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Abstract 
In the following pages we will analyze the steps of creating and using a website for on line auctions 

and sales. Initially, we performed the installation of XAMPP, then we designed the database of our 

website and finally we proceed in the implementation. The main technologies used for the creation of 

our project was: PHP, HTML5, CSS3, Javascript and Cakephp. To create and manage the database we 

used MySQL.  
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Σύλνςε 
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ ζα αλαιύζνπκε ηα βήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ρξήζε κίαο 

Ιζηνζειίδαο γηα on line δεκνπξαζίεο θαη πσιήζεηο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζακε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

XAMPP, ζηελ ζπλέρεηα πεξάζακε ζηελ ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη έπεηηα πξνρσξήζακε 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ. Οη θύξηεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εξγαζίαο 

είλαη νη εμήο: PHP, HTML5, CSS3, Javascript θαη Cakephp. Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ MySQL. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγσγηθά 

1. Δηζαγσγή 
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά κέξε ηνπ πηπρίνπ είλαη ε πηπρηαθή εξγαζία θαζώο είλαη από ηηο 

απαηηεηηθέο πξνθιήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο ζρνιήο. Με ηελ πηπρηαθή εξγαζία δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζηνλ θνηηεηή λα δηεξεπλήζεη έλα ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη εθαξκόδνληαο ηηο γλώζεηο πνπ 

απνθόκηζε θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ θαζώο θαη βαζύηεξεο γλώζεηο πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα εξγαζίαο πνπ αλέιαβε. 

1.1 Πεξίιεςε 
ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηγξάθεηαη θαη αλαιύεηαη ν ρεηξηζκόο ελόο πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο online πσιήζεσλ θαη δεκνπξαζηώλ. ηα επόκελα θεθάιαηα ζα γίλεη εθηελήο αλάιπζε ηεο 

δεκηνπξγίαο κίαο ηζηνζειίδαο, ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη νη πσιήζεηο ζε έλα απιό πξντόλ θαη ζε έλα 

πξντόλ δεκνπξαζίαο θαζώο επίζεο θαη πσο κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε απηήο σο admin. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα αλνηρηνύ θώδηθα web framework ην CakePHP, ην νπνίν 

αθνινπζεί ηελ πξνζέγγπζε model–view–controller (MVC) θαη είλαη γξακκέλν κε ηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη εθηειείηαη κε νπνηνλδήπνηε application server θαη κε νπνηαδήπνηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Όιεο νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη αθόινπζεο: PHP, HTML5, CSS3, 

Javascript θαη Cakephp. Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ MySQL. 

Έηζη, ην ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε, κε θεληξηθό ζέκα ηηο online πσιήζεηο θαη δεκνπξαζίεο, δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζε έλα ρξήζηε λα θάλεη εγγξαθή ζηελ ηζηνζειίδα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε κία ελεξγή 

δεκνπξαζία πξηλ λα ιήμεη ή αγνξά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. Δπίζεο εθηόο από έλαλ απιό 

ρξήζηε ππάξρεη θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δεκνπξαζηώλ, όπσο επίζεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη γηα όια ηα πξντόληα θαη ζηηο ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο κε ηηο άγνλεο 

δεκνπξαζίεο. 

 

1.2 Κίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο 
Σν βαζηθό καο θίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, δηόηη πνιιέο εηαηξείεο απνθαζίδνπλ λα έρνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην 

δηαδίθηπν γηα ιόγνπο δηαθήκηζεο αιιά θαη γηα ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπο κέζσ ησλ online 

πσιήζεσλ. Δπηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ θαζώο απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πάλσ ζηελ γιώζζα PHP θαη ζηελ ζρεδίαζε θαη ρξήζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

1.3 Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο 
Ο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα πινπνηεζεί κία ηζηνζειίδα online πσιήζεσλ πνπ 

ηαπηόρξνλα ζα πξαγκαηνπνηεί θαη δεκνπξαζίεο, ζα ππνζηεξίδεη εγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ νη νπνίνη κε 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζεθεύζεη ζην ζύζηεκα ζα κπνξνύλ γξήγνξα λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ή 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δεκνπξαζίεο θαη ηέινο είλαη θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ admin ν νπνίνο 

κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί όηη έρεη ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηηο δεκνπξαζίεο. 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε MySQL, ε 

εθκάζεζε ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ PHP γηα ηελ πινπνηήζε ζειίδσλ web κε δπλακηθό 

πεξηερόκελν θαη ηνπ θώδηθα HTML5 ν νπνίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ απνζηέιεη κία ζειίδα PHP. Καηά ζπλέπεηα θαη εθκάζεζε ησλ ππόινηπσλ ηερλνινγηώλ (CSS3, 

JavaScript) 
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1.4 Γνκή εξγαζίαο 
Η δνκή ηεο αθόινπζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα είλαη σο εμήο: 

 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 Κεθάιαην 2: Σερλνινγίεο θαη Πξνγξακκαηηζκόο Γηαδηθηύνπ 

 Κεθάιαην 3: Δγθαηάζηαζε Απαξαίηεηνπ Λνγηζκηθνύ 

 Κεθάιεην 4: ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε MySQL. 

 Κεθάιαην 5: Δγρεηξίδην Υξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Κεθάιαην 6: Δλδεηθηηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Website 

 Κεθάιαην 7: Παξεκθεξήο Σερλνινγίεο 

 Κεθάιαην 8: πκπεξάζκαηα θαη Γπλαηόηεηεο βειηίσζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Μεζνδνινγία Υινπνίεζεο 

2. Δηζαγσγή 
ε απηήλ ηελ ελόηεηα ζα θάλνπκε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο θαη ζηα εξγαιεία πινπνίεζεο απηήο.  

2.1 Μέζνδνη Αλάιπζεο θαη Αλάπηπμεο 

2.1.1 Οξηζκνί 
 Γηαδίθηπν 

 Σν Γηαδίθηπν (αγγι. Internet) είλαη παγθόζκην ζύζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ θαζηεξσκέλε νκάδα πξσηνθόιισλ, ε νπνία ζπρλά 

απνθαιείηαη "TCP/IP" (αλ θαη απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη από όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ) γηα 

λα εμππεξεηεί εθαηνκκύξηα ρξεζηώλ θαζεκεξηλά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Οη δηαζπλδεδεκέλνη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αλά ηνλ θόζκν, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε έλα θνηλό δίθηπν επηθνηλσλίαο, 

αληαιιάζζνπλ κελύκαηα (παθέηα) κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ πξσηνθόιισλ (ηππνπνηεκέλνη θαλόλεο 

επηθνηλσλίαο), ηα νπνία πινπνηνύληαη ζε επίπεδν πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. Σν θνηλό απηό δίθηπν 

θαιείηαη Γηαδίθηπν.[1] 

 Παγθόζκηνο Ιζηόο 

 Ο παγθόζκηνο ηζηόο (αγγ.: World Wide Web ή www) είλαη έλα αλνηρηό ζύζηεκα 

δηαζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηώλ θαη πνιπκεζηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαβαίλνληαο από έλα έγγξαθν ζην άιιν. 

 Η ηερλνινγία ηνπ ηζηνύ θαζηζηά δπλαηή ηελ δεκηνπξγία "ππεξθεηκέλσλ", κία δηαζύλδεζε 

δειαδή πάξα πνιιώλ κε ηεξαξρεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ παιαηόηεξα ήηαλ απνκνλσκέλα. Σα ζηνηρεία 

απηά κπνξνύλ λα πάξνπλ θαη άιιεο κνξθέο πέξαλ ηεο κνξθήο ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ, όπσο εηθόλαο 

θαη ήρνπ.[2] 

 Ιζηνζειίδεο 

 Ιζηνζειίδα (αγγιηθά: web page) είλαη έλα είδνο εγγξάθνπ ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ (WWW) πνπ 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ, ππεξθεηκέλνπ, εηθόλαο, βίληεν θαη ήρνπ. 

 Πνιιέο ηζηνζειίδεο καδί ζπλζέηνπλ έλαλ ηζηόηνπν (ελαιιαθηηθέο νλνκαζίεο: ηζηνρώξνο ή 

δηθηπαθόο ηόπνο, αγγι. web site ή Internet site). Οη ζειίδεο ελόο ηζηνηόπνπ εκθαλίδνληαη θάησ από ην 

ίδην όλνκα ρώξνπ (domain) π.ρ. microsoft.com. Οη ηζηνζειίδεο αιιεινζπλδένληαη θαη κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα κεηαβεί από ηε κία ζηελ άιιε θάλνληαο «θιηθ», επηιέγνληαο δειαδή ζπλδέζκνπο πνπ 

ππάξρνπλ ζην θείκελν ή ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο ηζηνζειίδαο. Οη ζύλδεζκνη πξνο άιιεο ζειίδεο 

εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ππνγξακκηζκέλνη θαη κε κπιε ρξώκα γηα λα είλαη γξήγνξα μεθάζαξν ζηνλ 

επηζθέπηε όηη πξόθεηηαη γηα ζύλδεζκν πξνο άιιε ηζηνζειίδα, ρσξίο όκσο πάληα λα είλαη απηό 

απαξαίηεην. 

 Η θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη πνιύ εύθνια κε πξνγξάκκαηα πνπ 

θπθινθνξνύλ ειεύζεξα, αιιά ππάξρνπλ θαη απηνκαηνπνηεκέλνη κεραληζκνί θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ 

πνπ επηηξέπνπλ ζε απινύο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ εύθνια θαη γξήγνξα πξνζσπηθέο ή θαη 

εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο. Από ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη πνιιέο εηαηξίεο, πνπ εμεηδηθεύνληαη ζηε 

δεκηνπξγία ειθπζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα νδεγήζνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο ζηελ αγνξά θάπνηνπ πξντόληνο, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηζηνηόπνπ ή απιά 

ζην αλέβαζκα ηνπ εηαηξηθνύ πξνθίι κηαο επηρείξεζεο.[3] 

 Οη ηζηνζειίδεο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηηο Σηαηηθέο Ιζηνζειίδεο θαη ηηο Γπλακηθέο 

Ιζηνζειίδεο. 

 Σηαηηθή ηζηνζειίδα (Αγγιηθά: static web-page ή flat web-page) νλνκάδεηαη κηα ηζηνζειίδα 

ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν κεηαθέξεηαη ζηνλ ρξήζηε αθξηβώο ζηελ κνξθή πνπ είλαη απνζεθεπκέλν 

ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ (web server), ζε αληίζεζε κε ηηο δπλακηθή ηζηνζειίδα όπνπ ην 
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πεξηερόκελν δεκηνπξγείηαη από κηα εθαξκνγή ε νπνία εθηειείηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Σα 

πεξηερόκελα κηαο ζηαηηθήο ηζηνζειίδαο εκθαλίδνληαη κε ηελ ίδηα κνξθή ζε όινπο ηνπ ρξήζηεο κε ηελ 

κνξθή πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζύζηεκα αξρείσλ ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Οη ζηαηηθέο 

ηζηνζειίδεο είλαη απνζεθεπκέλεο ζπλήζσο ζε κνξθή HTML θαη κεηαθέξνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην 

πξσηόθνιιν HTTP.[4] 

 Γπλακηθή ηζηνζειίδα (Αγγιηθά: dynamic web page) είλαη κηα ηζηνζειίδα ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη δπλακηθά ηελ ζηηγκή ηεο πξόζβαζεο ζε απηή ή ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά 

κε ηνλ εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ. Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ζεσξνύληαη δνκηθό ζηνηρείν ηεο λέαο 

γεληάο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ (Web 2.0) όπνπ ε πιεξνθνξία δηακνηξάδεηαη ζε πνιιαπιέο ηζηνζειίδεο. 

Η δπλακηθή ηζηνζειίδα κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη δπλακηθά από έλα ζελάξην εληνιώλ, ην νπνίν 

εθηειείηαη ηνπηθά ζην πειάηε ή ζηνλ εμππεξεηεηή ή θαη ζηνλ πειάηε θαη ζηνλ εμππεξεηεηή.[5] 

2.2 Δξγαιεία Υινπνίεζεο 

2.2.1 PHP 
H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζειίδσλ web κε δπλακηθό πεξηερόκελν. Μηα ζειίδα PHP πεξλά από επεμεξγαζία από έλα ζπκβαηό 

δηαθνκηζηή ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (π.ρ. Apache), ώζηε λα παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό 

πεξηερόκελν, πνπ είηε ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ ζε κνξθή θώδηθα 

HTML ή ζα επεμεξγαζζεί ηηο εηζόδνπο δίρσο λα πξνβάιιεη ηελ έμνδν ζην ρξήζηε, αιιά ζα ηηο 

κεηαβηβάζεη ζε θάπνην άιιν PHP script. 

