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Δπραξηζηίεο 

 
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ κέρξη ηώξα πνξεία κνπ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ κνπ έρνπλ ζπκπαξαζηαζεί, πνπ είλαη αξθεηνί, όπνπ ν θαζέλαο 

κε ην δηθό ηνπ ηξόπν έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα κνπ θαη ηεο  

εθπαηδεπηηθήο κνπ θαη επαγγεικαηηθήο κνπ θαηάξηηζεο 

.  

Δπίζεο ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, εζηθή θαη νηθνλνκηθή, πνπ 

κνπ έρνπλ δήμεη όιν απηόλ ηνλ θαηξό ζπλέβαιαλ θαη απηνί από ηελ κεξηά ηνπο γηα λα 

κε βνεζήζνπλ λα πεηύρσ ηνπο ζηόρνπο πνπ είρα ζέζεη θαη ζηελ κεηέπεηηα πνξεία κνπ 

απιά πνπ είλαη δηπιά κνπ. 

 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνλ επηηεξεηή θαζεγεηή κνπ Κύξην 

Παπαδαθεο Νηθνο, ν πνηνο κε ηηο θαζνξηζηηθέο ηνπ ζπκβνπιέο θαη κε ηελ ζσζηή 

θαζνδήγεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε όιν απηό ην δηάζηεκα 

βνήζεζε ζηελ πεξάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 Αθόκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην δηνηθεηηθό θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό πνπ κε 

βνήζεζαλ ζε αξθεηέο δύζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ λα μεπεξάζσ ηηο όπνηεο δπζθνιίεο πξνέθππηαλ. Δίλαη όινη απηνί 

πνπ κε εμόπιηζαλ κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα ζε επίπεδν γλώζεσλ θαη όρη κόλν, νύησο 

ώζηε λα κπνξώ λα αληηκεησπίδσ ηηο επαγγεικαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ παξαηεξνύληαη 

ζηηο κέξεο καο απνηειεζκαηηθά 
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Πεξηγξαθή 

 
H εξγαζία απηή αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ ζε θαηάζηεκα κε αζιεηηθά εηδή ην όπνην ζα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 

πειάηε λα βιέπεη πιεξνθνξίεο γηα λα ην πξντόλ πνπ έρεη επηιέμεη ην πξντόλ ή ζα 

κπνξεί λα θάλεη search αλά θαηεγνξία πρ θόξκεο, ζπγθεθξηκέλα ν πειάηεο ζα κπνξεί 

λα δεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηα 

πιηθά θαηα ζθεπήο ηνπ ηε ρσξά πξνέιεπζεο. Έηζη ν πειάηεο ζα κπνξεί λα 

ελεκεξώλεηαη γηα δηάθνξα πξντόληα ρσξίο ηελ βνή 

ζεηα πξνζσπηθνύ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζα ππάξρεη θαη έλαο ραξηί πνπ ζα  

δείρλεη πνπ ζα είλαη ην θαηάζηεκα ηελ εηαηξία παξαγσγήο ηνπ ηα δηαθνξεηηθά 

δηαζέζηκα κεγέζε θαη ρξώκαηα ηνπ πξντόληνο. Δπηπιένλ ζα κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη 

γηα αξρηθή ηηκή ηνπ πξντόληνο θαζώο θαη γηα ηπρόλ έθπησζε ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη 

λα έξζεη. Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ γισζζά πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζα 

πινπνηεζεί ζε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ Mysql 
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                                       Κεθάιαην 1 

                Ηιεθηξνληθό Δκπόξην θαη Iζηνζειίδεο 

 

1.1 Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 
 

Ωο Ζιεθηξνληθό Δκπόξην, ή επξέσο γλσζηό σο e-commerce, eCommerce ή e-comm,  

νξίδεηαη ην εκπόξην παξνρήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμ 

απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα, βαζηδόκελν δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ,πσιεηή-αγνξαζηή. Πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθηπαθώλ δηαδηθαζηώλ: 

αλάπηπμεο, πξνώζεζεο, πώιεζεο, παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο θαη πιεξσκήο γηα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Σν εύξνο ησλ αληαιιαγώλ πνπ δηεμάγνληαη ειεθηξνληθά, 

έρεη απμεζεί αζπλήζηζηα κε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. 

 

Σν Ζιεθηξνληθό Δκπόξην ζηελ Διιάδα δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο  

γηα ηηο ζύγρξνλεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Βειηηώλεη ηνπο ηξόπνπο πξόζβαζεο ζηηο  

αγνξέο, εμνηθνλνκώληαο ρξόλν θαη κεδελίδνληαο ηηο απνζηάζεηο.Σν επηρεηξεκαηηθό 

ζθεληθό βειηηώλεηαη ζεκαληηθά γηαηί αιιάδεη θαη ε έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο.  

Σώξα πηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ "γεηηνληά" καο, αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε. 

 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην κπνξεί λα νξηζηεί από ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο  

γσλίεο:  

 Δπηρεηξήζεηο: σο εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

απηνκαηηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ξνήο εξγαζηώλ.  

 Τπεξεζίεο: σο κεραληζκόο πνπ έρεη ζηόρν λα ηθαλνπνηήζεη ηελ θνηλή 

επηζπκία πξνκεζεπηώλ θαη πειαηώλ γηα θαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζηώλ, 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα εθηέιεζεο ζπλαιιαγώλ θαη κηθξόηεξν θόζηνο.  

 Απόζηαζε: σο δπλαηόηεηα αγνξαπσιεζίαο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κέζσ 

ηνπ Internet αλεμάξηεηα από ηε γεσγξαθηθή από ζηαζε.  

 Δπηθνηλσλία: σο δπλαηόηεηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ, πξντόλησλ, ππεξεζηώλ 

θαη πιεξσκώλ κέζα από δίθηπα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 
 

1.2 Γπλαηόηεηεο θαη πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθνύ  
 

E-shop Γπλαηόηεηεο: 

 Αλαδήηεζε πξντόλησλ αλά θαηεγνξία ή είδνο. 

 Καιάζη αγνξώλ. 

 Ο ζπλεξγάηεο καο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαη κε  

ηε ρξήζε θσδηθνύ θαη username λα βιέπεη ην αξρείν ησλ παξαγγειηώλ. 

 Γηαθνξεηηθά είδε ζπλαιιάγκαηνο. 

 Τπνινγηζκόο θόξσλ κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή, θ.α.). 

