρξθ 

κειμζνου με οποιαδιποτε μορφολογία του, όπωσ παράγραφοι, ςτοίχιςθ κλπ.  Για τθν χριςθ 

όλων όςων αναφζρκθκαν, γίνεται με τθν χριςθ των html tags τα οποία είναι υπεφκυνα για 

το ¨κάλεςμα¨ πολυμζςων, μορφοποίθςθ κειμζνου, script και ςυνδζςμων. 

Εν ςυνεχεία , το css με αρχικά cascading style sheets είναι γλϊςςα θ οποία 

περιγράφει τθν παρουςίαςθ των ιςτοςελίδων όςων αφορά τα χρϊματα, τα φόντα και τθν 

διάταξθ των περιοχϊν, όπου ςε αυτζσ κα υπάρχουν τα αντικείμενα των ιςτοςελίδων. Αυτό 

παρζχει τθν ευχρθςτία ζτςι ϊςτε όλα τα αρχεία ιςτοςελίδασ να μποροφν να “υπακοφουν”  

ςε ζνα κοινό css αρχείο και ζτςι όλα να ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά, αφοφ κα αποτελοφν 

μζροσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ιςτοςελίδασ. 

Στθν ςυνζχεια, θ php και javascript είναι γλϊςςεσ οι οποίεσ ειςάγονται μζςα ςτθν 

html για τθν επίτευξθ διαδραςτικότθτασ ςτθν ςελίδα. Για τθν εκτζλεςθ αυτοφ του κϊδικα 

χρειάηεται ζνασ web server ο οποίοσ ζχει εγκαταςτακεί ςτο μθχάνθμα που τρζχει τθν 

ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα. Επιπλζον χριςεισ των γλωςςϊν είναι θ εκτζλεςθ standalone 

graphical applications. H javascript επίςθσ ωσ γλϊςςα που υποςτθρίηει 

αντικειμενοςτρζφεια  μπορεί να επεξεργαςτεί κείμενο και πίνακεσ όπωσ κα δοφμε ςε 

παρακάτω κεφάλαιο.   

 

 

 

 

 

 



3. Index  

 

Εικόνα 1-index 

Η 1θ ςελίδα που βλζπει κάποιοσ ο οποίοσ μπαίνει ςτο eshop είναι μια ειςαγωγικι 

ςελίδα θ οποία δείχνει τα δθμοφιλζςτερα προϊόντα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ 

ςτα οποία ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να δει τα χαρακτθριςτικά του κακενόσ 

επιλζγοντασ κάποιο από αυτά ςτθν αρχικι ςελίδα. Επίςθσ ζχει τθν δυνατότθτα 

ειςόδου ςε λογαριαςμό, κακϊσ και τθν δθμιουργία νζου και επίςθσ ζχει τθν 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν ολοκλθρωμζνθ λίςτα προϊόντων, πατϊντασ ςτθν επιλογι 

Ρροϊόντα.  

 

 

 

 



4. About us 

 

Εικόνα 2-about us 

 Αν ο χριςτθσ πατιςει ςτθν επιλογι Σχετικά με εμάσ, ζχει τθν δυνατότθτα να δει 

πλθροφορίεσ για το που εδρεφει θ εταιρεία παραγωγισ των προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

5. Contact 

 

Εικόνα 3-contact 

 Αν τϊρα κάποιοσ χριςτθσ ζχει τθν ανάγκθ επικοινωνίασ με τθν εταιρεία δεν ζχει 

παρά να πατιςει πάνω ςτθν επιλογι Επικοινωνία για να ενθμερωκεί με ανάλογο 

τθλζφωνο και email  επικοινωνίασ.  



6. Product-overview 

                              

 Η πλιρθσ λίςτα των προϊόντων του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που είναι 

ταξινομθμζνα ανά είδοσ βρίςκεται αν κάποιοσ επιλζξει τθν επιλογι Ρροϊόντα και ςτθν 

ςυνζχεια επιλζγοντασ ζνα από αυτά μπορεί να δει τισ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για αυτά, 

όπωσ τθν ποςότθτα τουσ και τθν τιμι τουσ. 



 

7.  Products 

  

Εικόνα 4-product_1 

    

                                                                                                                    

 

Εικόνα 5-product_2 



   Μετά τθν επιλογι ενόσ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, ο χριςτθσ μπορεί να δει ςτθν 

ςελίδα του κάκε προϊόντοσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν αυτό,  τθν τιμι του και 

επίςθσ μια λίςτα με άλλα προιόντα τα οποία ςχετίηονται με το επιλεγμζνο προϊόν. 