Η PHP απνηειεί κηα από ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο ζην Παγθόζκην Ιζηό, θαζώο 

ρξεζηκνπνηείηαη από πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη ηζηόηνπσλ. Η επξύηεηα ζηε ρξήζε ηεο είλαη απόξξνηα 

ηεο επθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ν πξνγξακκαηηζκόο κε απηή αιιά θαη ζην γεγνλόο πσο είλαη κηα 

γιώζζα ε νπνία βξίζθεηαη ζρεδόλ ζε θάζε δηαθνκηζηή. Γηάζεκεο εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ εθηελή 

ρξήζε ηεο PHP είλαη ην γλσζηό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (Content Management System) 

"WordPress" θαη ην "Drupal".[6] 

Παξάδεηγκα ζύληαμεο ελόο php θώδηθα κέζα ζε έλα αξρείν html: 

 

Εηθόλα 1-Παξάδεηγκα θώδηθα PHP 

2.2.2 HTML & HTML5 
Η HTML (αξρηθνπνίεζε ηνπ αγγιηθνύ HyperText Markup Language, ειι. Γιώζζα 

ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ) είλαη ε θύξηα γιώζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Η HTML γξάθεηαη ππό κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινύληαη από εηηθέηεο (tags), 

νη νπνίεο πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζύκβνια «κεγαιύηεξν από» θαη «κηθξόηεξν από» (γηα παξάδεηγκα 

<html>), κέζα ζην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ αλά δεύγε 

(γηα παξάδεηγκα <h1> θαη </h1>), κε ηελ πξώηε λα νλνκάδεηαη εηηθέηα έλαξμεο θαη ηε δεύηεξε 

εηηθέηα ιήμεο (ή ζε άιιεο πεξηπηώζεηο εηηθέηα αλνίγκαηνο θαη εηηθέηα θιεηζίκαηνο αληίζηνηρα). 

Αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο, νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ θείκελν, πίλαθεο, 

εηθόλεο θιπ. 
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Ο ζθνπόο ελόο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο 

πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή λα αθνύζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεύζεη ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θηίζνπλ όινπο ηνπ ηζηόηνπνπο. Η HTML 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθόλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θόξκεο. Παξέρεη ηηο κεζόδνπο δεκηνπξγίαο δνκεκέλσλ 

εγγξάθσλ (δειαδή εγγξάθσλ πνπ απνηεινύληαη από ην πεξηερόκελν πνπ κεηαθέξνπλ θαη από ηνλ 

θώδηθα κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην θείκελν, 

όπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια. Μπνξνύλ επίζεο λα 

ελζσκαηώλνληαη ζελάξηα εληνιώλ ζε γιώζζεο όπσο ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

Οη Web browsers κπνξνύλ επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε ζηπι κνξθνπνίεζεο CSS γηα λα νξίδνπλ 

ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ πιηθνύ. Ο νξγαληζκόο W3C, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηα πξόηππα γηα ηελ HTML θαη ηα CSS, ελζαξξύλεη ηε ρξήζε ησλ CSS αληί 

δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα ζθνπνύο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.[7] 

Η HTML5 είλαη κηα ππό αλάπηπμε γιώζζα ζήκαλζεο γηα ηνλ Παγθόζκην Ιζηό πνπ όηαλ 

εηνηκαζηεί ζα είλαη ε επόκελε κεγάιε έθδνζε ηεο HTML (Γιώζζα Τπεξθεηκέλνπ, HyperText 

Markup Language). Η νκάδα Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) 

άξρηζε δνπιεηά ζε απηή ηελ έθδνζε ηνλ Ινύλην ηνπ 2004 κε ην όλνκα Web Applications 1.0. Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 2010 ην πξόηππν ήηαλ αθόκε ζε θαηάζηαζε "Last Call" ζην WHATWG. 

Η HTML5 πξννξίδεηαη γηα αληηθαηάζηαζε ηεο HTML 4.01, ηεο XHTML 1.0, θαη ηεο DOM 

Level 2 HTML. Ο ζθνπόο είλαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα ηδηόθηεηα plug-in θαη πινύζηεο 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (RIA) όπσο ην Adobe Flash, ην Microsoft Silverlight, ην Apache Pivot, θαη ε 

Sun JavaFX. 

Οη ηδέεο πίζσ από ηελ HTML5 εκθαλίζηεθαλ αξρηθά ην 2004 από ηελ νκάδα WHATWG. Η 

HTML5 εκπεξηέρεη ην πξόηππν Web Forms 2.0 πνπ είλαη επίζεο ηεο WHATWG. 

Σν πξόηππν HTML5 πηνζεηήζεθε σο αξρηθό βήκα γηα ηηο εξγαζίεο ηεο λέαο νκάδαο εξγαζίαο 

HTML ηνπ W3C ην 2007. Απηή ε νκάδα εξγαζίαο δεκνζίεπζε ην Πξώην Γεκόζην Working Draft ηνπ 

πξνηύπνπ ζηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2008. Σν πξόηππν είλαη αθόκε ππό αλάπηπμε, θαη αλακέλεηαη λα 

παξακείλεη έηζη γηα πνιιά ρξόληα, παξόιν πνπ κέξε ηεο HTML5 ζα ηειεηώζνπλ θαη ζα 

ππνζηεξηρηνύλ από πεξηεγεηέο πξηλ ην όιν πξόηππν θηάζεη ζηε ηειηθή θαηάζηαζε Recommendation. 

Οη ζπληάθηεο ηεο HTML5 είλαη ν Ίαλ Υίθζνλ ηεο εηαηξίαο Google θαη ν Νηέηβ Υίαη ηεο 

εηαηξίαο Apple[8]. 

Παξάδεηγκα ζύληαμεο ελόο HTML θώδηθα: 

 

Εηθόλα 2-Παξάδεηγκα θώδηθα HTML 
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2.2.3 CSS 
Η CSS (Cascading Style Sheets-Γηαδνρηθά Φύιια ηπι) ή ( αιιεινπρία θύιισλ ζηπι ) είλαη 

κηα γιώζζα ππνινγηζηή πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γισζζώλ θύιισλ ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ έρεη γξαθηεί κε κηα γιώζζα ζήκαλζεο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελόο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο 

γιώζζεο HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθόηεξα 

ελόο ηζηνηόπνπ. Η CSS είλαη κηα γιώζζα ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηύζζεη ζηπιηζηηθά κηα 

ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθώλεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξώκαηα, ζηνίρηζε θαη δίλεη 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html. Γηα κηα όκνξθε θαη θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε 

ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε.[9] 

Παξάδεηγκα ζύληαμεο ελόο CSS θώδηθα κέζα ζε έλα HTML αξρείν: 

 

Εηθόλα 3-Παξάδεηγκα θώδηθα CSS 

2.2.4 CakePHP 
To CakePHP είλαη έλα αλνηρηνύ θώδηθα web framework, ην νπνίν αθνινπζεί ηελ πξνζέγγπζε 

model–view–controller (MVC) θαη είλαη γξακκέλν κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP, modeled 

after the concepts of Ruby on Rails, and distributed under the MIT License. 

CakePHP uses well-known software engineering concepts and software design patterns, such 

as convention over configuration, model–view–controller, active record, association data mapping, 

and front controller. 

CakePHP started in April 2005, when a Polish programmer Michal Tatarynowicz wrote a 

minimal version of a rapid application development in PHP, dubbing it Cake. He published the 

framework under the MIT license, and opened it up to the online community of developers. In 

December 2005, L. Masters and G. J. Woodworth founded the Cake Software Foundation to promote 

development related to CakePHP. Version 1.0 was released on May 2006.[10] 

2.2.5 JavaScript 
Η JavaScript (JS) είλαη δηεξκελεπκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο. Αξρηθά απνηέιεζε κέξνο ηεο πινπνίεζεο ησλ θπιινκεηξεηώλ Ιζηνύ, ώζηε ηα ζελάξηα 

από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side scripts) λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ ρξήζηε, λα 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα αζύγρξνλα θαη λα αιιάδνπλ δπλακηθά ην πεξηερόκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ 

εκθαλίδεηαη. 

Η JavaScript είλαη κηα γιώζζα ζελαξίσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξσηόηππα (prototype-based), 

είλαη δπλακηθή, κε αζζελείο ηύπνπο θαη έρεη ζπλαξηήζεηο σο αληηθείκελα πξώηεο ηάμεο. Η ζύληαμή 

ηεο είλαη επεξεαζκέλε από ηε C. Η JavaScript αληηγξάθεη πνιιά νλόκαηα θαη ζπκβάζεηο 

νλνκαηνδνζίαο από ηε Java, αιιά γεληθά νη δύν απηέο γιώζζεο δε ζρεηίδνληαη θαη έρνπλ πνιύ 

δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγία. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηεο JavaScript πξνέξρνληαη από ηηο 
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γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Self θαη Scheme. Δίλαη γιώζζα βαζηζκέλε ζε δηαθνξεηηθά 

πξνγξακκαηηζηηθά παξαδείγκαηα (multi-paradigm), ππνζηεξίδνληαο αληηθεηκελνζηξεθέο, 

πξνζηαθηηθό θαη ζπλαξηεζηαθό ζηπι πξνγξακκαηηζκνύ. 

Η JavaScript ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εθαξκνγέο εθηόο ηζηνζειίδσλ — ηέηνηα παξαδείγκαηα 

είλαη ηα έγγξαθα PDF, νη εμεηδηθεπκέλνη θπιινκεηξεηέο (site-specific browsers) θαη νη κηθξέο 

εθαξκνγέο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (desktop widgets). Οη λεόηεξεο εηθνληθέο κεραλέο θαη πιαίζηα 

αλάπηπμεο γηα JavaScript (όπσο ην Node.js) έρνπλ επίζεο θάλεη ηε JavaScript πην δεκνθηιή γηα ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγώλ Ιζηνύ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή (server-side).[11] 

Παξάδεηγκα ζύληαμεο ελόο JavaScript θώδηθα κέζα ζε έλα HTML αξρείν: 

 

Εηθόλα 4-Παξάδεηγκα θώδηθα JavaScript 

2.2.6 MySql 
Η MySQL είλαη έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ κεηξά 

πεξηζζόηεξεο από 11 εθαηνκκύξηα εγθαηαζηάζεηο. Έιαβε ην όλνκά ηεο από ηελ θόξε ηνπ Μόληπ 

Βηληέληνπο, ηε Μάη (αγγι. My). Σν πξόγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο 

πξόζβαζε πνιιώλ ρξεζηώλ ζε έλα ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Ο θσδηθόο ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο GNU General Public License, θαζώο 

θαη κέζσ νξηζκέλσλ ηδηόθηεησλ ζπκθσληώλ. Αλήθεη θαη ρξεκαηνδνηείηαη από κία θαη κνλαδηθή 

θεξδνζθνπηθή εηαηξία, ηε ζνπεδηθή MySQL AB, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηελ Oracle.[12] 

2.2.7 Xampp 
Σν XAMPP είλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεύζεξνπ ινγηζκηθνύ, ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ 

θώδηθα θαη αλεμαξηήηνπ πιαηθόξκαο ην νπνίν πεξηέρεη ην εμππεξεηεηή ηζηνζειίδσλ http Apache, ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη έλα δηεξκελέα γηα θώδηθα γξακκέλν ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ PHP 

θαη Perl. 

Δπίζεκα νη ζρεδηαζηέο ηνπ XAMPP πξνόξηδαλ ην ινγηζκηθό σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη 

δνθηκήο ηζηνζειίδσλ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ, πνιιέο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο έρνπλ απελεξγνπνηεζεί. 

ηελ πξάμε ην XAMPP νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θηινμελία ηζηνζειίδσλ. Τπάξρεη 

εηδηθό εξγαιείν ην νπνίν πεξηέρεηαη ζην XAMPP γηα ηελ πξνζηαζία κε θσδηθό ησλ ζεκαληηθώλ 
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κεξώλ. Σν XAMPP ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ηύπνπ MySQL θαη 

SQLite. 

Όηαλ ην XAMPP εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηνπηθό ππνινγηζηή δηαρεηξίδεηαη ηνλ localhost σο έλα 

απνκαθξπζκέλν θόκβν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην πξσηόθνιιν κεηαθνξάο αξρείσλ FTP. Η ζύλδεζε 

ζηνλ localhost κέζσ ηνπ FTP κπνξεί λα γίλεη κε ην όλνκα ρξήζηε «newuser» θαη ην θσδηθό 

«wampp». Γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL ππάξρεη ν ρξήζηεο «root» ρσξίο θσδηθό πξόζβαζεο.[13] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Δγθαηάζηαζε Απαξαίηεηνπ Λνγηζκηθνύ 

3. Δηζαγσγή 
ε απηήλ ηελ ελόηεηα ζα δνύκε πσο γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ εξγαζία 

ινγηζκηθνύ.  

3.1 Δγθαηάζηαζε XAMPP 
Βήκα 1: Μπαίλνπκε ζηελ παξαθάησ ζειίδα https://www.apachefriends.org/download.html θαη 

θαηεβάδνπκε ην Xampp αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθό καο ζύζηεκα. 

Βήκα 2: Βξίζθνπκε ην εθηειέζηκν αξρείν εθεί πνπ απνζεθεύηεθε θαη ην ηξέρνπκε γηα λα θάλνπκε 

ηελ εγθαηάζηαζε. 

 

Εηθόλα 5 - Εθηέιεζε Εγθαηάζηαζεο 

Βήκα 3: ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη παηάκε Next.  

https://www.apachefriends.org/download.html
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Εηθόλα 6 - Επηινγή Components 

Βήκα 4: ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηα Components πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε εγθαηάζηαζε θαη 

παηάκε Next. 

Βήκα 5: Δπηιέγνπκε ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Xampp. 

(Πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή είλαη ν θάθεινο C:/). Δπηιέγνπκε θαη παηάκε Next.  