 Τπνινγηζκόο εμόδσλ απνζηνιήο κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο, πεξηνρή,  

θ.α.). 
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Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηνλ θαηαλαιωηή 

 Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ώξεο ην 24σξν. Με άιια  

ιόγηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκείηε, κπνξείηε λα αγνξάζεηε π.ρ. έλα 

CD, έλα αεξνπνξηθό εηζηηήξην, ή αθόκα θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ νηθνδνκή ζαο. 

 Σν θόζηνο ησλ πξντόλησλ πνπ πσινύληαη κέζσ Internet είλαη θαηά γεληθό  

θαλόλα πνιύ ρακειόηεξν από ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνύ έλα ειεθηξνληθό  

θαηάζηεκα είλαη απαιιαγκέλν από κεγάιν κέξνο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο  

ελόο πξαγκαηηθνύ θαηαζηήκαηνο (ελνηθίαζε ρώξνπ θαη «αέξα», 

ειεθηξηθό,λεξό θιπ) θαη γεληθά απαηηεί πνιύ ιηγόηεξν ππαιιειηθό 

πξνζσπηθό. 

 Ζ αγνξά είλαη πξαγκαηηθά παγθόζκηα. Με άιια ιόγηα, κπνξείηε κέζσ ηΟπ 

ππνινγηζηή ζαο λα αγνξάζεηε αθόκα θαη θάηη ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ 

Διιάδα, ρσξίο λα πξέπεη πηα λα πεξηκέλεηε πόηε θάπνηνο θίινο ζαο ζα 

ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθό γηα λα ζαο ην θέξεη. 

•Ζ ζπλαιιαγή είλαη γξήγνξε θαη άκεζε. Με άιια ιόγηα, από ηε ζηηγκή πνπ 

νινθιεξώλεηε ηελ παξαγγειία ζαο, ην αξγόηεξν ζε 3-4 εκέξεο ηελ έρεηε 

ιάβεη, αθόκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντόλ βξηζθόηαλ ζηελ άιιε άθξε 

ηνπ πιαλήηε.Αιιά ην πην πξαθηηθό θαη πην ζεκαληηθό όθεινο γηα ηνλ 

θαηαλαισηή από ην ειεθηξνληθό εκπόξην είλαη ηνόηη: 

 θαζέλαο βξίζθεη απηό πνπ ζέιεη, όπνηε ην ζέιεη, ρσξίο λα θάλεη βήκα, ρσξίο  

δειαδή θόπν θαη ρσξίο θακία ζπαηάιε ρξόλνπ. Με άιια ιόγηα απιά θαη 

εύθνια ςώληα από ην ζπίηη ή ην γξαθείν! 

 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηελ εηαηξία 

 Όπσο πξναλα θέξακε, θάζε εηαηξία πνπ έρεη ειεθηξνληθή παξνπζία κπνξεί  

λα δηεπξύλεη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο επεθηείλνληαο ηα γεσγξαθηθά όξηα  

ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο. Απηό ζεκαίλεη πσο θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα  

πξντόληα ηεο online κπνξεί θαη απνθηά πειάηεο ζε πεξηνρέο π 

νπ βξίζθνληαη καθξηά από ηελ έδξα ηεο, αθόκα θαη ζην εμσηεξηθό. Με άιια 

ιόγηα, θάζε  

επηρείξεζε πνπ έρεη έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα, είλαη ζαλ λα έρεη 

ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα κε ειάρηζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο. 

 Κάζε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο όπσο ην Internet γίλεηαη 

εμ νξηζκνύ πην αληαγσληζηηθή, αθνύ κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη πην εύθoια γηα 

ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο. Με άιια ιόγηα θαη κε δεδνκέλν ην όηη 

ζε ιίγα ρξόληα όιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα γίλνληαη κέζσ Internet, 

ην ειεθηξνληθό εκπόξην είλαη ε λέα κεγάιε πξόθιεζε γηα θάζε εηαηξία πνπ 

ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. 

 Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ 

επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή (interaction). Απηό ζεκαίλεη πσο θάζε 

εηαηξίακέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά 

ζηνηρεία γηα ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα γνύζηα ησλ θαηαλαισηώλ θαη 

ζύκθσλα κε απηά λα αλαπξνζαξκόζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ην ζεηηθόηεξν. 

 Σέινο, γλσξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο, νη εηαηξίεο 

κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ είηε 

αληαπνθξηλόκελσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή, είηε ζε κηα νκάδα θαηαλαισηώλ πνπ 

ρξεηάδνληαη έλα λέν πξντόλ ην νπνίν δελ ππάξρεη αθόκα ζηελ αγνξά. 
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Μεηνλεθηήκαηα Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

 Γελ ππάξρεη εκπηζηεπηηθόηεηα θαη αζθάιεηα όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν 

θάπνησλ πιεξνθνξηώλ. 

 Γελ ππάξρεη αθεξαηόηεηα, ώζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ππνθείκελν ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ δηαθηλνύληαη. 

 πλεπώο:, ην ειεθηξνληθό εκπόξην ειινρεύεη θηλδύλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην 

ρξήζηε. 

1.3 Διιεληθά Πεηπρεκέλα e-SHOP  

 

ηελ Διιεληθή αγνξά ππάξρνπλ αξθεηά πεηπρεκέλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε 

δηάθνξα είδε, ηθαλνπνηώληαο θαη ηνλ πην απαηηεηηθό αγνξαζηή. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά κεξηθά από απηά :  

Σν πξώην Private Shopping Club ζηελ Διιάδα γηα απηνύο πνπ αγαπνύλ ηε κόδα θαη 

ηα brands ζε κνλαδηθέο ηηκέο.Δπώλπκεο κάξθεο πνπ αλαλεώλνληαη θάζε 4 κέξεο κε 

έσο θαη 80% ρακειόηεξεο ηηκέο 

 

Σν brandsGalaxy.gr είλαη ην Νν1 Private Shopping Club ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί 

ηελ λεόηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ ΑΝΣΔΝΝΑ. 

 

 

 

 

 

 
                                                              Δηθόλα 1 Logo brands galaxy 

Myshoe.gr .Έλα από ηα κεγαιύηεξα ειιεληθά e-shop κε κνληέξλα, πνηνηηθά, επώλπκα 

παπνύηζηα θαη αμεζνπάξ ζε απίζηεπηα ρακειέο ηηκέο θαη δσξεάλ απνζηνιή 

επηζηξνθή. 