 

8. Cart 

 

Εικόνα 6-cart 

 Αν ο χριςτθσ ζχει καταλιξει ςτισ επιλογζσ των προϊόντων που κζλει να αγοράςει, 

δεν ζχει παρά να πατιςει ςτθν επιλογι καλάκι αγορϊν. Σε αυτι τθν ςελίδα υπάρχει θ 

πλιρθσ λίςτα με τα προϊόντα, κακϊσ και θ ποςότθτα αυτϊν. Σε κάκε προϊόν ςτθν λίςτα 

αυτι υπάρχει θ επιλογι Ρλθροφορίεσ ςτθν οποία μπορεί να πατιςει ο χριςτθσ για να 

μεταβεί ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του προϊόντοσ για να δει ξανά τισ λεπτομζρειεσ του, κακϊσ 

και θ επιλογι προςκικθ που προςκζτει με κάκε κλικ, +1 ςτο επιλεγμζνο προϊόν και τθν 

επιλεγμζνθ ποςότθτα. Ζτςι ςτο τζλοσ του ςελίδασ εμφανίηονται τα προϊόντα που ζχουν 

προςτεκεί με τθν ποςότθτα τουσ, το ακροιςμζνο ποςό για το ςυγκεκριμζνο προϊόν, κακϊσ 

και το ςυνολικό τελικό ποςό για όλα τα επιλεγμζνα προϊόντα. Η επίτευξθ διαγραφισ 

κάποιου προιόντοσ από τθν λίςτα γίνεται με τθν πλθκτρολόγθςθ του αρικμοφ 0 ςτο 

αντίςτοιχο κελί ποςότθτασ και ςτθν ςυνζχεια το πάτθμα τθσ επιλογισ Ανανζωςθ. Για τθν 

αλλαγι ποςότθτασ ςε ζνα προϊόν,   ο χριςτθσ είτε ειςάγει ςτο αντίςτοιχο κελί τθν 

επικυμθτι ποςότθτα και ςτθν ςυνζχεια πάτθμα ςτθν επιλογι Ανανζωςθ, είτε με το πάτθμα 



τθσ επιλογισ Ρροςκικθ ςτο αντίςτοιχο προϊόν, όπωσ προαναφζρκθκε. Στθν ςυνζχεια κα 

δοφμε το πϊσ ζχει δθμιουργθκεί αυτόσ ο μθχανιςμόσ για το καλάκι αγορϊν. 

 

 

 

Από shoppingcart.php: 

 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(1)">Ρροςκικθ</a> 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(2)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(3)">Ρροςκικθ</a>             

 <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(4)">Ρροςκικθ</a> 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(5)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(6)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(7)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(8)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(8)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(10)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(11)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(12)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(13)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(14)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(15)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(16)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(17)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(18)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(19)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(20)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(21)">Ρροςκικθ</a> 



<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(22)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(23)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(24)">Ρροςκικθ</a> 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(25)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(26)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(27)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(28)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(29)">Ρροςκικθ</a> 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(30)">Ρροςκικθ</a> 

  <a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(31)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(32)">Ρροςκικθ</a> 

<a class="btn btn-xs btn-info" href="javascript:AddToCart(33)">Ρροςκικθ</a> 

<script> 

  var currency_symbol="€"; 

  var products=Array(); 

  products*1+="Αλόθ"; 

products*2+="Γλαςτράκια αλόθσ"; 

  var product_prices=Array(); 

  product_prices[1]="7.00"; 

product_prices[2]="4.40"; 

product_prices[3]="2.50"; 

products*3+="ακί κακαρι 200ml"; 

product_prices[4]="4.50"; 

products*4+="ακί κακαρι 700ml"; 

product_prices[5]="6.50"; 

products*5+="ακί κακαρι 1.5L"; 

product_prices[6]="5.00"; 



products*6+="Φραουρακί 200ml"; 

product_prices[7]="9.00"; 

products*7+="Φραουρακί 700ml"; 

product_prices[8]="13.00"; 

products*8+="Φραουρακί 1.5L"; 

products*9+="οδορακί 200ml"; 

product_prices[9]="5.00"; 

products*10+="οδορακί 700ml"; 

product_prices[10]="9.00"; 

products*11+="οδορακί 1.5L"; 

product_prices[11]="13.00"; 

products*12+="Ρορτοκαλορακί 200ml"; 

product_prices[12]="5.00"; 

products*13+="Ρορτοκαλορακί 700ml"; 

product_prices[13]="9.00"; 

products*14+="Ρορτοκαλορακί 1.5L"; 

product_prices[14]="13.00"; 

products*15+="Λεμονορακί 200ml"; 

product_prices[15]="5.00"; 

products*16+="Λεμονορακί 700ml"; 

product_prices[16]="9.00"; 

products*17+="Λεμονορακί 1.5L"; 

product_prices[17]="13.00"; 

products*18+="ακί με ουίςκι και κονιάκ 200ml"; 

product_prices[18]="6.00"; 

products*19+="ακί με ουίςκι και κονιάκ 700ml"; 

product_prices[19]="13.00"; 



products*20+="ακί με ουίςκι και κονιάκ 1.5L"; 

product_prices[20]="18.00"; 

products*21+="Λευκόσ Οίνοσ 750ml"; 

product_prices[21]="7.00"; 

products*22+="Ερυκρόσ Οίνοσ 750ml"; 

product_prices[22]="6.00"; 

products*23+="Μζλι κυμαρίςιο 450γρ"; 

product_prices[23]="6.50"; 

products*24+="Μζλι κυμαρίςιο 900γρ"; 

product_prices[24]="12.00"; 

products*25+="Μζλι κωνοφόρων 450γρ"; 

product_prices[25]="5.50"; 

products*26+="Μζλι κωνοφόρων 900γρ"; 

product_prices[26]="10.00"; 

products*27+="Σαποφνι με μετάξυ"; 

product_prices[27]="2.50"; 

products*28+="Σαποφνι με αλόθ"; 

product_prices[28]="2.00"; 

products*29+="Σαποφνι με ςπιρουλίνα"; 

product_prices[29]="2.50"; 

products*30+="Σαποφνι με δαφνζλαιο"; 

product_prices[30]="2.50"; 

products[31]="Σαποφνι με κερί μζλιςςασ"; 

product_prices[31]="2.00"; 

products*32+="Σαποφνι μαςςαλίασ"; 

product_prices[32]="1.50"; 

products*33+="Σαποφνι με φαςκομθλόλαδο"; 



product_prices[33]="2.50"; 