 

Εηθόλα 7 - Επηινγή θαθέινπ εγθαηάζηαζεο Xampp 
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Βήκα 6: Πεξηκέλνπκε λα ηειεηώζεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη  

 

Εηθόλα 8 - Εμέιημε εγθαηάζηαζεο Xampp 

Βήκα 7: Καη ζην κήλπκα Windows Security Alert παηάκε Allow access.  

 

Εηθόλα 9 - Μήλπκα Windows Security Alert 
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Βήκα 8: Σζεθάξνπκε ην θνπηάθη αλ ζέινπκε λα ηξέμνπκε ακέζσο ην Xampp θαη παηάκε Finish. 

 

Εηθόλα 10 - Οινθιήξωζε εγθαηάζηαζεο Xampp 

Βήκα 9: Όηαλ ηξέμνπκε πξώηε θνξά ην Xampp καο εκθαλίδεη λα επηιέμνπκε γιώζζα.  

 

Εηθόλα 11 - Επηινγή γιώζζαο 

Βήκα 10: Γηα λα μεθηλήζνπκε ηνλ Apache θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ καο MySql παηάκε ηα δύν Start 

θαη πεξηκέλνπκε.  



Πηπρηαθή Δξγαζία ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο 

 

~ 21 ~ 
 

 

Εηθόλα 12 - Άλνηγκα Xampp 

Βήκα 11: Αλ έρνπλ μεθηλήζεη ζσζηά ζα εκθαλίδεηαη όπσο ηελ παξαθάησ εηθόλα.  

 

Εηθόλα 13 - Ελεξγνπνίεζε Apache θαη MySql 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Σρεδηαζκόο θαη Υινπνίεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ζε MySQL 

4. Δηζαγσγή 
ε απηήλ ηελ ελόηεηα ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο θαη ηελ 

πινπνίεζε ζηελ mysql κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Xampp. 

4.1 Σρεδηαζκόο Βάζεο Γεδνκέλσλ 
--  

-- Βάζε δεδνκέλσλ: `auctions`  

--  

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `categories`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories`  

  (  

     `id`        INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `parent_id` INT(11) DEFAULT NULL,  

     `title`     VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `slug`      VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `created`   DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified`  DATETIME DEFAULT NULL,  

     `lft`       INT(11) NOT NULL,  

     `rght`      INT(11) NOT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`),  

     UNIQUE KEY `slug` (`slug`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=87  

DEFAULT charset=utf8;  

 

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `manufacturers`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `manufacturers`  

  (  

     `id`       INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `title`    VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `image`    VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `created`  DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified` DATETIME DEFAULT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=13  

DEFAULT charset=utf8;  

 

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `offers`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `offers`  
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  (  

     `id`                  INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `price`               FLOAT NOT NULL,  

     `user_id`             INT(11) NOT NULL,  

     `product_id`          INT(11) NOT NULL,  

     `products_auction_id` INT(11) NOT NULL,  

     `created`             DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified`            DATETIME DEFAULT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=7  

DEFAULT charset=utf8;  

 

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `products`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products`  

  (  

     `id`              INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `title`           VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `slug`            VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `code`            VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `category_id`     INT(11) NOT NULL,  

     `manufacturer_id` INT(11) NOT NULL,  

     `description`     VARCHAR(250) NOT NULL,  

     `price`           FLOAT NOT NULL,  

     `created`         DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified`        DATETIME DEFAULT NULL,  

     `image`           VARCHAR(250) NOT NULL,  

     `is_for_auction`  TINYINT(1) NOT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=15  

DEFAULT charset=utf8;  

 

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `products_auctions`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products_auctions`  

  (  

     `id`                    INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `product_id`            INT(11) NOT NULL,  

     `initial_product_price` FLOAT DEFAULT NULL,  

     `final_product_price`   FLOAT DEFAULT '0',  

     `user_id`               INT(11) DEFAULT NULL,  

     `product_sent`          TINYINT(2) DEFAULT '0' comment  

     '0->Not Sent, 1->Sent',  

     `status`                TINYINT(2) DEFAULT '0' comment  

     '0->Not Started, 1->Barren, 2->Completed, 3->Started',  

     `start_date`            DATE NOT NULL,  

     `start_time`            DATETIME NOT NULL,  
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     `end_time`              DATETIME DEFAULT NULL,  

     `total_time`            INT(11) DEFAULT NULL,  

     `created`               DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified`              DATETIME DEFAULT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=16  

DEFAULT charset=utf8;  

 

-- --------------------------------------------------------  

--  

-- Γνκή πίλαθα γηα ηνλ πίλαθα `users`  

--  

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users`  

  (  

     `id`        INT(11) NOT NULL auto_increment,  

     `email`     VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `username`  VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `password`  VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `name`      VARCHAR(255) NOT NULL,  

     `address`   TEXT,  

     `phone`     VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  

     `cc_number` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  

     `role`      TINYINT(2) NOT NULL DEFAULT '0' comment '0=>user, 1=>admin',  

     `created`   DATETIME DEFAULT NULL,  

     `modified`  DATETIME DEFAULT NULL,  

     PRIMARY KEY (`id`)  

  )  

engine=innodb  

auto_increment=8  

DEFAULT charset=utf8;  

 

Εηθόλα 14 - Σρεζηαθό Μνληέιν Οληνηήηωλ 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9

pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9

pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9
pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:

Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9

pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2
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4.2 Υινπνίεζε Βάζεο Γεδνκέλσλ κέζσ ηνπ phpMyAdmin 

4.2.1 Γεκηνπξγία Βάζεο auctions 
Βήκα 1: Παηάκε Νέα 

 

Εηθόλα 15 - Δεκηνπξγία λέαο βάζεο ζηελ MySql 

Βήκα 2: ην παξαζπξάθη πνπ εκθαλίδεη βάδνπκε ην όλνκα ηεο βάζεο καο θαη παηάκε Γεκηνπξγία. 

 

Εηθόλα 16 - Ολνκαζία λέαο βάζεο 

Βήκα 3: Γεκηνπξγνύκε ηνπο πίλαθεο καο κε ηα θιεηδηά. 

 

Εηθόλα 17 - Οινθιεξωκέλε βάζε κε ηνπο πίλαθεο 

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14

pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:

Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:

Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14
pt, Έντονα, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 1

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9
pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Αλλαγή κωδικού πεδίου

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9
pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9
pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9
pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9

pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2

Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 9

pt, Πλάγια, Χρώμα γραμματοσειράς:
Κείμενο 2
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4.3 Αλάιπζε πηλάθσλ auctions 
  O πίλαθαο Categories πεξηέρεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ ηα πξντόληα. Πεξηέρεη ηα πεδηά Id, 

Όλνκα Καηεγνξίαο θαη slug. 

 

Εηθόλα 18 - Πίλαθαο Καηεγνξίεο 

  O πίλαθαο Manufacturers πεξηέρεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ αλήθνπλ ηα πξντόληα. Πεξηέρεη 

ηα πεδηά Id, Όλνκα Καηαζθεπαζηή θαη ην όλνκα ηεο εηθόλαο πνπ έρεη. 
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Εηθόλα 19 - Πίλαθαο Καηαζθεπαζηώλ 

  O πίλαθαο Offers πεξηέρεη όιεο ηηο πξνζθνξέο γηα όια ηα πξντόληα πνπ ήηαλ ζε δεκνπξαζία. 

Πεξηέρεη ηα πεδηά Id, ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο πνπ έδσζαλ, ην user_id πνπ αλήθεη ζηνλ αγνξαζηή πνπ 

έθαλε ηελ πξνζθνξά, ην product_id πνπ αλήθεη ζηνλ θσδηθό πξντόληνο πνπ έθαλε ηελ πξνζθνξά θαη 

ηέινο είλαη θαη ην πεδίν products_auctions_id πνπ αλήθεη ζηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο πνπ βξίζθεηαη 

ζε δεκνπξαζία. 

 

Εηθόλα 20 - Πίλαθαο Πξνζθνξώλ 
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  O πίλαθαο Products πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα. Πεξηέρεη ηα πεδηά Id, 

Όλνκα πξντόληνο, ην slug, ην category_id ην νπνίν αλήθεη ζην id ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη, ην 

manufacturers_idην νπνίν αλήθεη ζην id ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ αλήθεη, ην description πνπ είλαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο, ην price πνπ είλαη ε ηηκή ηνπ πξντόληνο, ην image πνπ πεξηέρεη ην όλνκα 

ηεο εηθόλαο ηνπ πξντόληνο θαη ηέινο ην is_for_auction γηα λα θαζνξίδνπκε αλ απηό ην πξντόλ ζα 

εκθαλίδεηαη κόλν ζαλ πξντόλ δεκνπξαζίαο. 

 

Εηθόλα 21 - Πίλαθαο Πξνϊόληωλ 

  O πίλαθαο Products_Auctions πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξντόλησλ πνπ είλαη ζε 

δεκνπξαζία. Πεξηέρεη ηα πεδηά Id, ην product_id ην νπνίν αλήθεη ζην θσδηθό πξντόληνο ζην νπνίν ζα 

γίλεη πξντόλ δεκνπξαζίαο, ην initial_product_price ην νπνίν είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο αξρηθήο ηηκήο ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ πξντόληνο, ην final_product_price ζην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε ηειηθή ηηκή πνπ 

πνπιήζεθε (αλ πνπιήζεθε) ην πξντόλ, ην user_id ζην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ν ηειηθόο ρξήζηεο πνπ 

λίθεζε ζηελ δεκνπξαζία, ην product_sent πνπ παίξλεη ηηκή 0 ή 1 αλάινγα αλ ζηάιζεθε ην πξντόλ 

ζηνλ αγνξαζηή ή όρη, ην status ην νπνίν παίξλεη ηηο ηηκέο 0 αλ ην πξντόλ δελ έρεη μεθηλήζεη αθόκα – 1 

αλ ην πξντόλ έρεη μεθηλήζεη λα είλαη ζε δεκνπξαζία – 2 αλ έρεη ηειεηώζεη ε δεκνπξαζία θαη ήηαλ 

επηηπρήο θαη 3 αλ ήηαλ άγνλε δεκνπξαζία, ην start_date πνπ θαζνξίδνπκε πόηε ζα μεθηλήζεη ην πξντόλ 

λα είλαη ελεξγό ζε δεκνπξαζία ώζηε λα κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ ηελ δεκνπξαζία, ην start_time γηα λα 

θαζνξίζνπκε θαη ηελ ώξα έλαξμεο, ην end_time πνπ θαζνξίδνπκε ηελ ώξα ιήμεο αλ θάπνηνο δελ έρεη 

θάλεη θάπνηα πξνζθνξά θαη ην total_time ζην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ν ζπλνιηθόο ρξόλνο ηεο 

δεκνπξαζίαο. 
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Εηθόλα 22 - Πίλαθαο πξνϊόληωλ γηα δεκνπξαζία 

  O πίλαθαο Users πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή. 

Πεξηέρεη ηα πεδηά Id, ην email, ην username, ην password, ην name πνπ είλαη γηα ην Ολνκαηεπώλπκν, 

ην address πνπ πεξηέρεη δηεύζπλζε, ην phone πνπ είλαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη ηέινο ην 

cc_number πνπ είλαη γηα ηνλ αξηζκό ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. 

 

Εηθόλα 23 - Πίλαθαο εγγεγξακέλωλ ρξεζηώλ 

  



Πηπρηαθή Δξγαζία ηκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο 

 

~ 30 ~ 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δγρεηξίδην Φξήζεο ηνπ Σπζηήκαηνο 

5. Δηζαγσγή 
ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηάζνπκε έλα κηθξό εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνλ administrator θαη ηνλ 

user μερσξηζηά.Θα θαηαγξάςνπκε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ κπαίλνληαο ζηελ 

ηζηνζειίδα καο. 

 

Εηθόλα 24 - Αξρηθή ζειίδα E-AUCTIONS 
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5.1 Δίζνδνο σο Απιόο Φξήζηεο 
Δλέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από έλαλ απιό ρξήζηε. 

5.1.1 Δγγξαθή 
Δγγξαθή λένπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. 

 

Εηθόλα 25 - Εγγξαθή λένπ ρξήζηε 

5.1.2 Δίζνδνο 
Παηάκε ζηελ ζειίδα Login θαη βάδνπκε ηα ζηνηρεία πνπ δώζακε θαηά ηελ εγγξαθή: 

Username θαη Password. 

 

Εηθόλα 26 - Είζνδνο ρξήζηε 

Μόιηο παηήζνπκε Login, καο κεηαθέξεη ζηελ Αξρηθή ζειίδα, πνπ ζα αλαιύζνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηη 

δπλαηόηεηεο έρεη σο απιόο ρξήζηεο. 
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Εηθόλα 27 - Αξρηθή ζειίδα ηνπ Site κεηά ηελ είζνδν ρξήζηε 
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5.1.3 Πξνβνιή ηνπ πξνθίι θαη Δπεμεξγαζία 
ε όπνηα ζειίδα θαη λα είκαζηε κέζα ζην site, πάλσ δεμηά πάληα εκθαλίδεηαη ην κελνύ 

Profile, Logout θαη Checkout γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε πξόζβαζε όπνηε ζέινπκε ζην πξνθίι 

καο, λα θάλνπκε Απνζύλδεζε θαη λα δνύκε ην θαιάζη (εάλ έρνπκε πξνζζέζεη πξντόληα). 