 

 

                                                                                                                       

                                                                      Δηθόλα 2 Logo myshoe 

 

 

www.getitnow.gr . Σν κεγαιύηεξν ακηγώο νn line πνιπθαηάζηεκα κε ρηιηάδεο 

πξντόληα ηερλνινγίαο! Tν getitnow.gr ιεηηνπξγεί από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 θαη 

ήδε απνηειεί ζήκεξα ην κεγαιύηεξν ακηγώο ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηερλνινγίαο 

ζηελ Διιάδα κε ηελ κεγαιύηεξε πνηθηιία πξντόλησλ θαη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ αγνξώλ.Έλαλ ρξόλν κεηά εηζάγεη ην Me&home by Getitnow.gr 

(meandhome.gr) κε πεξηζζόηεξα από 30.000 πξντόληα γηα Μέλα θαη ηνλ Υώξν κνπ 

ζε πνιύ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Καη ηα δύν θαηαζηήκαηα έρνπλ θαηαθέξεη κέζα ζε 

κήλεο λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξνπο από 100.000 ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο ζε όιε 

ηελ ρώξα, θαη λα θαηαθηήζνπλ θνξπθαίεο δηαθξίζεηο ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηώλ.Σν 

Getitnow.gr αιιά θαη ην Me&home by Getitnow.gr έρεη δηαθξηζεί γηα ηηο 

πξσηνπνξηαθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη έρνπλ κία ζεηξά από 
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ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ αγνξαζηηθή δηαηθαζία ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ ηα 

επηιέγνπλ.Όξακα ηνπο είλαη λα γίλνπλ ε Νν1 πξνηίκεζε ζην ειεθηξνληθό εκπόξην 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ζηελ Διιάδα, όρη κόλν κέζα από πξνζθνξά αληαγσληζηηθώλ 

ηηκώλ θαη πξνζθνξώλ, αιιά θπξίσο  αλαβαζκίδνληαο ην επίπεδν δσήο ηνπο κε 

κνλαδηθέο ππεξεζίεο θαη απαξάκηιιε πνηόηεηα εμππεξέηεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                            Δηθόλα 3 Logo getitnow 

www.skroutz.gr .Σν SkroutzStore απνηειεί ηνλ πην άκεζν, γξήγνξν, επαγγεικαηηθό 

ηξόπν λα μεθηλήζεη θαλείο ηηο πσιήζεηο κέζα από ην Internet!  

 

 

 

 

 

                       

                                                                        Δηθόλα 4 Logo skroutz 

 

www.public.gr. Ζ Public είλαη ε ειιεληθή αιπζίδα πνιπθαηαζηεκάησλ ςπραγσγίαο, 

ε νπνία κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αθνύ ηδξύζεθε κόιηο ην 2005 θαηάθεξε 

λα αιιάμεη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο όισλ. Γηαζέηεη ζύγρξνλνπο θαη δεζηνύο 

ρώξνπο κε επξεία γθάκα πξντόλησλ ηερλνινγίαο θαη πνιηηηζκνύ πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

αλάγθεο θαη ησλ πην απαηηεηηθώλ επηζθεπηώλ θαηαλαισηώλ θάζε ειηθίαο, αθνύ 

κπνξνύλ λα βξίζθνπλ ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα πνιπθαηάζηεκα έκπλεπζε θαη 

ελεκέξσζε ζε ηνκείο ηόζν δηαθνξεηηθνύο, όζν θαη ζπκπιεξσκαηηθνύο κεηαμύ ηνπο 

όπσο: κνπζηθή θαη ηαηλίεο, θηλεηά θαη ςεθηαθά, ήρνο θαη εηθόλα, βηβιία θαη comics, 

gadgets θαη παηρλίδηα, computers θαη gaming. 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                  Δηθόλα 5 Logo public 
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1.4 Γεκνθηιή Ξέλα e-Shop 

ην εμσηεξηθό ππάξρνπλ πάξα πνιιά πεηπρεκέλα e-shop θαη νη πεξηζζόηεξεο αγνξέο 

γίλνληαη πιένλ ειεθηξνληθά θαη όρη κε ηνλ γλσζηό παξαδνζηαθό ηξόπν. Σν Amazon 

θαη ην ebay είλαη ηα δπν θπξίαξρα θαη πην πεηπρεκέλα online ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα ζηνλ θόζκν. 

 

www.amazon.com .Ζ Amazon.com, Inc είλαη ε κεγαιύηεξε ζηνλ θόζκν εηαηξεία, 

από ηελ άπνςε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ από ηελ πώιεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη κηα από ηηο πξώηεο πνπ βαζίζηεθε ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηώλ ηεο κε γλώκνλα ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ. 

Έδξα ηεο είλαη ην ηάηι(Οπάζηλγθηνλ) θαη ηδηνθηήηεο ηεο ν Σδεθ Μπέδνο.Δίλαη ε 

εηαηξία πνπ ζπλέδεζε ην όλνκα ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Δίλαη ην κεγαιύηεξν ειεθηξνληθό βηβιηνπσιείν παγθνζκίσο, 

θαη παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην παξειζόλ, ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Amazon απνηέιεζε βάζε γηα κειέηε από αξθεηνύο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο.  

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                     Δηθόλα 6 Logo amazon 

 

www.ebay.com Σν Ebay είλαη ε κεγαιύηεξε ηζηνζειίδα δεκνπξαζηώλ ζηνλ θόζκν. 

Πεξηιακβάλεη ηεξάζηηα γθάκα πξντόλησλ από όινλ ηνλ θόζκν θαη είλαη δηαζέζηκν 

θαη ζε πνιιέο γιώζζεο, όπσο αληίζηνηρα εμππεξεηεί αγνξαζηηθό θνηλό από πνιιέο 

ρώξεο.ην ebayδελ ππάξρνπλ κόλν πξντόληα πνπ δεκνπξαηνύληαη αιιά θαη πξντόληα 

πνπ πσινύληαη απεπζείαο κε κία ζηάληαξ ηηκή.Σν κεγάιν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη όηη 

έρεη πνιιέο θνξέο θζελέο ηηκέο θαη παξέρεηαη αζθάιεηα ζε δηάθνξεο κνξθέο, ώζηε λα 

είλαη πξνζηαηεπκέλνο ν αγνξαζηήο από ηπρόλ απάηεο.Δίλαη πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε 

θαη νη ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο δεκνπξαζίεο θαη ηηο αγνξαπσιεζίεο γίλνληαη 