  </script> 

 Αρχικά γίνεται θ δθμιουργία δφο πινάκων που ςτον ζνα αποκθκεφεται θ ονομαςία 

του κάκε προϊόντοσ και ςτον άλλο θ τιμι για το προϊόν αυτό ςε ίδια τιμι κελιοφ και για 

τουσ δφο πίνακεσ, για παράδειγμα products[25] και product_prices[25], οι οποίοι κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα αρχείο με κϊδικα javascript που κα είναι υπεφκυνοσ για τουσ 

πολλαπλαςιαςμοφσ μεταξφ τθσ τιμισ του επιλεγμζνου προϊόντοσ και τθσ επιλεγμζνθσ 

ποςότθτασ, τον υπολογιςμό του τελικοφ ποςοφ  και τθν εμφάνιςθ των επιλεγμζνων 

προϊόντων και τθσ ποςότθτασ τουσ ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ και τζλοσ τθν εμφάνιςθ του 

μθνφματοσ ότι το προϊόν προςτζκθκε ςτο καλάκι. 

 Στθν παρακάτω φωτογραφία βλζπουμε το κομμάτι του κϊδικα που είναι υπεφκυνο 

για τθν εμφάνιςθ/εξαφάνιςθ του προαναφερκζντοσ μθνφματοσ. 

 

Από atn-cart.js: 

var cart_products = Array(); 

var cart_quantities = Array(); 

var str_checkout_buttons='<a href="javascript:ProceedUpdate()" class="btn btn-xs btn-

default add-right-margin">Ανανζωςθ</a> <a href="checkout.php" type="button" class="btn 

btn-xs btn-info">ολοκλιρωςθ παραγγελίασ</a>'; 

 

function ShowPopup(x) 

{ 

 document.getElementById("popup").innerHTML=x; 

 document.getElementById("popup").style.display="block"; 

 setTimeout('HidePopup()', 3000); 

} 

 

function HidePopup() 

{ 

 document.getElementById("popup").style.display="none"; 

} 



 Στθν ςυνζχεια βλζπουμε το κομμάτι κϊδικα που τρζχει όταν πατθκεί θ επιλογι 

Ανανζωςθ 

function ProceedUpdate() 

{ 

  

 

 for(i=0;i<cart_products.length;i++) 

 { 

  

  

  var current_quantity = 

parseInt(document.getElementById("quantity_"+cart_products[i]).value) || 0; 

  

  if(current_quantity==0) 

  { 

   DeleteProduct(cart_products[i]); 

  } 

  else 

  { 

   cart_quantities[cart_products[i]] = current_quantity; 

  } 

  

   

 } 

  

 UpdateCart(); 

} 

 Ραρακάτω βλζπουμε και τισ πράξεισ για κάκε προϊόν ξεχωριςτά επί τθν επιλεγμζνθ 

ποςότθτα, κακϊσ και τθν πράξθ με τον πολλαπλαςιαςμό για τθν τιμι του τελικοφ ποςοφ  



function UpdateCart() 

{ 

 var cart_html = ""; 

 var subtotal=0; 

 if(cart_products.length>0) 

 { 

  for(i=0;i<cart_products.length;i++) 

  { 

   cart_html +='<input name="quantity_'+cart_products[i]+'" 

id="quantity_'+cart_products[i]+'" type="text" value="'+cart_quantities[cart_products[i]]+'" 

maxlength="2" class="quantity-text"/>'; 

   cart_html += products[cart_products[i]]; 

   cart_html += '<span class="pull-

right">'+currency_symbol+(product_prices[cart_products[i]]*cart_quantities[cart_products[i

]])+'</span>'; 

   cart_html += '<hr/>'; 

  

 subtotal+=product_prices[cart_products[i]]*cart_quantities[cart_products[i]]; 

  } 

   

  cart_html += '<span class="pull-right">Τελικό ποςό: 

'+currency_symbol+subtotal+'</span>'; 

      

  cart_html += '<div class="clearfix"></div>'; 

  cart_html += str_checkout_buttons; 

 } 

 else 

 { 

  cart_html = "Το καλάκι είναι άδειο"; 

 } 



  

 document.getElementById("Cart").innerHTML=cart_html; 

} 

  Στθν ςυνζχεια βλζπουμε το κομμάτι κϊδικα κατά τθν επιλογι Ρροςκικθ ενόσ 

προϊόντοσ ςτο καλάκι αγορϊν, δθλαδι τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του 

function AddToCart(x) 

{ 

 var product_index = cart_products.indexOf(x); 

  

 if (product_index > -1)  

 { 

  cart_quantities[x]++; 

   

 } 

 else 

 { 

  cart_products.push(x); 

  cart_quantities[x] = 1; 