Γηα λα δνύκε ην πξνθίι καο θαη ελ ζπλερεία, αλ ζέινπκε λα ην επεμεξγαζηνύκε, παηάκε πάλσ 

ζην Profile. 

 

Εηθόλα 28 - Κνπκπί Πξνθίι 

ηελ ζειίδα πνπ καο αλνίγεη καο εκθαλίδνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δώζακε θαηά ηελ 

εγγξαθή καο. Αλ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε όια καο ηα ζηνηρεία αθόκα θαη ηνλ θσδηθό ζύλδεζεο 

παηάκε ζην κελνύ δεμηά Edit Profile. 

 

Εηθόλα 29 - Πξνβνιή Πξνθίι 

ηελ ζπλέρεηα καο αλνίγεη ε θόξκα επεμεξγαζίαο θαη αθνύ ηειεηώζνπκε παηάκε ην θνπκπί 

Submit. 
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Εηθόλα 30 - Επεμεξγαζία Πξνθίι 

Καη κεηά καο μαλά θαηεπζείλεη ζηελ ζειίδα πξνβνιήο ηνπ πξνθίι καο. 

5.1.4 Πεξηήγεζε ζην site 
Μέζσ ηνπ θεληξηθνύ κελνύ κπνξεί θάπνηνο από όπνηα ζειίδα θαη αλ βξίζθεηαη λα πινεγεζεί 

ζε όιν ην site.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηνπ Home κπνξνύκε λα κεηαθεξζνύκε ζηελ Αξρηθή ζειίδα, κέζσ 

ησλ θεληξηθώλ θαηεγνξηώλ Fashion, Electronics θαη Home & Garden θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο 

κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε ζηα πξντόληα (απιά ή ζε δεκνπξαζία) αλάινγα ηελ θαηεγνξία, ζην 

κελνύ Brands ππάξρνπλ όινη νη θαηαζθεπαζηέο από ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε επίζεο λα δνύκε όια ηα 

πξντόληα ηνπο θαη ηέινο ζην κελνύ Contact ππάξρνπλ όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ online θαηαζηήκαηνο. 

εκαληηθά εξγαιεία επίζεο ζην κελνύ είλαη ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο, όπσο επίζεο θαη ην 

θαιάζη πνπ καο εκθαλίδεη αλ έρνπκε πξνζζέζεη πξντόληα. 
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Εηθόλα 31 - Κεληξηθό κελνύ E-AUCTIONS 

5.1.5 Αλαδήηεζε πξντόλησλ θαη δεκνπξαζηώλ 
Βαζηθό ζε έλα site πσιήζεσλ είλαη ην θνπκπί αλαδήηεζεο πνπ ππάξρεη ζην θεληξηθό κελνύ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε αλαδήηεζε ελόο πξντόληνο κε βάζε ην όλνκα, ηελ θαηεγνξία 

ή ηνλ θαηαζθεπαζηή πνπ αλήθεη. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ θάλνπκε αλαδήηεζε κία θαηεγνξία ζα καο βγάιεη (αλ ππάξρνπλ) ηα 

δηαζέζηκα πξντόληα ζε απηήλ. 

 

Εηθόλα 32 - Φόξκα Αλαδήηεζεο πξνϊόληωλ 

5.1.6 Αγνξά απινύ πξντόληνο 
Σα απιά πξντόληα είλαη ηα πξντόληα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε δεκνπξαζία θαη κπνξεί θάπνηνο 

λα ηα αγνξάζεη ακέζσο. Σν απιό πξντόλ μερσξίδεη γηαηί δελ έρεη ην label πάλσ δεμηά από ηελ εηθόλα 

λα παξαπέκπεη όηη είλαη πξντόλ είλαη ζε δεκνπξαζία θαη επίζεο εκθαλίδεη θαη ηελ ηηκή. 
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Εηθόλα 33 - Πξνϊόληα απιά θαη ζε δεκνπξαζία 

Γηα λα δνύκε έλα πξντόλ θαη λα ην αγνξάζνπκε παηάκε είηε πάλσ ζηελ εηθόλα θαη ζην βειάθη 

πνπ αλνίγεη είηε πάλσ ζην όλνκα ηνπ πξντόληνο. ηελ ζπλέρεηα καο κεηαθέξεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα 

ηνπ πξντόληνο πνπ κπνξνύκε λα δνύκε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη λα παηήζνπκε θαη ην θνπκπί γηα λα 

ην πξνζζέζνπκε ζην θαιάζη. 

 

Εηθόλα 34 - Εκθάληζε απινύ πξνϊόληνο θαη επηινγή αγνξάο 
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5.1.7 Σπκκεηνρή ζε Γεκνπξαζία 
Γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζε κία δεκνπξαζία ελόο πξντόληνο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη όπσο θαη κεηα απιά 

πξντόληα παηάεη είηε ζην βειάθη πάλσ ζηελ εηθόλα είηε ζην όλνκα ηνπ πξντόληνο. 

 

 

Εηθόλα 35 - Πξνϊόλ ζε δεκνπξαζία 

Έπεηηα καο κεηαθέξεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ πξντόληνο ζε δεκνπξαζία όπνπ κπνξνύκε λα 

δνύκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ, πόηε ιήγεη, ηελ ηξέρνπκε ηηκή ηνπ (εάλ θάπνηνο έρεη θάλεη ήδε πξνζθνξά 

πξηλ από έκάο) θαη λα θάλνπκε θαη εκείο πξνζθνξά γηα λα ην θεξδίζνπκε. Δπίζεο, αλ θάλνπκε 

πξνζθνξά θαη ζέινπκε λα δνύκε αλ ππάξρεη άιιε, κπνξνύκε λα παηήζνπκε ην θνπκπί Reload Price. 
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Εηθόλα 36 - Εκθάληζε πξνϊόληνο ζε δεκνπξαζία θαη θνπκπί πξνζθνξάο 

ε πεξίπησζε πνπ είκαζηε νη ηπρεξνί ηεο δεκνπξαζίαο ζα καο εκθαληζηεί ην θνπκπί Add to Cart γηα 

λα ην πξνζζέζνπκε ζην θαιάζη καο αιιηώο καο εκθαλίδεη ην κήλπκα όηη ην πξντόλ έρεη ήδε πνπιεζεί. 

5.1.8 Καιάζη / Αγνξά 
Σειεπηαίν βήκα γηα ηνλ αγνξαζηή είλαη ην θαιάζη θαη έπεηηα ε νινθιήξσζε ηεο αγνξά. Αθνύ έρνπκε 

πξνζζέζεη ηα πξντόληα πνπ ζέινπκε λα αγνξάζνπκε, πεγαίλνληαο ζην θεληξηθό κελνύ παηάκε 

Checkout ή ην θαιάζη. 

ηελ ζπλέρεηα καο εκθαλίδεηαη ην θαιάζη ζην νπνίν κπνξνύκε λα επεμεξγαζηνύκε ηα ππάξρνλ 

πξντόληα σο πξνο ηελ πνζόηεηα ή αθόκα θαη λα ην δηαγξάςνπκε αλ δελ ην ρξεηαδόκαζηε. Καη έπεηηα 

λα παηήζνπκε Go to checkout γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην ηειηθό βήκα γηα ηελ αγνξά. 
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Εηθόλα 37 - Καιαζί αγνξώλ 

ην Checkout, ην νπνίν είλαη θαη ην ηειηθό βήκα, καο εκθαλίδνληαη ηα ηειηθά πξντόληα θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκή θαη επίζεο καο εκθαλίδεη ζηελ δηεύζπλζε ρξέσζεο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε δώζεη θαηά 

ηελ εγγξαθή θαη κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γηα ηελ απνζηνιή. Αλ όια 

έρνπλ εηζαρζεί ζσζηά ηόηε παηάκε ην θνπκπί Submit. 

 

Εηθόλα 38 - Οινθιήξωζε αγνξάο 
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5.2 Δίζνδνο σο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Σπζηήκαηνο 
Δλέξγεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από έλαλ δηαρεηξηζηή. 

5.2.1 Δίζνδνο ζηελ Γηαρείξηζε 
Παηάκε ζηελ ζειίδα Login θαη βάδνπκε ηα ζηνηρεία Username θαη Password ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 

Εηθόλα 39 - Είζνδνο ωο δηαρεηξηζηήο 

Μόιηο παηήζνπκε Login, καο κεηαθέξεη ζηελ θεληξηθή ζειίδα Admin ή αιιηώο Dashboard ηνπ Admin 

ε νπνία δηαθέξεη από ην θεληξηθό site. 

 

Εηθόλα 40 - Αξρηθή ζειίδα ηνπ δηαρεηξηζηή / Dashboard 

Ωο δηαρεηξηζηήο έρεη ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν απιόο ρξήζηεο θαη επηπιένλ ηηο επηινγέο πνπ παξαθάησ 

ζα αλαιύζνπκε. 

5.2.2 Πξνβνιή, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Καηεγνξηώλ πξντόλησλ 
Από ην Dashboard παηώλαο ηελ επηινγή List Categories καο εκθαλίδεη κία ιίζηα κε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο θαη αλ παηήζνπκε New Category καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία 

λέα θαηεγνξία. 

Όηαλ παηήζνπκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κέρξη ηώξα, καο 

δίλεηαη θαη ε επηινγή λα εκθαλίζνπκε, λα επεμεξγαζηνύκε ή θαη λα δηεγξάςνπκε κία θαηεγνξία 

μερσξηζηά κέζσ ησλ κελνύ View, Edit θαη Delete. 
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Εηθόλα 41 - Λίζηα όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ 

Αλ παηήζνπκε New Category καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα θαηεγνξία. 

Δηζάγνπκε Όλνκα λέαο θαηεγνξίαο θαη slug θαη παηάκε Submit. 

 

Εηθόλα 42 - Πξνζζήθε λέαο θαηεγνξίαο 

5.2.3 Πξνβνιή, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Καηαζθεπαζηώλ 
Όπσο θαη κε ηηο θαηεγνξίεο έηζη θαη κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο από ην Dashboard παηώλαο ηελ επηινγή 

List Manufacturers καο εκθαλίδεη κία ιίζηα κε όιεο ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη αλ παηήζνπκε New 

Manufacturer καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν θαηαζθεπαζηή. 

Όηαλ παηήζνπκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κέρξη ηώξα, 

καο δίλεηαη θαη ε επηινγή λα εκθαλίζνπκε, λα επεμεξγαζηνύκε ή θαη λα δηεγξάςνπκε έλαλ 

θαηαζθεπαζηή μερσξηζηά κέζσ ησλ κελνύ View, Edit θαη Delete. 

 

Εηθόλα 43 - Λίζηα όιωλ ηωλ θαηαζθεπαζηώλ 

Αλ παηήζνπκε New Manufacturer καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν 

θαηαζθεπαζηή. Δηζάγνπκε Όλνκα λένπ θαηαζθεπαζηή θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηεο εηθόλαο θαη 

παηάκε Submit. 
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Εηθόλα 44 - Πξνζζήθε λένπ θαηαζθεπαζηή 

5.2.4 Πξνβνιή, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Φξεζηώλ 
Όπσο θαη κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηεο έηζη θαη κε ηνπο ρξήζηεο από ην Dashboard 

παηώλαο ηελ επηινγή List Users καο εκθαλίδεη κία ιίζηα κε όιεο ηνπο εγεγγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη 

ηνπο admin θαη αλ παηήζνπκε New User καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν 

ρξήζηε. 

Όηαλ παηήζνπκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ηώξα, καο δίλεηαη θαη 

ε επηινγή λα εκθαλίζνπκε, λα επεμεξγαζηνύκε ή θαη λα δηεγξάςνπκε έλαλ ρξήζηε μερσξηζηά κέζσ 

ησλ κελνύ View, Edit θαη Delete. 

 

Εηθόλα 45 - Λίζηα όιωλ ηωλ ρξεζηώλ 

Αλ παηήζνπκε New User καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ρξήζηε. 

Δηζάγνπκε Όλνκα λένπ θαηαζθεπαζηή θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηεο εηθόλαο θαη παηάκε Submit. 
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Εηθόλα 46 - Πξνζζήθε λένπ ρξήζηε 

5.2.5 Πξνβνιή, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Νέσλ πξντόλησλ 
Από ην Dashboard παηώλαο ηελ επηινγή List Products καο εκθαλίδεη κία ιίζηα κε όια ηα πξντόληα θαη 

αλ παηήζνπκε New Product καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν πξντόλ. 

Όηαλ παηήζνπκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε ηα πξντόληα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κέρξη ηώξα, καο 

δίλεηαη θαη ε επηινγή λα εκθαλίζνπκε, λα επεμεξγαζηνύκε ή θαη λα δηεγξάςνπκε έλα πξντόλ 

μερσξηζηά κέζσ ησλ κελνύ View, Edit θαη Delete. 

 

Εηθόλα 47 - Λίζηα όιωλ ηωλ πξνϊόληωλ 
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Γηα λα δνύκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε έλα πξντόλ παηάκε View. Θα καο εκθαλίζεη ηηο πιεξνξνθνξίεο ηνπ 

πξντόληνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα καο εκθαλίδεη αλ ην πξντόλ είλαη ζε δεκνπξαζία ηηο ζρεηηθέο 

δεκνπξαζίεο θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη γηα απηό ην πξντόλ. 