θπξίσο κέζσ paypal 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Δηθόλα 7 Logo ebay 
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1.5 H αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζήκεξα  

 
«Ζ αλαγθαηόηεηα ρξήζεο ηνπ Internet ζηηο κέξεο καο είλαη πξνθαλήο, αθόκα θαη γηα 

αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Ο πινύηνο ηεο παξερόκελεο πιεξνθνξίαο, ε ακεζόηεηα 

ελεκέξσζεο, νη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ 

έλλνηα πνπ απνθαιείηαη ζπλνιηθά δηαδίθηπν, πξνθαιεί δένο. Πνιινί κάιηζηα κηινύλ 

γηα "ηερλνινγηθό απνθιεηζκό" ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ πξνζπαζήζεη λα 

πξνζαξκνζηεί θαη λα ελζσκαηώζεη ηε λέα απηή πξαγκαηηθόηεηα ζην ηξόπν δσήο θαη 

εξγαζίαο ηνπ. Σν Internet έρεη αξρίζεη λα ελειηθηώλεηαη θαη πιένλ πξέπεη λα 

βειηησζεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα πξνάγεη κηα επξύηεξε νπκαληζηηθή αληίιεςε ηεο 

ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, κε θέληξν ηνλ άλζξσπν θαη κέζν ηνλ ππνινγηζηή, ην νπνίν 

έρεη ζαλ πάγην ζηόρν λα εμππεξεηήζεη αξηηόηεξα, ηαρύηεξα, πην επράξηζηα θαη πην 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ.»  

 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ππεξθεηκέλνπ ην 1990, ην Internet απέθηεζε ην ζεκαληηθόηεξν 

«ζπζηαηηθό» ηνπ: To World Wide Web (WWW). Με ηε δηάδνζε ηνπ, έδσζε λέα 

δηάζηαζε ζηηο δηαδηθαζίεο πξόζβαζεο πιεξνθνξηώλ. Σν πιήζνο ηνπο είλαη είλαη 

πιένλ ηεξάζηην θαη θαιύπηνπλ θάζε ζέκα. Πνιιέο πιεξνθνξίεο δελ είλαη πιένλ ζε 

κνξθή απινύ θεηκέλνπ, αιιά πεξηέρνπλ ήρν, εηθόλα, θίλεζε θαη πνιιά αθόκα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ. Μέζσ ηνπ WWW, έλαο 

άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε νπνηνλδήπνηε 

ππνινγηζηή ηνπ Γηαδηθηύνπ κέζσ ελόο θηιηθνύ θαη απνδεθηνύ ηξόπνπ, κε 

απνηέιεζκα, ε πεξηήγεζε θάπνηνπ ζην Internet λα γίλεη εύθνιε θαη ηαπηόρξνλα 

επράξηζηε. 

 

 Ζ ρξήζε ηεο Java νδήγεζε ζηελ αύμεζε ησλ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ. Απηό είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ ηερληθώλ-εξγαιείσλ-γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

γηα ηελ επθνιόηεξε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, όπσο, ε JavaScript, ε 

VBScript, ε PHP, ε C#, ε ASP, θαζώο θαη πνιιέο αθόκε. εκαληηθό ξόιν επίζεο, 

ζηε ζπλερή εμέιημε θαηέρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο σζηόζν δελ είλαη 

ζρεδηαζκέλεο απνθιεηζηηθά γηα ην Internet. Σέηνηεο είλαη, εθαξκνγέο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, όπσο ε MySQL, ν Microsoft SQL Server θ.α. 

 

Όια ηα παξαπάλσ εξγαιεία καδί, νδεγνύλ ζηε έμαξζε πνπ ππάξρεη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ζε δηαθνξεηηθνύο θαη ζεκαληηθνύο ηνκείο. Έηζη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή πξόνδνο ζε ηνκείο όπσο είλαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην (e - 

commerce), ε ηειεταηξηθή, ε ηειεθπαίδεπζε (e - learning), ε ηειεδηάζθεςε, ε 

δεκνζίεπζε αγγειηώλ κέζσ ηνπ Internet, θαζώο θαη ζε πνιινύο αθόκε.  

 

Οη εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ άλζξσπν γηα 

ηνλ άλζξσπν. Ζ αλαθνξά πνπ πξνεγήζεθε ζε θάπνηεο από απηέο, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα, πσο ην Internet ζήκεξα δελ είλαη κόλν εξγαιείν ςπραγσγίαο, αιιά 

ηαπηόρξνλα έλα εξγαιείν πνπ εμππεξεηεί ηνλ άλζξσπν ζε δηάθνξνπο ζεκαληηθνύο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ιίγν πεξηζζόηεξν έλαο από ηνπο 

ηνκείο, απηόο ηεο αλάξηεζεο αγγειηώλ ζην ίληεξλεη, κηαο θαη ε παξνύζα πηπρηαθή 

εξγαζία έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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1.6 Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ηζηνζειίδωλ  
 

Δίλαη πνιύ βαζηθό λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαθνξά ησλ δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ηηο 

ζηαηηθέο πξηλ μεθηλήζνπκε αλάπηπμε ηεο δηθήο καο ηζηνζειίδαο, αθνύ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ζε πνηα από ηηο δύν θαηεγνξίεο απηή αλήθεη θαη λα πξνρσξήζνπκε 

αλαιόγσο ζηελ πινπνίεζε ηεο. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αλαιύζνπκε δηεμνδηθά 

ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο. 

1.7 ηαηηθέο ηζηνζειίδεο  
 

ηαηηθέο ηζηνζειίδεο νλνκάδνληαη απηέο πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από αξρεία Html 

θαη Css πνπ κεηαδίδνληαη απηνύζηα από ηνλ δηαθνκηζηή πνπ ηηο θηινμελεί, ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο επεμεξγαζία πξηλ. Μηα ζηαηηθή ηζηνζειίδα είλαη πνιύ εύθνιν 

λα αλαγλσξηζηεί αθνύ θάζε θνξά πνπ ηελ επηζθεπηόκαζηε ε εκθάληζε ηεο παξακέλεη 

ίδηα θαη απηή δελ αιιειεπηδξά κε ηνλ ρξήζηε. Πιένλ δελ ζπλαληάκε ζπρλά ηέηνηεο 

ηζηνζειίδεο ζε ζρέζε κε παιαηόηεξα, αθνύ έρνπλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο 

θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ρξήζηε. Πιένλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνβνιή πνιύ 

απιώλ πξαγκάησλ, όπσο πρ γηα λα δεισζεί όηη κηα ηζηνζειίδα είλαη ππό θαηαζθεπή 

θιπ. 
  