 } 

 ShowPopup("Το προιόν προςτζκθκε ςτο καλάκι ςασ!"); 

 UpdateCart(); 

} 

  Και τζλοσ βλζπουμε το κομμάτι κϊδικα για τθν διαγραφι ενόσ προιόντοσ από το 

καλάκι, δθλαδι τθν μείωςθ τθσ ποςότθτασ του 

function DeleteProduct(x) 

{ 

 var product_index = cart_products.indexOf(x); 

  



 if (product_index > -1)  

 { 

  cart_products.splice(product_index, 1); 

  cart_quantities[x] = 0; }} 

 

9. Checkout 

Αφοφ ο χριςτθσ ζχει επιλζξει όλα τα προϊόντα που κζλει, πατάει ςτθν επιλογι  

Ολοκλιρωςθ παραγγελίασ, όπου τον μεταβαίνει ςτισ ςελίδεσ όπου κα βάλει τα 

ςτοιχεία αποςτολισ και πλθρωμισ τθσ παραγγελίασ. Η πρϊτθ ςελίδα που μεταβαίνετε 

είναι ςχετικά με τα ςτοιχεία του πελάτθ 

 

 Μόλισ τα ςυμπλθρϊςει και πατιςει επόμενο, μεταβαίνετε ςτθν επόμενθ 

ςελίδα όπου του ηθτείται να βάλει τα ςτοιχεία ςχετικά με τον τρόπο αποςτολισ, 

κακϊσ και τθν θμερομθνία αποςτολισ, κακϊσ και ςτο δεξί μζροσ τθσ ςελίδασ μπορεί 

να δει τα ςτοιχεία που ειςιγαγε ςτο προθγοφμενο βιμα και αν κάποιο από αυτά είναι 

λάκοσ μπορεί να πατιςει ςτθν επιλογι επεξεργαςία να τα διορκϊςει 



 

 Θα ιταν καλό να δοφμε τον τρόπο ο οποίοσ εμφανίηονται τα ςτοιχεία που 

ζχουμε πάρει από προθγοφμενθ ςελίδα όπωσ φαίνεται παραπάνω, και αυτό γίνεται με 

τθν χριςθ τθσ εντολισ $_GET  που ακολουκείτε από φόρμα μεκόδου GET τθσ PHP, θ 

οποία είναι υπεφκυνθ να ςτείλει τα ςτοιχεία με το αντίςτοιχο ID/NAME που 

βρίςκονται ςτθν φόρμα αυτι, ςτθν ςελίδα που τθσ ορίηεται. 

Από checkout.php: 

<form method="GET" action="checkout-3.php" id="comment_form"> 

          <fieldset> 

            <label for="firstName">Πνομα: </label> 

            <input type="text" tabindex="1" size="22" value="" id="name" name="name" 

class="text" /> 

            <br /> 

            <label for="lastName">Επίκετο: </label> 

            <input type="text" tabindex="2" size="22" value="" id="lastName" 

name="lastName" class="text" /> 

            <br /> 

            <label for="company">Εταιρεία:</label> 

            <input type="text" tabindex="3" size="50" value="προαιρετικό" 

id="company" name="company" class="text" /> 

            <br /> 



            <label for="address">Διεφκυνςθ:</label> 

            <input type="text" tabindex="4" size="50" value="" id="address" 

name="address" class="text" /> 

            <br /> 

            

            

            <label for="city">Ρόλθ:</label> 

            <input type="text" tabindex="7" size="22" value="" id="city" name="city" 

class="text" /> 

            <br /> 

             

            <label for="zip">Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ:</label> 

            <input type="text" tabindex="9" size="22" value="" id="zip" name="zip" 

class="text" /> 

            <br /> 

             

            <label for="phone">Τθλζφωνο:</label> 

            <input type="text" tabindex="11" size="22" value="" id="phone" 

name="phone" class="text" /> 

            <br /> 

    

   <p><input type="submit" value="Επόμενο" ></input></p> 

Από checkout-3.php: 

 

<li class="info"><?php  

    

    $name=htmlspecialchars($_GET['name']); 

   echo $name; 

   ?> 



    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $lastName=htmlspecialchars($_GET['lastName']); 

   echo $lastName; 

   ?> 

    

   <br> 

   

   <?php  

    

    $company=htmlspecialchars($_GET['company']); 

   echo $company; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $address=htmlspecialchars($_GET['address']); 

   echo $address; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $city=htmlspecialchars($_GET['city']); 



   echo $city; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $zip=htmlspecialchars($_GET['zip']); 

   echo $zip; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $phone=htmlspecialchars($_GET['phone']); 

   echo $phone; 

   ?> 

    

    

   </li> 

 

 Επειδι τα ςτοιχεία πελάτθ κα χρειαςτεί να τα ςτείλουμε και ςε άλλεσ ςελίδεσ, 

εκτόσ τθσ 2θσ τθσ ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ, κα χρθςιμοποιιςουμε τα SESSION για τθν 

αποκικευςθ αυτϊν των ςτοιχείων, τα οποία κα καλοφνται όπου χρειαςτεί  

Από checkout-3.php: 

<?php $_SESSION['name']=htmlspecialchars($_GET['name']); 

  $_SESSION['lastName']=htmlspecialchars($_GET['lastName']); 