 

Εηθόλα 48 - Λεπηνκέξεηεο Πξνϊόληνο 

Αλ παηήζνπκε New Product καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν πξντόλ. 

Δηζάγνπκε ην όλνκα ηνπ λένπ πξντόληνο, ην slug, ηνλ θσδηθό SKU ηνπ πξντόληνο, βξίζθνπκε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ θαηαζθεπαζηή (Αλ δελ ππάξρεη ε θαηεγνξία ή ν 

θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα ηα έρνπκε δεκηνπξγήζεη πξηλ εηζάγνπκε ην λέν πξντόλ), εηζάγνπκε κία 

πεξηγξαθή πξντόληνο, ηελ ηηκή πώιεζεηο θαη ην όλνκα αξρείνπ ηεο εηθόλαο ηνπ πξντόληνο. Αλ θάπνην 

πξντόλ ην ζέινπκε γηα δεκνπξαζία ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή Is for auction θαη ηέινο παηάκε Submit.  
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Εηθόλα 49 - Πξνζζήθε λένπ πξνϊόληνο 

5.2.6 Πξνβνιή, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία πξντόλησλ γηα Γεκνπξαζία 
Από ην Dashboard παηώλαο ηελ επηινγή List Products Auctions καο εκθαλίδεη κία ιίζηα κε όια ηα 

πξντόληα πνπ είλαη γηα δεκνπξαζία θαη αλ παηήζνπκε New Product Auction καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα 

γηα λα πξνζζέζνπκε έλα πξντόλ γηα δεκνπξαζία. 

Όηαλ παηήζνπκε λα δνύκε ηελ ιίζηα κε ηα πξντόληα γηα δεκνπξαζία πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κέρξη 

ηώξα, καο δίλεηαη θαη ε επηινγή λα εκθαλίζνπκε, λα επεμεξγαζηνύκε ή θαη λα δηεγξάςνπκε έλα 

πξντόλ μερσξηζηά κέζσ ησλ κελνύ View, Edit θαη Delete. 

 

Εηθόλα 50 - Λίζηα όιωλ ηωλ δεκνπξαζηώλ 
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Γηα λα δνύκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε έλα πξντόλ γηα δεκνπξαζία παηάκε View. Θα καο εκθαλίζεη ηηο 

πιεξνξνθνξίεο ηνπ πξντόληνο, πόζν έρεη θηάζεη ε ηειηθή ηηκή, ζε πνηνλ ρξήζηε θαηαρπξώζεθε θαη αλ 

ζηάιζεθε ή όρη ζην αγνξαζηή. 

 

Εηθόλα 51 - Λεπηνκέξεηεο ελόο πξνϊόληνο ζε δεκνπξαζία  

Αλ παηήζνπκε New Product Auction καο εκθαλίδεη ηελ θόξκα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν 

πξντόλ γηα δεκνπξαζία. Βξίζθνπκε ην όλνκα ηνπ πξντόληνο πνπ ππάξρεη θαη ην επηιέγνπκε, έπεηηα 

θαζνξίδνπκε ηελ ελαξθηήξηα ηηκή ηεο δεκνπξαζίαο, ην Start Date πόηε ζέινπκε λα είλαη αλνηρηή ε 

δεκνπξαζία θαη ηέινο ην Start Time γηα λα θαζνξίζνπκε θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία θαη ώξα έλεξμεο 

ηνπο πξντόληνο.  

 

Εηθόλα 52 - Πξνζζήθε λέαο δεκνπξαζίαο 
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5.2.7 Πξνβνιή θαη Δπεμεξγαζία Πξνζθνξώλ 
Γηα λα δνύκε όιεο ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε όια ηα πξντόληα ζε δεκνπξαζία παηάκε από ην 

Dashboard ην κελνύ List Offers. Οη δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε είλαη λα εκθαλίζνπκε, λα 

επεμεξγαζηνύκε θαη λα δηαγξάςνπκε κία πξνζθνξά. 

 

Εηθόλα 53 - Λίζηα όιωλ ηωλ πξνζθνξώλ 

5.2.8 Δκθάληζε ζπγθεληξσηηθώλ αλαθνξώλ γηα ηηο δεκνπξαζίεο 
Καη ηέινο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη όιεο ηηο ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο δεκνπξαζίεο 

από ην κελνύ πάλσ δεμηά Barren Auction. Θα ηηο δνύκε αλαιπηηθά ζην ακέζσο επόκελν θεθάιαην. 

 

Εηθόλα 54 - Μελνύ αλαθνξάο άγνλωλ πξνϊόληωλ 

5.2.9 Πξόζβαζε ζην Website 
Σέινο παηώληαο Home από ην θεληξηθό κελνύ ζηα δεμηά, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην 

θεληξηθό site. 
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Εηθόλα 55 - Κνπκπί θαηεύζπλζεο ζην θεληξηθό site 

Καη κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ δηαρείξηζε παηώληαο Admin από ην κελνύ πάλσ δεμηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Δλδεηθηηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ 

Website 

6. Δηζαγσγή 
ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κεηά από ηελ εθηέιεζε ησλ 

ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνλ site κέρξη ηώξα. 

6.1 Δηζαγσγή λένπ Πξντόληνο 
Όηαλ εηζάγνπκε έλα λέν πξντόλ, ηόηε ζηελ Αξρηθή ζειίδα ηνπ website ζα εκθαληζηεί σο πξώην. 

Πξντόληα πξηλ ηελ εηζαγσγή λένπ πξντόληνο: 

 

Εηθόλα 56 - Λίζηα πξνϊόληωλ πξηλ ηελ πξνζζήθε λένπ πξνϊόληνο 

Οπόηε εηζάγνπκε ην λέν πξντόλ: 

 

Εηθόλα 57 - Πξνζζήθε λένπ πξνϊόληνο 
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Καη ε ιίζηα ζηελ αξρηθή ζειίδα δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 

Εηθόλα 58 -  - Λίζηα πξνϊόληωλ κεηά  ηελ πξνζζήθε λένπ πξνϊόληνο 

6.2 Δηζαγσγή λέαο Γεκνπξαζίαο 
Δπίζεο όηαλ εηζάγνπκε κία λέα δεκνπξαζία, ηόηε ζηελ Αξρηθή ζειίδα ηνπ website ζα εκθαληζηεί θαη 

απηή σο πξώηε θαζώο ζα είλαη ε πην πξόζθαηε εηζαγσγή πξντόληνο. 

Καηάηαμε πξντόλησλ ζηελ Αξρηθή ζειίδα: 

 

Εηθόλα 59 - Λίζηα πξνϊόληωλ πξηλ ηελ πξνζζήθε λέαο δεκνπξαζίαο 

Δηζαγσγή λέαο δεκνπξαζίαο: 
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Εηθόλα 60 - Πξνζζήθε λέαο δεκνπξαζίαο 

Καη ε ιίζηα ζηελ αξρηθή ζειίδα δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 

Εηθόλα 61 - Λίζηα πξνϊόληωλ κεηά  ηελ πξνζζήθε λέαο δεκνπξαζίαο 

6.2.1 Δπηηπρήο Γεκνπξαζία 
Γηα λα ζεσξεζεί κία δεκνπξαζία επηηπρήο ζα πξέπεη όηαλ γίλεη ε έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο ε ηηκή πνπ 

ζα θαηαρσξεζεί λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ελαξθηήξηα ηηκή. 

Γηα ηνλ αγνξαζηή ζα έρνπκε ην αμήο απνηέιεζκα, ην Status αιιάδεη ζε Completed θαη ηνπ 

εκθαλίδεηαη ην θνπκπί γηα λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη: 
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Εηθόλα 62 - Επηηπρήο Δεκνπξαζία (Εκθάληζε ζηνλ ρξήζηε πνπ λίθεζε ζηελ δεκνπξαζία) 

Γηα θάπνηνλ πνπ έθαλε πξνζθνξά αιιά δελ θαηάθεξε λα ηελ θεξδίζεη ηόηε ηνπ εκθαλίδεηαη: 

 

Εηθόλα 63 - Επηηπρήο Δεκνπξαζία (Εκθάληζε ζηνλ ρξήζηε ζε ρξήζηε πνπ δελ λίθεζε ζηελ δεκνπξαζία) 
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ηελ δηαρείξηζε, ζηελ ιίζηα κε ηηο δεκνπξαζίεο ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ αιιάδεη θαηάζηαζε 

ζε Completed, ηνπ δείρλεη ηελ ηειηθή ηηκή πνπ πνπιήζεθε θαη ζε πνηνλ ρξήζηε. Σέινο ν δηαρεηξηζηήο 

ζα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ζε ζηάιζεθε όηαλ ην πξντόλ απνζηαιεί ζηνλ αγνξαζηή. 

 

Εηθόλα 64 - Εκθάληζε επηηπρήο δεκνπξαζίαο ζηνλ Δηαρεηξηζηή 

Καη αλ ζέιεη ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη ηηο πξνζθνξέο γηα απηό ην πξντόλ πεγαίλνληαο ζην List 

Offers: 

 

Εηθόλα 65 - Εκθάληζε όιωλ ηωλ πξνζθνξώλ γηα ην πξνϊόλ ηεο δεκνπξαζίαο 

6.2.2 Άγνλε Γεκνπξαζία 
Όηαλ κία δεκνπξαζία γίλεη άγνλε ηόηε ζηνλ απιό ρξήζηε ζα αιιάμεη ην Status ζε Barren θαη ζα ηνπ 

εκθαλίζεη ην κήλπκα όηη ε δεκνπξαζία έρεη ηειεηώζεη. 
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Εηθόλα 66 - Άγνλε Δεκνπξαζία (Εκθάληζε ζηνλ ρξήζηε) 

ηελ δηαρείξηζε, ζηελ ιίζηα κε ηηο δεκνπξαζίεο ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ αιιάδεη θαηάζηαζε 

ζε Barren. 

 

Εηθόλα 67 - Άγνλε Δεκνπξαζία (Εκθάληζε ζηνλ Δηαρεηξηζηή) 

6.3 Σπγθεληξσηηθέο Αλαθνξέο 

6.3.1 Σύλνιν Άγνλσλ Γεκνπξαζηώλ 
Πόζεο δεκνπξαζίεο ήηαλ άγνλεο; (δειαδή όιεο νη πξνζθνξέο ήηαλ θάησ από ηελ ελαξθηήξηα ηηκή). 

Γηα λα δνύκε πόζεο δεκνπξαζίεο ήηαλ άγνλεο ζπλδεόκαζηε ζαλ Γηαρεηξηζηέο θαη από ην κελνύ πάλσ 

δεμηά παηάκε ην Barren Auctions. ην κελνύ απηό ζα καο εκθαλίζεη πνηεο δεκνπξαζίεο πξντόλησλ 

ήηαλ άγνλεο. 
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Εηθόλα 68 - Σπγθεληξωηηθέο αλαθνξέο γηα ηηο άγνλεο δεκνπξαζίεο 

Οπόηε από ηηο 5 δεκνπξαζίεο νη 3 ήηαλ άγνλεο. 

6.3.2 Μέζνο ρξόλνο Γεκνπξαζίαο 
Από ηνλ Dashboard ζηελ αξρηθή εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά ν κέζνο ρξόλνο δεκνπξαζηώλ. 

 

Εηθόλα 69 - Σπγθεληξωηηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ κέζν ρξόλν δεκνπξαζηώλ 

6.3.3 Λεπηνκέξεηεο Γεκνπξαζηώλ 
 Πνηα πξντόληα δελ πσιήζεθαλ ιόγσ άγνλσλ δεκνπξαζηώλ; 

 Πνηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε πξνζθνξά γηα ην θαζέλα; 

 Πνηα ε ελαξθηήξηα ηηκή ηεο αληίζηνηρεο δεκνπξαζίαο; 

Σα πξντόληα πνπ δελ πνπιήζεθαλ ιόγσ άγνλσλ δεκνπξαζηώλ κπνξνύκε λα ηα δνύκε αλαιπηηθά από 

ην κελνύ Barren Auctions ζηελ ιίζηα πνπ εκθαλίδεη ζην ηέινο, όπσο επίζεο θαη ηελ κεγαιύηεξε 

πξνζθνξά θαη ηελ αληίζηνηρε ελαξθηήξηα ηηκή. 
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Εηθόλα 70 - Σπγθεληξωηηθέο αλαθνξέο: Σεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα άγνλα πξνϊόληα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: Παξεκθεξήο Τερλνινγίεο 

7. Δηζαγσγή 
ε απηή ηελ ελόηεηα ζα αλαιύζνπκε παξόκνηεο ηερλνινγίεο θαη παξόκνηεο πιαηκόξκεο 

αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο πσιήζεσλ θαη δεκνπξαζηώλ. 

7.1 Παξόκνηα Σπζηήκαηα 
Τπάξρνπλ πνιιά παξόκνηα ζπζηήκαηα ζαλ ηελ εξγαζία καο ηα νπνία παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

επηηόπνπ αγνξάο ή αγνξάο κεηά από δεκνπξαζία. Σα πην γλσζηά ζπζηήκαηα θαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη είλαη: 

 eBay – Σύζηεκα Πσιήζεσλ θαη Γεκνπξαζηώλ 

Σν eBay είλαη ην κεγαιύηεξν παγθόζκην online θαηάζηεκα αγνξώλ θαη δεκνπξαζηώλ ην νπνίν 

έρεη ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ζην αλ Υνζέ ηεο Καιηθόξληα. Όινη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

πνπιήζνπλ ή λα αγνξάζνπλ ηα πξντόληα πνπ ηνπο. Απηή ηελ ζηηγκή ην eBay έρεη (κε βάζε έξεπλαο - 

Αύγνπζηνο 2016) 162 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο από ηνπο νπνίνπο ηα 25 εθαηνκκύξηα είλαη πσιεηέο.   