1.8 Γπλακηθέο ηζηνζειίδεο  
 

Γπλακηθή είλαη κηα ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί κία ή πεξηζζόηεξεο γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα επεμεξγαζηεί ην πεξηερόκελν ησλ αξρείσλ πνπ ζα κεηαθέξεη ζηνλ 

ρξήζηε γηα πξνβνιή. Πιένλ δπλακηθέο είλαη νη πεξηζζόηεξεο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ απηή 

ηε ζηηγκή ζην δηαδίθηπν, αθνύ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ έλα πνιύ επξύ θάζκα αλαγθώλ. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη ηζηνζειίδεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ ρξήζηε, απηέο πνπ 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα θαη γεληθόηεξα λα ηξνπνπνηνύλ ην 

απνηέιεζκα πνπ βιέπεη ν ηειηθόο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. Κάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα είλαη έλα ελεκεξσηηθό site, 

έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα κέρξη θαη έλα θνηλσληθό δίθηπν. Οη δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ 

απηνύ ηνπ είδνπο νη ηζηνζειίδεο είλαη πξαγκαηηθά πάξα πνιιέο θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ 

ηερλνινγία πνπ ζα επηιέμνπκε λα αλαιάβεη ην δπλακηθό θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο ζπκπεξάλνπκε εύθνια όηη εθαξκνγή πνπ 

πξαγκαηεύεηαη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία είλαη κηα μεθάζαξα δπλακηθή ηζηνζειίδα θαη γη απηό 

ζε απηό ην θεθάιαην ζα αλαιύζνπκε ηελ θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο ηζηνζειίδαο.  

Σν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα ηε ρσξίζνπκε ζε κηθξόηεξα κέξε θαη λα ηα 

αλαιύζνπκε επηκέξνπο, εμεηάδνληαο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο. Όιεο νη δπλακηθέο 

ηζηνζειίδεο ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθά κέξε, ηελ εκθάληζε (front end ) θαη ην δπλακηθό θνκκάηη 

(back end). 
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1.9 Δκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο  
 

Ζ εκθάληζε κηα ηζηνζειίδαο είλαη ε πξώηε εηθόλα πνπ αληηθξίδνπκε κόιηο ηελ αλνίμνπκε 

αιιά θαη ην πξάγκα πνπ ζπλήζσο μεθηλάκε ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. Οπζηαζηηθά 

απνηειείηαη από αξρεία δνκεκέλα θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ από 

ηνπο browsers. Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γη απηή ηε δνπιεηά είλαη ε HTML θαη 

ην CSS .Ζ Html είλαη ε γιώζζα κε ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην νπηηθό κέξνο κηαο 

ηζηνζειίδαο. Οη ηζηνζειίδεο πνπ επηζθεπηόκαζηε ζην Internet δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά 

αξρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ θώδηθα γξακκέλν ζηελ γιώζζα Html. Σα αξρεία απηά έρνπλ 

επέθηαζε .htm ή .html. Οη browsers ζηελ ζπλέρεηα δηαβάδνπλ απηά ηα αξρεία θαη ηα 

εκθαλίδνπλ ην νπηηθό απνηέιεζκα ζηελ νζόλε καο. Ο θώδηθα html κηαο ζειίδαο κπνξεί λα 

βξεζεί πνιύ εύθνια θάλνληαο δεμί θιηθ επάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο ζειίδαο (όρη 

επάλσ ζε εηθόλα ή ζύλδεζκν) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ επηινγή View page source ή View 

source. Γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα html ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ελόο WYSIWYG (What You 

See Is What You Get) πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ. Μεξηθά ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα είλαη ην Dreamweaver ηεο Macromedia, ην CoffeeCup HTML Editor ηεο 

CoffeCup Softwares, ην Effective Site Studio ηεο Effective Studio θαη πνιιά άιια. Τπάξρεη 

πιεζώξα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζην Internet είηε γηα δσξεάλ θαηέβαζκα, είηε επί πιεξσκή. 

Αξθεηνί ζρεδηαζηέο Ηζηνζειίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξα από έλα πξόγξακκα 

αμηνπνηώληαο έηζη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζελόο από απηά, αθνύ είλαη θπζηθό νξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα λα ππεξηεξνύλ ζε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο εθεί πνπ άιια πζηεξνύλ.  

Απηόο είλαη ν θώδηθαο γηα κηα πνιύ απιή ζειίδα html ζηελ έθδνζε 4.01 <!DOCTYPE 

HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  

<html>  

<head>  

<title> this is the title <title>  

<head> <body> <p>Page content.</p> </body> </html>  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργαςία 
Διαμαντη Χριςτινα                                                ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ Σμήμα μηχανικών πληροφορικήσ 

 
15 | P a g e  

 

                                                    Κεφάλαιο 2 

                   Software και εργαλεία ανάπτυξησ ιςτοςελίδων 
 

2.1 Γεληθά  

 

Απηό ην θεθάιαην έρεη σο ζθνπό ηελ αλαθνξά θαη ηελ παξνπζίαζε όισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ απνηεινύλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο. Σα πξνγξάκκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, όπνπ θάπνηα από απηά 

είλαη θύξηα, ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο θαη πάλσ ζε απηά βαζίδεηαη ην site, ελώ 

θάπνηα άιια, ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιν βαζκό. 

ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη ηα 

βνεζεηηθά παθέηα ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
 

2.2 HTML 

 

Ζ HTML ( HyperText Markup Language) είλαη ε θύξηα γιώζζα ζήκαλζεο γηα ηηο 

ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ.Ζ 

HTML γξάθεηαη ππό κνξθή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινύληαη από ετικέτερ 

(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 ετικέτα έναπξηρ θαη ηε δεύηεξε ετικέτα λήξηρ (ή ζε άιιεο 

πεξηπηώζεηο ετικέτα ανοίγματορ θαη ετικέτα κλεισίματορ αληίζηνηρα). Αλάκεζα ζηηο 

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

εηθόλεο θιπ. 