  $_SESSION['company']=htmlspecialchars($_GET['company']);   

  $_SESSION['address']=htmlspecialchars($_GET['address']);  



  $_SESSION['city']=htmlspecialchars($_GET['city']);   

  $_SESSION['zip']=htmlspecialchars($_GET['zip']); 

  $_SESSION['phone']=htmlspecialchars($_GET['phone']);?> 

 

 Στθν ςυνζχεια αφοφ ο χριςτθ επιλζγει θμερομθνία και μζςω αποςτολισ και 

πατιςει επόμενο, κα μεταβεί ςτισ 2 ςελίδεσ επιλογισ τρόπου πλθρωμισ, όπου εκεί επίςθσ 

δεξιά βλζπει ξανά τι είχε ειςάγει ςαν ςτοιχεία χριςτθ με τθν χριςθ session, επιλογζσ 

αποςτολισ και επιλογι πλθρωμισ 

 

Εικόνα 7-checkout-4.php 

 Sessions για τθν αποκικευςθ επιλογϊν τθσ θμερομθνίασ και μζςου αποςτολισ, για 

τθν χριςθ τουσ ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ τθσ ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ 

Από checkout-4.php: 

 <?php 

  $_SESSION['day']=htmlspecialchars($_GET['day']); 

  $_SESSION['month']=htmlspecialchars($_GET['month']);   

  $_SESSION['year']=htmlspecialchars($_GET['year']);  

  $_SESSION['time']=htmlspecialchars($_GET['time']);   

  $_SESSION['delivery']=htmlspecialchars($_GET['delivery']);?> 



 

 Χριςθ των session που προαναφζρκθκαν ςτθν 3θ ςελίδα τθσ ολοκλιρωςθσ 

παραγγελίασ 

Από checkout-4.php: 

  <li class="info"> <?php  

    

    $name=$_SESSION['name']; 

   echo $name; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $lastName=$_SESSION['lastName']; 

   echo $lastName; 

   ?> 

    

   <br> 

   

   <?php  

    

    $company=$_SESSION['company']; 

   echo $company; 

   ?> 

    

   <br> 

    



    <?php  

    

    $address=$_SESSION['address']; 

   echo $address; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $city=$_SESSION['city']; 

   echo $city; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $zip=$_SESSION['zip']; 

   echo $zip; 

   ?> 

   <br> 

    

    <?php  

   

    $phone=$_SESSION['phone']; 

   echo $phone; ?> </li> 



  

Χριςθ του $_GET ςτθν 3θ ςελίδα ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ για ανάκτθςθ μεταβλθτϊν 

βάςθ του ID/NAME από το form τθσ 2θσ ςελίδασ ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ 

                        Από checkout-4.php: 



<li class="info"> <?php  

    

    $day=htmlspecialchars($_GET['day']); 

   echo $day; 

   ?> 

    

    

   / 

    <?php  

    

    $month=htmlspecialchars($_GET['month']); 

   echo $month; 

   ?> 

    

   / 

   

   <?php  

    

    $year=htmlspecialchars($_GET['year']); 

   echo $year; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $time=htmlspecialchars($_GET['time']); 



   echo $time; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $delivery=htmlspecialchars($_GET['delivery']); 

   echo $delivery; 

   ?> 

    

   </li> 

 

 

 

 

 Ραρακάτω βλζπουμε τθν 4θ ςελίδα ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ με τθν επιλογι 

τρόπου πλθρωμισ 



 

Εικόνα 8-checkout-5.php 

Χριςθ των session ςτθν 4θ ςελίδα τθσ ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ 

Από checkout-5.php: 

<?php 

  $_SESSION['method']=htmlspecialchars($_GET['method']);?> 

 

 

                          <li class="info"> <?php  

    

    $name=$_SESSION['name']; 

   echo $name; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    



    $lastName=$_SESSION['lastName']; 

   echo $lastName; 

   ?> 

    

   <br> 

   

   <?php  

    

    $company=$_SESSION['company']; 

   echo $company; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $address=$_SESSION['address']; 

   echo $address; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $city=$_SESSION['city']; 

   echo $city; 

   ?> 



    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $zip=$_SESSION['zip']; 

   echo $zip; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $phone=$_SESSION['phone']; 

   echo $phone; 

   ?></li> 

 



                                  <li class="info"> <?php  

    

    $day=$_SESSION['day']; 

   echo $day; 

   ?> 

    

    

   / 

    <?php  

    

    $month=$_SESSION['month']; 

   echo $month; 

   ?> 

    

   / 

   

   <?php  

    

    $year=$_SESSION['year']; 

   echo $year; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $time=$_SESSION['time']; 



   echo $time; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $delivery=$_SESSION['delivery']; 

   echo $delivery; 

   ?></li> 

Χριςθ του $_GET ςτθν 4θ ςελίδα ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ για ανάκτθςθ μεταβλθτισ από 

το form τθσ 3θσ ςελίδασ ολοκλιρωςθσ παραγγελίασ 

                                             Από checkout-5.php: 

<?php  

    

    $method=$_GET['method']; 

   echo $method; 

   ?> 

 Πταν ο χριςτθσ ειςάγει και τθν τελευταία επιλογι για τρόπο πλθρωμισ και πατιςει 

το κουμπί Ολοκλιρωςθ, κα περάςει ςτθν τελικι ςελίδα παραγγελίασ που εμφανίηει με τθν 