Σν eBay είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα δεκνπξαζίεο θαη πσιήζεηο θαζώο πξνγξακκαηηζηηθά έρεη 

ζρεδηαζηεί από ηελ αξρή. To 2009 αλάπηπμε έλα δηθό ηνπ κνληέιν framework ην νπνίν ιέγεηαη eBox 

(ην όλνκα ηνπ πξνήξζε από ην e-commerce in a box). Σν eBox, είλαη κία ειαθξηά εθαξκνγή, 

βαζηζκέλε ζηελ Java Web εθαξκνγή θαη πην ζπγθεθξηκέλα έρεη αλαπηπρζεί ζε Java EE (J2EE) 

solution  (framework+). 

 eMarket.gr – Διιεληθό Σύζηεκα Πσιήζεσλ θαη Γεκνπξαζηώλ 

Σν eMarket.gr είλαη πιένλ ην κεγαιύηεξν ειιεληθό ζύζηεκα πσιήζεσλ θαη δεκνπξαζηώλ ηνπ 

νπνίνπ ηα γξαθείν βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα. Όπσο θαη κε ην ebay, όινη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

πνπιήζνπλ ή λα αγνξάζνπλ πξντόληα. 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην eMarket.gr είλαη βαζηζκέλεο ζηελ γιώζζα πξνγξακκηηζκνύ 

PHP, όπσο βαζηζηήθακε θη εκείο ζηελ εξγαζία καο, θαη ζηελ JavaScript. 

 Κη άιια ζπζηήκαηα κε ζρεδόλ ίδηεο ηερλνινγίεο 

Άιια ζπζηήκαηα κε ζρεδόλ ίδηεο ηερλνινγίεο είλαη ην ebid.net , bonanza.com, webstore.com θ.α. 

7.2 Αλάπηπμε Τερλνινγηώλ 

7.2.1 Java 
Η Java είλαη δύν πξάγκαηα. Δίλαη κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη κία πιαηθόξκα ε νπνία 

ζρεδηάζηεθε από ηελ εηαηξεία Sun Microsystems Inc.  

Η Java πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο θαζώο ζρεδηάζηεθε κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ 

πνπ ζα ηξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. Δπίζεο ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαη απηά πνπ ηελ θάλνπλ ηόζν ηδηαίηεξε είλαη ηα αθόινπζα: 

- Αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα: Έρεη νκνηόηεηεο εληνιώλ κε ηε C++. 

- Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ εθαξκνγώλ θαη applets: Πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε HTML ζειίδεο θαη εθηεινύληαη από έλαλ Web Browser. 

- Δίλαη Interpreted γιώζζα: Ο Java Compiler δελ παξάγεη εθηειέζηκν θώδηθα αιιά κηα κνξθή 

ςεπδνθώδηθα (bytecode) πνπ δελ ηξέρεη από κόλν ηνπ ζε θακία κεραλή, θαη έηζη ώζηε λα 

εθηειεζηεί, ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ interpeter, δειαδή ηνπ δηεξκελέα, ν νπνίνο δηεξκελέαο 

κεηαηξέπεη ην bytecode ζε πξαγκαηηθό εθηειέζηκν θώδηθα. Οπόηε απηά ηα bytecodes κπνξνύλ 

λα ηξέμνπλ ζε έλα νπνηνδήπνηε κεράλεκα, θάησ από νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό. 

- Καηαλεκεκέλε: Έλα πξόγξακκα ζε Java κπνξνύκε λα ην θαηεβάζνπκε από ην δηαδίθηπν θαη 

λα ην ηξέμνπκε. Δπίζεο επεηδή είλαη θαηαλεκεκέλε, είλαη δπλαηό δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο λα έξζνπλ από δηαθνξεηηθέο Ιζηνζειίδεο. 
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- Δίλαη Αζθαιήο: Διαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα πξνζβνιήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε από 

θάπνην applet πνπ έρεη γξαθηεί γηα απηό ηνλ ζθνπό. 

- Δθαξκνγέο Multimedia: Λόγσ ηεο επειημίαο ηεο γιώζζα όζν θαη ησλ πινύζησλ θαη ζπλερώο 

εκπινπηηδόκελσλ βηβιηνζεθώλ ηεο.  

Τερλνινγίεο ηεο Java γηα Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο 

Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο είλαη πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ θαη ηξέρνπλ ζε πάλσ από έλαλ 

ππνινγηζηή ηαπηόρξνλα θαη επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ελόο δηθηύνπ ή ελόο server. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απηό πνπ θάλεη ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο δεκνθηιείο είλαη όηη κπνξνύλ λα 

πξνζπειαζηνύλ εύθνια από έλαλ ρξήζηε κέζσ ελόο απινύ Web Browser. Γηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία, online ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ, πίλαθεο 

ζπδεηήζεσλ, ηζηνιόγηα, ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη πνιιά άιια. Μία δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. 

Όπσο νη εθαξκνγέο ελόο ππνινγηζηή έηζη θαη νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από 

πνιιά θνκκάηηα θαη ζπρλά πεξηέρνπλ κηθξνπξνγξακκαηάθηα, ηα νπνία κεξηθά έρνπλ ηα θνκκάηηα ηεο 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε θαη άιια πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαλ λα έρνπλ δηεπαθή ρξήζηε (GUI). Δπηπιένλ, 

ζπλήζσο νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο απαηηνύλ κηα πξόζζεηε ζήκαλζε ή κία scripting γιώζζα, όπσο 

είλαη ε γιώζζα HTML, CSS ή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ JavaScript. 

 Μία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη ηόζν απιή όζν κία ζειίδα πνπ εκθαλίδεη ηελ 

ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα ή ηόζν πνιύπινθε όπσο έλα ζύλνιν ζειίδσλ ζηηο νπνίεο λα γίλεηαη 

αλαδήηεζε πηήζεσλ, μελνδνρείσλ θαη άιια πνιιά. 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, νη ηερλνινγίεο Java πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη θνκκάηηα θιάζεσλ θαη παθέησλ από ηελ Java EE πιαηθόξκα, ηα νπνία όκσο 

γηα λα κπνξνύλ λα ηξέμνπλ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο container ή web server, πνπ 

αλαγλσξίδνπλ θαη ηξέρνπλ ηηο θιάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Μεξηθέο Java ηερλνινγίεο είλαη: 

- Java Servlet API 

Ο Java Servlet API ζε αθήλεη λα θαζνξίδεηο HTTP-ζπγθεθξηκέλεο θιάζεηο. Μία Servlet θιάζε 

επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ server πνπ θηινμελνύλ εθαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ 

ελόο κνληέινπ πξνγξακκαηηζκνύ αίηεζεο-απόθξηζεο. Αλ θαη νη servlets κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζε νπνηαδήπνηε αίηεζε, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα επεθηείλνπλ ηηο θηινμελνύκελεο εθαξκνγέο 

από ηνπο web servers. Γηα παξάδεηγκα: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο servlet γηα λα πάξεη κία 

είζνδν από κία ειεθηξνληθή θόξκα θεηκέλνπ θαη λα ηα εκθαλίζεη  ζηελ νζόλε κε ηελ ρξήζε κίαο 

HTML ζειίδαο ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο δηαθνξεηηθόο servlet γηα λα γξάςεη δεδνκέλα ζε έλα 

αξρείν ή ζε κία βάζε δεδνκέλσλ.  

Σα javax.servlet θαη javax.servlet.http παθέηα παξέρνπλ ηηο θιάζεηο θαη ηηο δηεπαθέο ώζηε λα 

θαζνξηζηνύλ ηα servlets. Οη HTML servlet θιάζεηο επεθηείλνπλ ηελ javax.servlet.http.HttpServlet 

abstract θιάζε, ε νπνία παξέρεη έλα framework γηα ην ρεηξηζκό ηνπ πξσηνθόιινπ HTTP. 

Παξάδεηγκα Hello World ελόο Java Servlet: 

 // Import required java libraries 

 import java.io.*; 

 import javax.servlet.*; 

 import javax.servlet.http.*; 

 

 // Extend HttpServlet class 

 public class HelloWorld extends HttpServlet { 

  

   private String message; 

 

   public void init() throws ServletException 

   { 

        // Do required initialization 
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        message = "Hello World"; 

   } 

  

   public void doGet(HttpServletRequest request, 

                    HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException 

   { 

        // Set response content type 

        response.setContentType("text/html"); 

 

        // Actual logic goes here. 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        out.println("<h1>" + message + "</h1>"); 

   } 

   

   public void destroy() 

   { 

        // do nothing. 

   } 

 } 

 

- JavaServer Pages Technology 

Η JavaServer Pages (JSP) ηερλνινγία πξνζθέξεη έλαλ απινπνηεκέλν θαη γξήγνξν ηξόπν γηα ηελ 

δεκηνπξγία δπλακηθώλ ζειίδσλ. Η JSP ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ πνπ είλαη αλεμάξηεηα ζε server θαη πιαηθόξκα. εκαληηθό επίζεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο 

είλαη όηη επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε απνζπαζκάησλ θώδηθα servlet, απεπζείαο ζε έλα έγγξαθν θεηκέλνπ. 

πλήζσο, κία ζειίδα JSP είλαη έλα έγγξαθν θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη δύν ηύπνπο θεηκέλνπ:  

*   ηαηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ζε κία νπνηαδήπνηε κνξθή θεηκέλνπ, 

όπσο είλαη ε HTML, WML ή   

*   ζηνηρεία XML JSP ηερλνινγίαο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπνπ πνπ ε ζειίδα δεκηνπξγεί 

ην δπλακηθό πεξηερόκελν. 

Σα παθέηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ JSP ζειίδσλ είλαη ηα javax.el, javax.servlet.jsp, 

javax.servlet.jsp.el, θαη javax.servlet.jsp.tagext, ηα νπνία ζπάληα ζα πξέπεη λα δεισζνύλ απεπζείαο. 

Μία JSP ζειίδα κπνξεί ηόζν απιή όζν έλα θνκκάηη ηεο HTML κε έλα απόζπαζκα θώδηθα JSP θαη 

ηελ .jsp επέθηαζε ηεο νλνκαζίαο ηεο ζειίδαο. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία ηζηνζειίδα κε ηελ JSP ηερλνινγία, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλα απόζπαζκα θώδηθα γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην αξρείν header.html, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ πινήγεζε ηεο ηζηνζειίδαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, όηαλ αιιάδεη έλαο ππεξζύλδεζκνο 

ζε έλα θνπκπί πινήγεζεο, ε αιιαγή γίλεηαη κόλν ζε έλα αξρείν θαη απηό ην αξρείν θνξηώλεηαη ζε 

όιεο ηηο ζειίδεο ζηελ ηζηνζειίδα πνπ έρνπλ απηό ην απόζπαζκα θώδηθα: 

<%@ include file="header.html" %> 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε πεξηζζόηεξσλ θώδηθσλ ηεο ηερλνινγίαο Java 

γηα λα δεκηνπξγεζεί δπλακηθό πεξηερόκελν ηζηνζειίδσλ, όπσο δεκνζθνπήζεηο, θόξκεο, ηξόπνπο γηα 

λα εηζαρζνύλ ή λα αλαθηεζνύλ δεδνκέλα από κία βάζε δεδνκέλσλ, νύησ θαζεμήο. 

Σύληαμε ελόο JSP θώδηθα: 

Ο πην βαζηθόο ηξόπνο εηζαγσγήο ελόο JSP scriptlet είλαη ηα <%..... %>. Έλα scriptlet είλαη έλα 

θνκκάηη ηνπ θώδηθα Java ην νπνίν ηξέρεη όηαλ ν ρξήζηεο ηξέρεη ηελ ζειίδα. Άιια θνηλά δηαρσξηζηηθά 

πεξηιακβάλνπλ <% = ...%> γηα ηηο εθθξάζεηο, όπνπ ε δέζκε ελεξγεηώλ θαη ηα δηαρσξηζηηθά 

αληηθαζίζηαληαη κε ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο έθθξαζεο, θαζώο θαη νδεγίεο, πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε <% @ ...%>. 
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Δπίζεο, ην αθόινπζν παξάδεηγκα είλαη έλα έγθπξν παξάδεηγκα βξόρνπ ζε κία JSP ζειίδα: 

<p>Counting to three:</p> 

<% for (int i=1; i<4; i++) { %> 

    <p>This number is <%= i %>.</p> 

<% } %> 

<p>OK.</p> 

Καη ην απνηέιεζκα ζα είλαη: 

Counting to three: 

This number is 1. 

This number is 2. 

This number is 3. 

OK. 

- JavaServer Faces Technology 

Η JavaServer Faces ηερλνινγία είλαη έλα UI framework γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ. Σα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο JavaServer Faces ηερλνινγίαο πεξηιακβάλνπλ έλα GUI 

component framework, επέιηθην κνληέιν γηα ηελ απόδνζε ζπζηαηηθώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο 

ζήκαλζεο θαη ηερλνινγηώλ, θαζώο θαη έλα πξόηππν RenderKit γηα ηε δεκηνπξγία HTML ζεκάλζεσλ. 

Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ κέζσ ησλ ηππηθώλ Java APIs θαη ζε 

αξρεία πνπ βαζίδνληαη ζε XML. Δπηπιένλ, ε Sun Java Studio Creator IDE αμηνπνηεί ηελ JavaServer 

Faces ηερλνινγία ζε εξγαιεία ηνπ GUI πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην drag-and-drop. Έηζη επηηξέπεη ηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γξαθηεί ή θαηαλνεζεί ην ππνθείκελν ηνπ θώδηθα. 

Παξάδεηγκα ελόο JavaServer Faces: 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

      <title>JSF Tutorial!</title> 

 </head> 

 <body> 

    #{helloWorld.getMessage()} 

 </body> 

 </html> 

 

- Java Message Service API 

Η αληαιιαγή κελπκάησλ είλαη κία κέζνδνο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ινγηζκηθνύ ή ησλ 

εθαξκνγώλ. Έλα ζύζηεκα αληαιιαγήο κελπκάησλ είλαη κία εγθαηάζηαζε peer-to-peer. Πην απιά, 

έλαο client κελύκαηνο κπνξεί λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελύκαηα από έλαλ άιιν νπνηνδήπνηε client. 

Κάζε client ζπλδέεηαη ζε έλαλ αηδέληε κελπκάησλ, ν νπνίνο παξέρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία, ηελ απνζηνιή, ηελ ιήςε θαη ηελ αλάγλσζε ησλ κελπκάησλ. Με ηνλ ζπλδπαζκό ηεο Java 

ηερλνινγίαο κε ηα εηαηξηθά κελύκαηα, ε Java Message ππεξεζία (JMS) API παξέρεη έλα ηζρπξό 

εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο.  

Σα εηαηξηθά κελύκαηα παξέρνπλ κηα αμηόπηζηε, επέιηθηε ππεξεζία γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε όιε ηελ εηαηξεία. Σν JMS API πξνζζέηεη ζε απηό έλα θνηλό API θαη 

έλα framework παξνρέα πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνξεηώλ εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζηα 

κελύκαηα ζε Java γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. 

Έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο ην JMS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία εθαξκνγή ε νπνία 

θαηαγξάθεη ηα απνζέκαηα γηα κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία απηνθηλήησλ. Σν component γηα ηα 

απνζέκαηα, κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα ζην component ηνπ εξγνζηαζίνπ όηαλ ην απόζεκα ελόο 

πξντόληνο πέζεη θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό, έηζη ώζηε ην εξγνζηάζην λα μεθηλήζεη λα 

θηηάρλεη θη άιια απηνθίλεηα. Σν component ηνπ εξγνζηαζίνπ κπνξεί λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζην 
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component ησλ αληαιιαθηηθώλ ώζηε ην εξγνζηάζην λα παξαιάβεη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεηάδεηαη. 

Σν component ησλ αληαιιαθηηθώλ κπνξεί κε ηελ ζεηξά ηνπ λα ζηείιεη κελύκαηα ζην δηθό ηνπ 

απόζεκα θαη λα παξαγγείιεη πξάγκαηα ώζηε λα ελεκεξώζεη θαη ηελ δηθή ηνπ απνζήθε. 

Σν API JMS βειηηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή, νξίδνληαο έλα θνηλό ζύλνιν 

κελπκάησλ κε έλλνηεο θαη πξνγξακκαηηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ όιεο νη JMS 

ηερλνινγίεο ζηα ζπζηήκαηα αληαιιαγήο κελπκάησλ. 

- Java API for XML Processing 

Σν Java API γηα ηελ επεμεξγαζία XML (JAXP), κέξνο ηεο Java SE πιαηθόξκαο, ππνζηεξίδεη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ XML αξρείσλ ρξεζηκνπνηώληαο ην Document Object Model (DOM), ην Simple API 

for XML (SAX), θαη ην Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Σν JAXP επηηξέπεη 

ζηηο εθαξκνγέο λα αλαιύζνπλ θαη λα κεηαηξέςνπλ ηα έγγξαθα XML αλεμάξηεηα από κηα 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή XML-επεμεξγαζίαο. 

Σν JAXP παξέρεη επίζεο namespace ππνζηήξημε,  όπνπ επηηξέπεη ηελ εξγαζία κε ζρήκαηα πνπ ζα 

κπνξεί λα έρνπλ ζπγθξνύζεηο κε ηηο νλνκαζίεο. ρεδηαζκέλν γηα λα είλαη επέιηθην, ην JAXP επηηξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε XML-ζπκβαηό επεμεξγαζηή ή XSL επεμεξγαζηή κέζα από ηελ 

εθαξκνγή θαη λα ππνζηεξίδεη ην ζρήκα ηνπ W3C. 

 

7.2.2 JavaScript 
         Η JavaScript είλαη κηα scripting γιώζζα ε νπνία ζρεδηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εηζαρζεί ε δηαδξαζηηθόηεηα ζηηο ζειίδεο HTML. Tν script ηεο JavaScript δελ εθηειείηε ρσξίο λα έρεη 

πεξάζεη από ηελ δηαδηθαζία ηεο ζύληαμεο θαη απηό ην θάλεη κία δηαδξαζηηθή γιώζζα. Απηό πνπ 

επίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη ε JavaScript θαη ε Java είλαη δύν εληειώο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο 

θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κεηαμύ ηνπο. 

Η JavaScript γιώζζα είλαη πνιύ γξήγνξε θαη ρξήζηκε θαη επηηξέπεη επίζεο γξήγνξε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ browser θαη ηνλ server. Δίλαη πνιύ ρξήζηκε θαη απηό θαίλεηαη θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη 

κε εληαίν ηξόπν ζην δηαδίθηπν, αλεμαξηήησο από ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ server (PHP, 

Python θιπ), κπνξεί λα ηξέμεη θαη ρσξίο λα ππάξρεη ζύλδεζε ζην δίθηπν.Η γιώζζα είλαη ζπκβαηή κε 

όια ηα ζύγρξνλα PCs, tablets, phones.  

Η JavaScript επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο ζηνλ ρώξν ηεο ηερλνινγίαο, 

όπσο νη Apple, Google θαη Microsoft. 

Φξήζεηο ηεο JavaScript 

- Με ηελ JavaScript κπνξνύκε λα πξνγξακκαηίζνπκε κία ελέξγεηα όηαλ ζπκβαίλεη έλα γεγνλόο, 

γηα παξάδεηγκα όηαλ ν ρξήζηεο θιηθάξεη ζε έλα html ζηνηρείν όπσο είλαη έλα θνπκπί θαη 

απηόκαηα λα εθηειείηαη θάπνην script θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πάξνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

- Μπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα αιιάμεη ηα πεξηερόκελα ελόο html ζηνηρείνπ. 

- Μπνξεί λα θάλεη ηελ επηθύξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κία θόξκαο (validate) πξηλ λα ιεθζνύλ 

ζηνλ server. 

- Μία επίζεο βνήζεηα ηεο JavaScript είλαη όηη κπνξεί λα εληνπίζεη ηνλ browser ηνπ client θαη 

αλάινγα λα θνξηώζεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα πνπ είλαη θηηαγκέλε γηα ηνλ αληίζηνηρν browser. 

- εκαληηθό επίζεο είλαη όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη cookies (λα απνζεθεύεη θαη λα ιακβάλεη 

δειαδή πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ Client). 

Γηα λα εηζάγνπκε έλαλ θώδηθα JavaScript ζε έλα html αξρείν ρξεζηκνπνηνύκε ηε εηηθέηα <script> 

θαη κέζα ζε απηή ηελ εηηθέηα ρξεζηκνπνηνύκε ην όξηζκα "type" γηα λα νξίζνπκε ηελ scripting γιώζζα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Οη εηηθέηεο <script>...</script> δειώλνπλ πνπ αξρίδεη θαη πνπ ηειεηώλεη ε JavaScript. 

Σεκαληηθέο βηβιηνζήθεο ηεο JavaScript 

 JQuery 
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H JQuery είλαη ε βηβιηνζήθε ηεο JavaScript ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί όζν θακία άιιε όια 

απηά ηα ρξόληα. ηα πιενλεθηήκαηά ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ν κεγάινο αξηζκόο δπλαηνηήησλ θαη 

ιεηηνπξγηώλ πνπ έρεη, όπσο θαη ην όηη είλαη κία ειαθξηά βηβιηνζήθε πνπ θάλεη πην εύθνιε ηελ ρξήζε 

ηεο JavaScript κέζα ζηελ Ιζηνζειίδα. Δπίζεο ε jQuery έρεη πινπνηεζεί έηζη ώζηε εθεί πνπ ζα 

απαηηνύληαλ πνιιέο γξακκέο θώδηθα JavaScript γηα λα επηηεπρζεί, ηα ρσξίδεη ζε κεζόδνπο θαη 

κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ κε κηα εληαία γξακκή θώδηθα. Θεσξείηαη από ηηο απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο 

γηα ηελ πινπνίεζε κηα δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, είηε απηή είλαη απιή, είηε όρη. 

Η βηβιηνζήθε jQuery πεξηέρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 HTML / DOM δηαρείξηζε 

 Γηαρείξηζε CSS 

 HTML event methods 

 Δθέ θαη Animations 

 AJAX 

 Βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα 

Φξήζε ηεο βηβιηνζήθεο 

 <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

Παξάδεηγκα 

$(document).ready(function(){ 

     $("p").click(function(){ 

        $(this).hide(); 

    }); 

}); 

 Node.js 

To node.js είλαη κηα πιαηθόξκα αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, θπξίσο δηαθνκηζηώλ, ρηηζκέλε ζε 

πεξηβάιινλ Javascript. ηόρνο ηνπ Node είλαη λα παξέρεη έλα εύθνιν ηξόπν δεκηνπξγίαο θιηκαθσηώλ 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Γεκηνπξγήζεθε ην 2009 από ηνλ Ράηαλ Νηαι θαζώο είρε ηελ αλάγθε ηνπ 

λα βξεη ηνλ πην απνδνηηθό ηξόπν λα ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηελ θαηάζηαζε 

ελόο αξρείνπ πνπ αλέβαδε ζην δηαδίθηπν.  

Σν Node.js νπόηε, ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εθαξκνγέο, ζηέιλνληαο δεδνκέλα 

κέζσ WebSockets. Απηό πνπ ην θάλεη ηόζν μερσξηζηό είλαη όηη κε ηελ ρξήζε κόλν απιώλ 

εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ηύπνπ request-response, κπνξνύλ λα ππάξμνπλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

εθαξκνγέο κε επηθνηλσλία πνπ μεθηλά θαη από ηηο δπν κεξηέο, ηνπ client θαη ηνπ server, νη νπνίνη 

κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα ειεύζεξα, ρσξίο πεξηνξηζκνύο. ε αληίζεζε κε ηα όζα ίζρπαλ 

κέρξη πξηλ ιίγα ρξόληα, όπνπ κόλν ν πειάηεο κπνξνύζε λα μεθηλήζεη ηελ επηθνηλσλία (Αjax).  

Δπίζεο, ην Νode.js, βαζίδεηαη ζηελ ηζρύνπζα δνκή Web, δειαδή HTML, CSS θαη JS. 

Παξάδεηγκα 

const http = require('http'); 

const hostname = '127.0.0.1'; 

const port = 3000; 

const server = http.createServer((req, res) => { 

res.statusCode = 200; 

res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

res.end('Hello World\n'); 

}); 

 

server.listen(port, hostname, () => { 
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  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`); 

}); 

 Angular.js 

Σν Angular.js είλαη έλα νινθιεξσκέλν front-end framework αλνηρηνύ θώδηθα βαζηζκέλν θαη απηό 

ζηελ JavaScript, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε από ηελ Google θαη από κία νκάδα αηόκσλ θαη εηαηξεηώλ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηελ αλάπηπμε κνλνζέιηδσλ 

εθαξκνγώλ.  

Σν Angular.js framework ιεηηνπξγεί θάλνληαο πξώηα κία αλάγλσζε ηεο HTML ζειίδαο, ζηελ 

νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί επηπιένλ πξνζαξκνζκέλεο εηηθέηεο ραξαθηεξηζηηθώλ. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα έρεη σο νδεγό γηα λα δεζκεύζεη θνκκάηηα εηζόδνπ ή εμόδνπ κέζα ζηελ ζειίδα ζε 

έλα κνληέιν πνπ αλαπαξηζηάηαη από ηηο πξόηππεο κεηαβιεηέο ηεο JavaScript. Οη ηηκέο απηώλ ησλ 

κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ ρεηξνθίλεηα κέζα από ηνλ θώδηθα ή λα αλαθηεζνύλ από κία 

ζηαηηθή ή δπλακηθή JSON πεγή. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Angular.js 

 Βειηηώλεη ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ θώδηθα θαζώο απνδεζκεύεη ην DOM από ηελ ινγηθή 

ηεο εθαξκνγήο. 

 Απνζπλδέεη ηελ πιεπξά ηνπ Client από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή επηηξέπνληαο ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θώδηθα θαη ζηηο δύν πιεπξέο. 

 Δίλαη βνεζόο ζε όιε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κηαο εθαξκνγήο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο: 

από ην ζρεδηαζκό ηνπ UI, ζηε δνθηκή. 