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. Ζ 

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 
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ηα CSS, ελζαξξύλεη ηε ρξήζε ησλ CSS αληί δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα 

ζθνπνύο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

2.3 CMS 

 

CMS (Content Management Systems) 

Σα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ(Content Management Systems,CMS)είλαη 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ online ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

Οη δηαρεηξηζηέο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ελεκεξώλνπλ ην πεξηερόκελν ζην CMS, ην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζ' έλα δηαθνκηζηή. Οη αιιαγέο απηέο γίλνληαη απηόκαηα 

δηαζέζηκεο πάιη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ζε όινπο ηνπο επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

Σν πξώην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) είρε αλαθνηλσζεί ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Απηό ην CMS έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα απινπνηήζεη ην πεξίπινθν 

έξγν ηεο γξαθήο πνιιέο εθδόζεηο ηνπ θώδηθα θαη λα θαηαζηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο δηθηπαθνύ ηόπνπ πην επέιηθηε.Οη CMS πιαηθόξκεο επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζπγθεληξώλνπληα ζηνηρεία 

επεμεξγαζίαο, έθδνζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ζε έλα εληαίν πεξηβάιινλ εξγαζίαο back-

end. Οη πιαηθόξκεο CMS ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη σο ινγηζκηθό blog, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  Δηθόλα 8 logo cms 

 

2.4 CSS 
 

Σν Css ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απινπνηήζεη ηνλ θώδηθα html θαη λα ηνπ πξνζζέζεη 

παξαπάλσ δπλαηόηεηεο, αθνύ είλαη απηό πνπ ηξνπνπνηεί ηελ εκθάληζε ησλ δηαθόξσλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα ζειίδα html. Γξάθνληαο ηηο ζειίδεο καο κόλν κε Html θώδηθα, 

κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην ρξώκα θαη ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο (όπσο πίλαθεο, links, εηθόλεο θηι). Γηα λα αιιάμνπκε ην ρξώκα 

θάπνηνπ θεηκέλνπ ή ην ρξώκα ελόο πίλαθα, ζα πξέπεη λα βξνύκε ην ρξώκα απηό κέζα 

ζηνλ θώδηθα θαη λα ην αιιάμνπκε. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα θαληάδεη εύθνιε 

όηαλ έρνπκε λα δηαρεηξηζηνύκε κηα κόλν ζειίδα, αιιά έλα site απνηειείηαη από 

δεθάδεο ζειίδεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηδόκαζηε εύθνια θαη γξήγνξα. Απηό 

ην πξόβιεκα ιύλεηαη κε ηε ρξήζε Css ζε εμσηεξηθά αξρεία όπνπ κπνξνύκε λα 

νξίδνπκε ρξώκαηα θαη κεγέζε νξγαλσκέλα ζε ζηπι θαη έπεηηα λα εθαξκόδνπκε ηα 

ζηπι απηά ζηα ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, θάζε 

θνξά πνπ αιιάδνπκε ην ρξώκα ελόο ζηπι, αιιάδεη ην ρξώκα όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ αλαθνξά ζην ζηπι απηό. Έηζη αλ έρνπκε νξίζεη έλα ζηπι γηα ην θύξην κελνύ 
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ηνπ site, ηόηε ζα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ην ρξώκα ηνπ ζηπι απηνύ θαη απηόκαηα ζα 

εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο ζειίδεο.  
Δπίζεο έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ Css είλαη όηη απινπνηείηαη ν 

θώδηθαο θαη δελ ρξεηάδνληαη πνιιέο ηδηόηεηεο ζηηο εηηθέηεο νη νπνίεο ηνλ θάλνπλ 

δπζαλάγλσζην. Δπηπιένλ θάλεη γξεγνξόηεξε ηελ πινήγεζε θαζώο ην αξρείν, 

κέζα ζην νπνίν νξίδνληαη ηα ζηπι, "δηαβάδεηαη" από ηνλ browser κόλν κηα θνξά 

θαη έπεηηα απνζεθεύεηαη ζηελ cache memory, κεηώλνληαο έηζη ην κέγεζνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ γίλεηαη download από ηνπο browsers. Ζ βαζηθή δνκή ελόο 

αξρείνπ Css απνηειείηαη από θαλόλεο θαη δειώζεηο ζηπι γηα θάζε ζηνηρείν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Δηθόλα 9 Logo css 

 

Σν DOM είλαη έλα κνληέιν παξνπζίαζεο ηεο W3C (World Wide Web 

Consortium), αλεμάξηεην από γιώζζεο θαη πιαηθόξκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε html θαη xml αξρείσλ. ηελ νπζία είλαη νη θαλόλεο πνπ 

νξίδνπλ ηελ δνκή ελόο αξρείνπ θαη δεκηνπξγνύλ ηελ ηεξαξρία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ην ζπλζέηνπλ, ώζηε λα επηηξέςνπλ ηελ πξόζβαζε ζε εμσηεξηθά scripts. Απηή ε 

δνκή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο από ηελ JavaScript γηα λα αλαγλσξίζεη ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία ζα επεξεάζεη δπλακηθά θαη όρη ζηελ εκθάληζε ηνπ html αξρείνπ από ηνλ 

browser.  
 

 

Αλαιπηηθά ε JavaScript κπνξεί κέζω ηνπ DOM λα:  
Αιιάμεη όια ηα Html ζηνηρεία κηαο ζειίδαο  

Αιιάμεη όιεο ηηο ηδηόηεηεο ησλ Html ζηνηρείσλ κηαο ζειίδαο  

Αιιάμεη όινπο ηνπο θαλόλεο ησλ Html ζηνηρείσλ κηαο ζειίδαο  

Αθαηξέζεη ππάξρνληα Html ζηνηρεία κηαο ζειίδαο  

Πξνζζέζεη λέα Html ζηνηρεία ζε κηα ζειίδα  

Έρεη πξόζβαζε ζε όια ηα γεγνλόηα (events) πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα Html ζηνηρεία  

Να δεκηνπξγήζεη θαηλνύξηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα Html ζηνηρεία  

 

Τπάξρνπλ 3 είδε DOM  
1) Core DOM – γηα όια ηα έγγξαθα  

2) XML DOM – γηα XML έγγξαθα  

3) HTML DOM – γηα Html έγγξαθα  
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Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη εδώ είλαη ηα έγγξαθα Html πνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά:  

1) Σα Html ζηνηρεία σο αληηθείκελα  

2) Σηο ηδηόηεηεο όισλ ησλ Html ζηνηρείσλ  

3) Σηο κεζόδνπο πξόζβαζεο ζε όια ηα Html ζηνηρεία  

4) Σα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα Html ζηνηρεία 

2.5 Apache server, PHP, Mysql  

 

Ζ εθαξκνγή πινπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ Apache server, PHP θαη Mysql θαη 

παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηά. Οη ιόγνη επηινγήο απηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ αγγειηώλ είλαη θπξίσο νη εμήο:  

 Καη ηα ηξία πξντόληα είλαη αλνηρηνύ θώδηθα.  

 πλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο κε απόιπηε επηηπρία.  

 Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο ζπλαξηήζεηο ηεο PHP γηα ηε MySQL.  

 Ζ ζπλδπαζκέλε ηνπο ρξήζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ δηαδηθηπαθώλ 

εθαξκνγώλ κε πςειά θξηηήξηα αμηνπηζηίαο, απόδνζεο, ηαρύηεηαο θαη 

αζθάιεηαο.  

 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα ηξία βαζηθόηεξα πξνγξάκκαηα ηεο εθαξκνγήο 

ζπλδένληαη θαη επηθνηλωλνύλ κεηαμύ ηνπο πεξηγξάθεηαη κε απιά ιόγηα ωο εμήο : 

  

 Αξρηθά ν θπιινκεηξεηήο (browser) ηνπ ρξήζηε ζηέιλεη έλα εξώηεκα HTTP 

(HTTP Request) πξνο ηνλ Apache server ζρεηηθά κε ηε ζειίδα πνπ πξνζπαζεί λα 

αλνίμεη  

 

 Ο Apache εληνπίδεη ην αξρείν κε ηνλ θαηάιιειν θώδηθα θαη θαιεί ηνλ 

κεηαγισηηηζηή ηεο PHP γηα λα εθηειέζεη ηνλ θώδηθα (script).  

 

 Ζ PHP κέζσ ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ πνπ δηαζέηεη 

ζηέιλεη εξσηήκαηα (queries) πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ Mysql (αλ ρξεηάδεηαη).  

 

 Ζ Mysql επεμεξγάδεηαη ηα εξσηήκαηα θαη ζηέιλεη πίζσ ζηελ PHP ηα 

απνηειέζκαηα.  

 

 Ζ PHP επηζηξέθεη πίζσ ζηνλ Apache server ηα απνηειέζκαηα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ θώδηθα ζε κνξθή HTML.  

 

 Ο Apache server ζηέιλεη ηελ HTML ζηνλ browser όπνπ πξνβάιινληαη ζην 

ρξήζηε. 

 

2.6 O Apache server  

 
Ο Apache HTTP γλσζηόο θαη απιά ζαλ Apache είλαη έλαο εμππεξεηεηήο ηνπ 

παγθόζκηνπ ηζηνύ (web). Όπνηε επηζθέπηεζηε έλαλ ηζηόηνπν ν πινεγόο ζαο επηθνηλσλεί 

κε έλαλ δηαθνκηζηή HTTP (εηθόλα 2.1) . Σν πιενλέθηεκα ηνπ Apache είλαη όηη ιεηηνπξγεί 

ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο ζαλ ηα Windows, ην Linux, ην Unix, θαη ην Mac OS X. Ο 

APACHE αλαγλσξίδεηαη γεληθά σο ν πην δεκνθηιήο Web Server. Αξρηθά ζρεδηάζηεθε 

γηα ηνπο θεληξηθνύο ππνινγηζηέο Unix. Αξγόηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα Windows θαη 

άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηθηύσλ (NOS, network operating systems).  
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Ο APACHE Web Server παξέρεη κηα πιήξε ζεηξά ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ ησλ 

Web Server, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ CGI, SSL, θαη ησλ εηθνληθώλ πεξηνρώλ. 

Τπνζηεξίδεη επίζεο plug in ελόηεηεο θαη είλαη αμηόπηζην θαη ζρεηηθά εύθνιν λα 

δηακνξθσζεί.  

 

Ο APACHE SERVER είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό όπνπ δηαλέκεηαη από ην Apache  

Software Foundation πνπ πξνσζεί ηηο δηάθνξεο ειεύζεξεο θαη πξνεγκέλεο αλνηθηέο πεγέο 

ηερλνινγίαο Ηζηνύ (Web technologies). ύκθσλα κε έξεπλα πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2009, ν πην δεκνθηιήο εμππεξεηεηήο είλαη ν Apache, αθνύ απηόλ 

ρξεζηκνπνηεί θνληά ην 67% ησλ ηζηνρώξσλ παγθνζκίσο, έλαληη ηνπ πην ζηελνύ 

αληαγσληζηή ηνπ Microsoft-IIS πνπ βξίζθεηαη 47 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πίζσ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Δηθόλα 10  logo apache server 

2.7 WAMP 

 
Σν Wamp πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο Windows, Apache, MySQL θαη PHP θαη όπσο ιέεη θαη 

ην όλνκά ηνπ, είλαη έλα νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηώλ θαη γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

έηνηκν λα εγθαηαζηαζεί ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ windows. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηνπηθνύ server πνπ ζα ηξέρνπκε ηελ εθαξκνγή καο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο, είηε γηα κηθξνύ κεγέζνπο projects πνπ ηξέρνπλ είηε ηνπηθά είηε κέζσ 

δηθηύνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Δηθόλα 11 Logo wamp 

 

2.8 Ζ 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 Ηζηνύ (π.ρ. Apache), ώζηε λα 

παξαρζεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ην ηειηθό πεξηερόκελν, πνπ είηε ζα ζηαιεί ζην πξόγξακκα 
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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. 

Ζ PHP απνηειεί κηα από ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο ζην Παγθόζκην Ηζηό, θαζώο 

ρξεζηκνπνηείηαη από πιεζώξα εθαξκνγώλ θαη ηζηόηνπσλ. Ζ 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". 
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 2.8.1 Πιενλεθηεκαηα ηεο php  

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο PHP θαη ησλ άιισλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Πνιιέο θνξέο ε PHP είλαη πξνηηκόηεξε έλαληη ησλ άιισλ, 

αλάινγα πάληνηε θαη κε ηε θύζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ πξόθεηηαη λα 

αλαπηπρζεί. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη θαη αλαιύνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη, γηα 

ηνπο νπνίνπο ε PHP είλαη πξνηηκόηεξε, ηόζν ζε απηή ηελ εξγαζία, όζν θαη 

γεληθόηεξα:  

 Ζ PHP ιεηηνπξγεί ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο : Όπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν 2.4.1, ε PHP ιεηηνπξγεί ζηα πεξηζζόηεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα. Αληίζεηα, ζε άιιεο γιώζζεο απαηηείηαη ε 

ύπαξμε servers, βαζηζκέλσλ ζε ζπζηήκαηα Windows, (πρ ASP). 