μζκοδο session τα ςτοιχεία που είχε βάλει ο χριςτθσ 



 

Εικόνα 9-checkout-6.php 

 

 Ραρακάτω βλζπουμε τθν χριςθ των session που χρθςιμοποιεί θ τελικι ςελίδα 

παραγγελίασ 

Από checkout-6.php: 

 



                                            Στοιχεία Αποςτολισ:</h4><h6> <br> 

             <?php  

    

    $name=$_SESSION['name']; 

   echo $name; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $lastName=$_SESSION['lastName']; 

   echo $lastName; 

   ?> 

    

   <br> 

   

   <?php  

    

    $company=$_SESSION['company']; 

   echo $company; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    



    $address=$_SESSION['address']; 

   echo $address; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $city=$_SESSION['city']; 

   echo $city; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $zip=$_SESSION['zip']; 

   echo $zip; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    

    $phone=$_SESSION['phone']; 

   echo $phone; 

   ?><br></h6><h4> 



            Τρόποσ Αποςτολισ:</h4><h6><br> 

             <?php  

    

    $day=$_SESSION['day']; 

   echo $day; 

   ?> 

    

    

   / 

    <?php  

    

    $month=$_SESSION['month']; 

   echo $month; 

   ?> 

    

   / 

   

   <?php  

    

    $year=$_SESSION['year']; 

   echo $year; 

   ?> 

    

   <br> 

    

    <?php  

    



    $time=$_SESSION['time']; 

   echo $time; 

   ?> 

    

    

   <br> 

    <?php  

    

    $delivery=$_SESSION['delivery']; 

   echo $delivery; 

   ?><br></h6><h4> 

            Τρόποσ Ρλθρωμισ:</h4><h6><br> 

            <?php 

            $method=$_SESSION['method']; 

   echo $method;?></h6> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Eshop database/table 

 

Ρριν δοφμε το πϊσ δουλεφει το sign in και sign up, ασ δοφμε τθν δθμιουργία τθν 

βάςθσ δεδομζνων που κα χρειαςτοφμε για να αποκθκεφονται τα δεδομζνα των 

χρθςτϊν που δθμιουργοφν λογαριαςμό ςτον ιςτότοπο και μζςω αυτισ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων κα γίνεται και θ πιςτοποίθςθ κατά το sign in. Αυτι θ βάςθ είναι 

ουςιαςτικά ζνα table που δθμιουργείται ςτο phpmyadmin κάτω από το localhost ςτον 

webserver. Στισ παρακάτω εντολζσ βλζπουμε τθν δθμιουργία του table eshop με 

ςτιλεσ UserID που κα είναι ζνασ ακζραιοσ μοναδικόσ για κάκε χριςτθ που 

δθμιουργείται, οπότε κα είναι και το πρωτεφον κλειδί του table eshop και κα παίρνει 

αυτόματα τιμι, θ Name που κα είναι μια ςυμβολοςειρά για το όνομα του χριςτθ, θ 

Surname που κα είναι μια ςυμβολοςειρά για το επίκετο του χριςτθ, θ Password που 

κα είναι μια ςυμβολοςειρά για τον κωδικό του χριςτθ, θ Email που κα είναι μια 

ςυμβολοςειρά για το email του χριςτθ και θ Active θ οποία κα είναι μια 

ςυμβολοςειρά που κα ζχει τιμι για να ελζγχεται αν θ δθμιουργία λογαριαςμοφ 

χριςτθ ζχει επιβεβαιωκεί με ζναν ςφνδεςμο όπωσ κα δοφμε παρακάτω. Τα πεδία 

αυτϊν των ςτθλϊν αρχικά κα ορίηονται ςαν κενά, για να μπαίνουν τιμζσ από τον 

χριςτθ που δθμιουργεί λογαριαςμό. 

 

CREATE TABLE `eshop` ( 

  `UserID` int(11) NOT NULL, 

  `Name` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Surname` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Password` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Email` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `Active` varchar(100) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

ALTER TABLE `eshop` 

  ADD PRIMARY KEY (`UserID`); 

 

ALTER TABLE `eshop` 

  MODIFY `UserID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3; 



Ραρακάτω βλζπουμε τι εντολι τρζχει όταν ζνασ χριςτθσ δθμιουργιςει λογαριαςμό  

και τα ςτοιχεία που ζχει βάλει ςτζλνονται από τθν ςελίδα ςτθν βάςθ δεδομζνων. 

INSERT INTO `eshop` (`UserID`, `Name`, `Surname`, `Password`, `Email`, `Active`) 

VALUES 

(1, 'george', 'kontakis', '12345', 'kont@gmail.com', 'Confirmed'), 

(2, 'nikos', 'kont', '123456', 'nkont@gmail.com', 'Confirmed'); 

Η τιμι Confirmed ςτθν τελευταία ςτιλθ Active, ειςάγεται όταν ο χριςτθσ αντιγράψει 

τον ςφνδεςμο που του κα ηθτθκεί κατά τθν δθμιουργία λογαριαςμοφ όπωσ κα δοφμε 

παρακάτω. Η τιμι αυτοφ του πεδίου μαηί με τισ τιμζσ των πεδίων Email και Password 

αποτελοφν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για να γίνει θ διαδικαςία του sign in. Αν δθλαδι μζςα 

ςτο table υπάρχει ςτθν ίδια εγγραφι το password και email που ζδωςε ο χριςτθσ και 

επίςθσ θ τιμι του Active ςτθν ίδια εγγραφι είναι ίςθ με Confirmed, τότε ο χριςτθσ ζχει 

επιτυχζσ είςοδο ςτον λογαριαςμό του ςτθν ςελίδα.  