 Αθνινπζεί ην κνηίβν MVC, δειαδή Model–view–controller, δηαρσξίδνληαο έηζη ηελ 

παξνπζίαζε, ηα δεδνκέλα, θαη ηελ ινγηθή. 

Παξάδεηγκα 

<!doctype html> 

<html ng-app> 

<head> 

      <script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.3/angular.min.js"></script>   

</head> 

   <body> 

      <div> 

         <label>Name:</label> 

         <input type = "text" ng-model = "yourName" placeholder = "Enter a name here"> 

         <hr /> 

         <h1>Hello {{yourName}}!</h1> 

      </div> 

   </body> 

</html> 
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 AJAX 

Σν όλνκα AJAX πξνέθπςε από ηα αθξώλπκα ησλ Asynchronous JavaScript and XML. H 

ηερλνινγία AJAX δελ είλαη θαηλνύξγηα, πξνέθπςε από ηνλ ζπλδπαζκό θαη ρξήζε ηεο JavaScript θαη 

ηνπ XML, απνζθνπώληαο ζηελ αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ πιεπξά ηνπ 

Client θαη ηνπ Browser. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο AJAX 

 Η επηθνηλσλία κε ηνλ δηαθνκηζηή (server) γίλεηαη αζύγρξνλα ζην παξαζθήλην, δειαδή αόξαηα 

ρσξίο λα ηα βιέπεη ν Client 

 Η πνζόηεηα δεδνκέλσλ κε ηνλ δηαθνκηζηή (server) είλαη κηθξόηεξε 

 Γελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαλέσζε νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο γηα λα εκθαληζηή έλα απνηέιεζκα 

 Βνεζάεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο κε ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δεδνκέλσλ από ηελ κνξθνπνίεζε 

Παξάδεηγκα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<div id="demo"><h2>Let AJAX change this text</h2></div> 

<button type="button" onclick="loadDoc()">Change Content</button> 

</body> 

</html> 

Απηό ην παξάδεηγκα πεξηέρεη κία ζειίδα html, ε νπνία ζειίδα απνηειείηαη από έλα <div> θαη έλα 

<button>. Σν <div> ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη πιεξνθνξίεο από ηνλ server. Σν <button> 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιέζεη κία ζπλάξηεζε όηαλ γίλεη θιηθ ζε απηό. 

Η ζπλάξηεζε δεηάεη δεδνκέλα από έλαλ server θαη ηα εκθαλίδεη: 

Function loadDoc() 

function loadDoc() { 

  var xhttp = new XMLHttpRequest(); 

  xhttp.onreadystatechange = function() { 

    if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { 

     document.getElementById("demo").innerHTML = xhttp.responseText; 

    } 

  }; 

  xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true); 

  xhttp.send(); 

} 

 

7.2.3 PHP 
Η PHP ζεσξείηε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαζώο ιεηηνπξγεί αθξηβώο έηζη. Έρεη δειαδή 

ζπλζήθεο, κεηαβιεηέο, επαλαιήςεηο, ζπλαξηήζεηο, θιάζεηο, θηι, επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπλακηθό πεξηερόκελν πνπ 

αιιειεπηδξά κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Η PHP γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν γηα ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη ζειίδσλ θαζώο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε 

θώδηθα HTML.  
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Η ινγηθή κε ηελ νπνία δειαδή ζα εθηειεζηνύλ ηα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ php θώδηθα είλαη ε εμήο: 

 εθηέιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θώδηθα ζεηξηαθά, κε ξνή εθηέιεζεο πάλσ-θάησ θαη 

αξηζηεξά-δεμηά, 

 αίηεκα γηα απνξξόθεζε δεδνκέλσλ από κηα βάζε δεδνκέλσλ, 

 παξαιαβή ή απνζηνιή δεδνκέλσλ, 

 ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ επίδεημε απνηειεζκάησλ ζε html ζειίδα. 

Η δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη server side δηόηη, από ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη κηα 

ιεηηνπξγία ε νπνία παξαπέκπεη ζε εθηέιεζε θώδηθα php, ν θώδηθαο αιιειεπηδξά κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ αόξαηα θαη επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα κε ηελ ρξήζε κίαο html ζειίδαο. 

Μεξηθά ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP 

 Γεκηνπξγία ζειίδαο κε δπλακηθό πεξηερόκελν 

 Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο, αλνίγκαηνο, αλάγλσζεο, γξαθήο, δηαγξαθήο θαη 

θιείζηκν αξρείσλ ζην δηαθνκηζηή (server) 

 πιινγή δεδνκέλσλ από θόξκεο θαη απνζήθεπζε ηνπο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ 

 Απνζηνιή θαη ιήςε Cookies 

 Πξνζζήθε, δηαγξαθή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξόζβαζεο ρξεζηώλ 

 Μπνξεί λα παξέρεη θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ 

 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ εκθάληζε HTML. Μπνξεί λα γίλεη εκθάληζε εηθόλσλ, PDF 

αξρείσλ, αθόκα θαη Flash ηαηληώλ. Καη ηέινο κπνξεί λα εκθαλίζεη νπνηαδήπνηε κνξθή 

θεηκέλνπ όπσο είλαη ην XHTML θαη XML. 

Λόγνη ρξήζε ηεο PHP 

 Μπνξεί λα ηξέμεη ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο Windows, Linux, Unix, Mac OS X, θ.α 

 Δίλαη ζπκβαηή κε ζρεδόλ όινπο ηνπο δηαθνκηζηέο (server) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα 

(Apache,  IIS, θ.α) 

 Τπνζηεξίδεη έλα επξύ θάζκα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Δίλαη δσξεάλ 

 Δύθνιε ζηελ ρξήζηε θαη ζηελ εθκάζεζε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηελ πιεπξά ηνπ 

δηαθνκηζηή (server) 

Βαζηθή ζύληαμε κίαο PHP γιώζζαο 

Σν script γηα ηελ php κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κέζα ζε κία ζειίδα 

ρξεζηκνπνηώληαο <?php // θώδηθαο PHP ?>. Σα αξρεία php έρνπλ ζπλήζσο ηελ θαηάιεμε *.php θαη 

πεξηέρνπλ HTML θώδηθα θαη PHP scrip 

Παξάδεηγκα κε κεηαβιεηέο 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<?php 

$color = "red"; 

echo "My car is " . $color . "<br>"; 

echo "My house is " . $COLOR . "<br>"; 

echo "My boat is " . $coLOR . "<br>"; 

?> 

 

</body> 

</html>  
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7.2.4 Ruby on Rails 
To Ruby on Rails framework είλαη κία εμαηξεηηθά παξαγσγηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, γξακκέλν 

ζηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Ruby, από ηνλ Νηέηβηλη Υαηλεκάτεξ Υάλζνλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε 

όκσο απηό ην framework πξέπεη λα αλαιπζεί ηη είλαη θαη ηη ραξαθηεξηζηηθά έρεη ε γιώζζα Ruby. Η 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Ruby είλαη έλαο επηηπρήο ζπλδπαζκόο ησλ παξαθάησ γισζζώλ: Perl, 

Smalltalk, Eiffel, Ada θαη Lisp. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο Ruby 

Η γιώζζα Ruby έρεη πινύζηα ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Δίλαη εύθνιε ζηελ εθκάζεζε 

 Δίλαη αλνηρηνύ θώδηθα 

 Παξέρεη πινύζηεο βηβιηνζήθεο 

 Δύθνια επεθηάζηκε 

 Πξαγκαηηθά αληηθεηκελνζηξαθή 

 Ληγόηεξν θσδηθνπνίεζε κε ιηγόηεξα ζθάικαηα 

 Υξήζηκε θνηλόηεηα 

 

Τν Framework Rails 

Σν Rails framework είλαη κία εμαηξεηηθά παξαγσγηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, γξακκέλν ζηελ 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Ruby, από ηνλ Νηέηβηλη Υαηλεκάτεξ Υάλζνλ. Με ηελ ρξήζε ηνπ Rails ε 

αλάπηπμε κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κπνξεί λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο πην γξήγνξα από όηη 

ζα κπνξνύζε κε έλα ηππηθό Java Framework. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη δηακόξθσζε ηνπ θώδηθα κε 

βάζε ελόο ζρήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ. Καη ηέινο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κεηαγιώηηηζε. 

Δίλαη έλα Full Stack Framework, δειαδή: 

 πεξηιακβάλεη όια όζα ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ 

ζπλδέεηαη κε κία βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόηππν Model-View-Controller, 

 όια ηα layers έρνπλ ρηηζηεί λα ιεηηνπξγνύλ άςνγα καδί κε ιηγόηεξν θώδηθα, 

 απαηηεί ιηγόηεξεο γξακκέο θώδηθα από άιια frameworks 

Γπλαηόηεηεο ηνπ Rails Framework 

Σν Rails Framework δηαζέηεη πιεζώξα ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ην θάλεη πην παξαγσγηθό, κε πνιιά 

από ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά λα ρηίδνληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν. 

 Μεηαπξνγξακκαηηζκόο (Metaprogramming) 

Όπνπ άιια framework ρξεζηκνπνηνύλ εθηεηακέλε παξαγσγή θώδηθα από ην κεδέλ, ην Rails 

Framework ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο κεηαπξνγξακκαηηζκνύ γηα λα γξάςεη πξνγξάκκαηα. Η Ruby είλαη 

κηα από ηηο θαιύηεξεο γιώζζεο γηα κεηαπξνγξακκαηηζκό, θαη ην Rails ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ 

ηθαλόηεηα θαιά. Σν Rails ρξεζηκνπνηεί επίζεο παξαγσγή θώδηθα, αιιά ζηεξίδεηαη πνιύ πεξηζζόηεξν 

ζηνλ κεηαπξνγξακκαηηζκό γηα ηελ άξζε βαξώλ. 

 Δλεξγέο Δγγξαθέο (Active Record) 

Σν Rails θαζηεξώλεη ην Active Record framework, ην νπνίν απνζεθεύεη αληηθείκελα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ. Η έθδνζε ηνπ Rails ηνπ Active Record αλαθαιύπηεη ηηο ζηήιεο ζε έλα ζρήκα βάζεσλ 

δεδνκέλσλ θαη απηόκαηα ηα απνδίδεη ζην ζσζηό πεδίν ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεηαπξνγξακκαηηζκό. 
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 Σύκβαζε θαηά ηε δηακόξθσζε (Convention over configuration) 

Σα πεξηζζόηεξα frameworks αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ γηα .NET ή Java αλαγθάδνπλ λα γξαθηνύλ 

ζειίδεο ηνπ θώδηθα δηακόξθσζεο. Αλ αθνινπζεζνύλ όκσο νη πξνηεηλόκελεο ζπκβάζεηο νλνκαζίαο, ην 

Rails δελ ρξεηάδεηαη πνιιή δηακόξθσζε. 

 Σθαισζηά (Scaffolding) 

πρλά έλαο πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί πξνζσξηλό θώδηθα ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ώζηε λα ηνλ βνεζήζεη λα πάξεη κηα εθαξκνγή γξήγνξα θαη λα δεη  πώο ηα βαζηθά 

components ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο. Σν Rails δεκηνπξγεί απηόκαηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ζθαισζηάο πνπ ρξεηάδεηαη. 

 Built-in δνθηκέο (Built-in testing) 

Γεκηνπξγεί επίζεο απιά απηνκαηνπνηεκέλα ηεζη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξγόηεξα γηα 

επέθηαζε.  

 Τξία πεξηβάιινληα (Three environments) 

Πξνζθέξεη ηξία πξνεπηιεγκέλα πεξηβάιινλ: αλάπηπμε, ηε δνθηκή θαη ηελ παξαγσγή. Καζέλα 

ζπκπεξηθέξεηαη ιίγν δηαθνξεηηθά, θάλνληαο νιόθιεξν ηνλ θύθιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πην εύθνιν. 

Γηα παξάδεηγκα, ην Rails δεκηνπξγεί έλα λέν αληίγξαθν ηεο δνθηκαζηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα θάζε 

δνθηκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: Σπκπεξάζκαηα θαη Γπλαηόηεηεο 

Βειηίσζεο 

8. Δηζαγσγή 
Σειεηώλνληαο ζα αλαιύζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ δεκηνπξγία ηεο 

εξγαζίαο καο θαη ηηο βειηηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζε απηή. 

8.1 Σπκπεξάζκαηα 
Κάλνληαο απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία κε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη κε ηελ HTML5 

κάζακε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη ζρεδόλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ζε όηη αθνξά 

ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

έηνηκα Open Source ζπζηήκαηα.  

8.2 Γπλαηόηεηεο Βειηίσζεο 
Αλ θαη πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ην ζύζηεκα καο όζν θαιύηεξν γηλόηαλ νη δπλαηόηεηεο βειηίσζεο 

πνπ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ σο πξνο ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα είλαη: 

 Πξoζζήθε ελόο SSL ζπζηήκαηoο αζθάιεηαο θαη θξππηνγξάθεζεο. Καιό ζα ήηαλ αθνύ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη αξηζκνί πηζησηηθώλ θαξηώλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην πξσηόθνιιν SSL ζηελ ηζηνζειίδα καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο απν ηξίηνπο. 

 Δηζαγσγή επηπξόζζεησλ ζπζηήκαησλ πιεξσκώλ όπσο Paypal θαη Viva Wallets. 
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