Εδϊ βλζπουμε ςτθν ςελίδα του phpmyadmin το table eshop 

 

 

 Εδϊ βλζπουμε όλουσ τουσ γραμμζνουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ μασ με τθν εντολι 

SELECT * FROM `eshop` 

 



 

 

 

 

 

11. Sign up 

 

Εικόνα 10-sign-up/sign-in 

Ράμε τϊρα να δοφμε τι γίνεται όταν ο χριςτθσ πατιςει τθν επιλογι εγγραφι για να 

φτιάξει αν κζλει λογαριαςμό ςτθν ςελίδα, δίνοντασ τα ςτοιχεία του ςτθν φόρμα που 

φαίνεται παραπάνω και ςτο τζλοσ πατϊντασ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ. Καταρχάσ, διακζτουμε μια 

βάςθ δεδομζνων που ονομάηεται eshop και ζχει μζςα πεδία τα UserID ςαν κωδικόσ 

χριςτθ και πρωτεφον κλειδί, το Name για τθν αποκικευςθ του ονόματοσ χριςτθ, το 

Surname πεδίο για τθν αποκικευςθ επίκετου, το Password πεδίο για τον κωδικό 

πρόςβαςθσ, το Email πεδίο για το email του χριςτθ και τελευταίο πεδίο το Active που 

μασ δείχνει αν ο χριςτθσ ζχει πατιςει ζνα link που του ζχει ςταλεί κατά τθν 

δθμιουργία λογαριαςμοφ για τθν επιβεβαίωςθ αυτοφ. Ραρακάτω βλζπουμε αυτι τθν 

βάςθ από το phpmyadmin που ζχει ιδθ 2 εγγραφζσ χρθςτϊν που μποροφν να κάνουν 

login ςτθν ςελίδα. 



 

Πταν λοιπόν ο χριςτθσ πατιςει ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ εκτελείται το παρακάτω κομμάτι 

κϊδικα το οποίο ειςάγει τισ τιμζσ του χριςτθ που ζβαλε ςτθν φόρμα τθσ ςελίδασ, ςτα 

αντίςτοιχα πεδία του table eshop που βλζπουμε παραπάνω, κακϊσ και το μινυμα που 

λαμβάνει με τον ςφνδεςμο, τον οποίο αν αντιγράφει ςτον browser του, κα εκτελεςτεί 

θ ςελίδα του activation που κα δοφμε παρακάτω τι κάνει.  

Εδϊ βλζπουμε τον κϊδικα δθμιουργίασ λογαριαςμοφ όπωσ προαναφζρκθκε 

Από signup.php: 

 

<?php 

 

// signup 

 

$db_host = "localhost"; 

$db_username = "root"; 

$db_pass = ""; 

 

$db_port="8080"; 

 

$link=mysqli_connect("$db_host","$db_username","","$db_port"); 



 if(!$link) { 

    die('Failed to connect to server: ' . mysql_error()); 

} 

mysql_select_db("eshop", $link); 

    

   $random = rand(); 

 

 

$sql = "INSERT INTO `eshop`.`eshop` (`Name`, `Surname`, `Password`, 

`Email`,`Active`) ". 

   " VALUES ('". mysql_real_escape_string($_POST["name"]) 

   ."', MD5('".mysql_real_escape_string($_POST["lastname"]) 

   ."', MD5('".mysql_real_escape_string($_POST["password"]) 

   ."', MD5('".mysql_real_escape_string($_POST["email"]) 

   ."'), '".mysql_real_escape_string($random) 

   ."');"; 

    

   mysql_query($sql); 

 

   mysql_close($con); 

 

 

$message = "Αντιγράψτε αυτι τθν διεφκυνςθ 

http://localhost:8080/eshop/activate.php?active=" . $random . " ςτον browser ςασ για 

τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ."; 

   @mail($_POST*"email"+, 'Ευχαριςτοφμε για τθν εγγραφι 

ςασ', $message); 

    



   ?>Ευχαριςτοφμε για τθν εγγραφι ςασ<?php echo 

$_POST*"name"+; ?> κα λάβετε μινυμα για ενεργοποίθςθ ςτο email ςασ <?php echo 

$_POST["email"]; ?><?php 

    

   echo $message; 

 

?> 

Και εδϊ βλζπουμε τι γίνεται όταν αντιγραφεί ο ςφνδεςμοσ και τρζξει το active.php, 

ςτθν οποία διαδικαςία το μόνο ουςιαςτικά που γίνεται είναι να αλλάξει θ τιμι του 

πεδίου Active του table eshop ςε Confirmed 

 

Από activate.php: 

 <?php 

  if(isset($_GET["active"])){ 

   $link = mysql_connect("localhost","root","","8080"); 

   if (!$con) 

     { 

     die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

     } 

 

   mysql_select_db("eshop", $link); 

 

   $sql = "SELECT * FROM `eshop` WHERE `Active` LIKE '". 

mysql_real_escape_string($_GET["active"])."'"; 

 

   $result = mysql_query($sql); 

    

   $found = 0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 



    $found = 1; 

   } 

    

   if ($found) { 

    

   $sql = "UPDATE `eshop` SET `active` ='Confirmed'"; 

 

   $result = mysql_query($sql); 

    

   ?>Account confirmed<? 

   } 

   else { 

   ?>Account requires confirmation<? 

   } 

 

   mysql_close($con); 

  } 

  else { 

  ?>Wrong coppied link<?php 

  } 

  ?> 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Log in/Log out 

 

Τζλοσ ασ δοφμε τι γίνεται όταν ο χριςτθσ ειςάγει email και password ςτα 

αντίςτοιχα πεδία για είςοδο και πατιςει ΕΙΣΟΔΟΣ. Αυτό που κα δοφμε και ςτον 

κϊδικα παρακάτω είναι ότι ςυγκρίνει τισ τιμζσ των πεδίων που ζδωςε ο χριςτθσ με 

τισ τιμζσ των πεδίων Email και Password του table eshop. Αν δει ότι είναι ίδιεσ, 

ελζγχει αν και το Active πεδίο του table ζχει τθν τιμι Confirmed. Πταν τελειϊςει 

αυτι θ διαδικαςία και ταυτοποιθκοφν και τα 3, τότε ξεκινάει ζνα session με όνομα 

USER που παίρνει ςαν όριςμα το email που ζδωςε ο χριςτθσ και αυτό το session κα 

είναι ενεργό μζχρι ϊςτε ο χριςτθσ να πατιςει τθν επιλογι ΕΞΟΔΟΣ. 

 Εδϊ βλζπουμε τον κϊδικα που περιγράψαμε παραπάνω για τθν 

ταυτοποίθςθ πεδίων φόρμασ με τα πεδία του table eshop 



Από signin.php: 

<?php 

 

$link=mysqli_connect("localhost","root","","8080"); 

 

$db_name = "eshop"; 

 

  

 if(!$link) { 

    die('Failed to connect to server: ' . mysql_error()); 

} 

 

mysql_select_db("$db_name",$link); 

 

$sql = "SELECT * FROM `eshop` WHERE `Email` LIKE '". 

mysql_real_escape_string($_POST["email2"]) 

   ."' AND ". 

    "`Password` LIKE MD5('". 

mysql_real_escape_string($_POST["password2"]) 

   ."') AND ". 

    "`Active` = 'Confirmed'"; 

 

   $result = mysql_query($sql); 

    

    

    $found = 0; 

   while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 

    if ($row[4]==$_POST["email2"]) { 



     $found = 1; 

    } 

   } 

    

   if ($found) { 

   $_SESSION["USER"] = $_POST["email2"]; 

   ?><a href="product-overview.php">Καλωςήρθατε</a><? 

   } 

   else { 

   ?><a href="login.php">Λάθοσ email ή password</a><? 

   } 

 

   mysql_close($con); 

    

 Ραρακάτω βλζπουμε τθν αποδζςμευςθ του session αν ο χριςτθσ πατιςει 

τθν επιλογι ΕΞΟΔΟΣ. 

                    Από logout.php: 

<?php session_start(); 

unset($_SESSION["USER"]); 

?> 

 

 Μια λεπτομζρεια που είναι καλό να αναφερκεί είναι ότι ςτισ φωτογραφίεσ των 

ςελίδων παραπάνω μπορεί κάποιοσ να παρατθριςει ότι ςτθν δεξιά πάνω γωνία 

γράφει Γειά ςου χριςτθ. Αυτό αλλάηει αν κάποιοσ χριςτθσ κάνει login και 

δθμιουργθκεί session ανάλογα με το δοκζν email, και αυτό που αλλάηει ουςιαςτικά 

είναι το “χριςτθ”  που αλλάηει και γίνεται το email που βρίςκεται ςτο πεδίο Email τθσ 

ανάλογθσ εγγραφισ  θ οποία ζχει το δοκζν email ςτο table eshop. Ραρακάτω 

βλζπουμε τον κϊδικα που υπάρχει ςτισ περιςςότερεσ ςελίδεσ και το κάνει αυτό. 



               <?php 

        if(isset($_SESSION["USER"])){ 

   ?>Γειά ςου <?php echo $_SESSION["USER"]; ?> 

            <?php 

        } else { 

   ?>Γειά ςου χριςτθ 

          <?php  } ?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Επίλογοσ 

Τα θλεκτρονικά καταςτιματα με τθν φπαρξι τουσ βοθκάνε τον κόςμο να 

πραγματοποιεί τισ αγορζσ του μζςω του διαδικτφου για εξοικονόμθςθ χρόνου, 

ακόμθ και χριματοσ, εξαιτίασ των καλφτερων τιμϊν που ζχουν τα περιςςότερα 

θλεκτρονικά καταςτιματα ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ ςτθν αγορά.  Είναι εργαλεία 

εφχρθςτα που είναι πολφ ενεργά ςτισ μζρεσ μασ και αναβακμίηονται διαρκϊσ 

παγκοςμίωσ. 