 

 Η PHP ππνζηεξίδεη επξύ θάζκα βάζεωλ δεδνκέλωλ : Τπάξρνπλ γιώζζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ εμ’ νξηζκνύ κόλν ηελ MS – Access θαη ηνλ SQL Server, αληίζεηα κε 

ηελ PHP, πνπ ππνζηεξίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκό βάζεσλ δεδνκέλσλ (κεξηθέο από ηηο 

νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην).  

   

Η PHP είλαη γξεγνξόηεξε : Πξάγκαηη, ε PHP είλαη ζεκαληηθά γξεγνξόηεξε από 

ηελ άιιεο γιώζζεο όπσο ε ASP, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε ASP 

ππνζηεξίδεη πνιιέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ν 

κεηαγισηηηζηήο (compiler) γηα θάζε γιώζζα λα θνξηώλεηαη ζηε κλήκε θαη λα 

εθηειεί ηε δηθή ηνπ δηεξγαζία, νπόηε ηειηθά επηβαξύλεηαη νιόθιεξν ην ζύζηεκα. 

Αληίζεηα, ζηελ PHP όια εθηεινύληαη ζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη αξρηθά ζηε κλήκε, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο από επηθνηλσλία κε δηάθνξεο δηεξγαζίεο.  

Ο πεγαίνο θώδηθαο ηεο PHP είλαη αλνηρηόο ζην θνηλό : Απηό ζεκαίλεη πσο ν 

θώδηθαο ηεο PHP (source code), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, λα αληηγξαθεί ε λα 
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ηξνπνπνηεζεί ειεύζεξα από νπνηνλδήπνηε, ελώ έηζη ππάξρεη ακεζόηεηα θαη ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ (bugs) ηεο PHP. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη λα επεθηείλεηαη κε βάζε απηέο. 

 

Η PHP είλαη αζθαιήο : ην Internet Information Services Server, ππάξρνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Ζ PHP, αλ θαη ιεηηνπξγεί θαη κε ην Internet 

Information Services Server, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλ επηιερζεί θαη θάπνηνο 

άιινο server, κε ιηγόηεξα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο.  

 

Ο θώδηθαο ζε PHP είλαη πην απνδνηηθόο : Δίλαη γεγνλόο, πσο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα ζε κηα εξγαζία, κε ιηγόηεξν θώδηθα ζε PHP 

από όηη ζε γιώζζεο όπσο ε Java ή ε ASP.  

 

Η PHP είλαη από ηηο δεκνθηιείο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην Web : 
Ζ PHP είλαη δεκνθηιέζηεξε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα script, ζε ζρέζε 

κε ηηο ASP, Cold Fusion, Perl, θ.ι.π.  

 

Η PHP δελ έρεη νηθνλνκηθό θόζηνο : Ζ PHP, είλαη ινγηζκηθό ην νπνίν 

παξέρεηαη δσξεάλ ζην Internet. Αληίζεηα, άιιεο γιώζζεο, επεηδή ιεηηνπξγνύλ 

κόλν ζε Internet Information Services, απαηηνύλ ηελ ύπαξμε Windows, 

γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη θόζηνο γηα όζνπο πξέπεη λα αιιάμνπλ ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα θαη λα θύγνπλ από Linux, Unix, θ.ι.π.  

 

Σν ζηπι πξνγξακκαηηζκνύ ζε PHP είλαη πην θνληά ζε C++ / Java : Απηό 

απνηειεί πιενλέθηεκα γηα όζνπο είλαη γλώζηεο ηεο C++ ή ηεο Java, θαζώο 

έηζη νη ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνύ ζα είλαη ήδε γλώξηκεο θαη όρη 

πξσηόγλσξεο.  
 

2.9 Php Frameworks  
 

Όπσο θαη ζηo front end θνκκάηη κηαο ηζηνζειίδαο, έηζη θαη ζην back end, 

πξνζπαζνύκε λα εμνηθνλνκήζνπκε πνιύηηκν ρξόλν θαη λα κεηώζνπκε ηελ πεξηηηή 

δνπιεηά παίξλνληαο θάπνηα θνκκάηηα θώδηθα έηνηκα, ελώ ηαπηόρξνλα πξνζπαζνύκε 

λα θξαηήζνπκε ηελ επειημία ηεο εθαξκνγήο καο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 
    

                                                                     Δηθόλα 13 Php Frameworks 

ε απηή ηελ πεξίπηωζε έρνπκε δπν επηινγέο:  
1) Σε ρξήζε θάπνηνπ CMS (Content Management System) πνπ είλαη κηα 

νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ παξέρεη ηελ επθνιία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο εθαξκνγήο 

εμνινθιήξνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα γξάςνπκε νύηε κηα γξακκή θώδηθα. Απηή ε ιύζε 

έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο θαηαζθεπήο αθνύ ππάξρνπλ έηνηκα θνκκάηηα 
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θώδηθα ζρεδόλ γηα θάζε δνπιεηά θαη ελδείθλπηαη γηα αξράξηνπο, πεξηνξίδεη όκσο ηελ 

επειημία θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο καο.  

2) Σε ρξήζε θάπνηνπ framework πνπ αλαιακβάλεη έλα κεγάιν θνκκάηη δηαρείξηζεο 

ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεη. Απηή ε ιύζε ρξεηάδεηαη εμνηθείσζε κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαζώο αλαιόγσο πνην framework ζα επηιέμνπκε ζα ρξεηαζηεί λα 

γξάςνπκε θαη αλάινγν κέξνο ηνπ θώδηθα. Απηή ε επηινγή όκσο καο δίλεη πνιύ 

πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζηελ επειημία ηεο εθαξκνγήο καο, αθνύ ηελ 

θαηαζθεπάδνπκε όπσο αθξηβώο ηε ρξεηαδόκαζηε.  

 

Πιενλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ελόο framework:  
1) Πνιύ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ιόγσ ησλ πνιιώλ δπλαηνηήησλ πνπ 

δίλνληαη ζηνλ developer.  

2) Δπθνιία ζηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζην κέιινλ θαη ηεο 

πξνζζήθεο θαηλνύξησλ δπλαηνηήησλ, ή ηεο αθαίξεζεο θάπνησλ άιισλ πηζαλώλ 

παξσρεκέλσλ.  

3) Μεγάιε αζθάιεηα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαζώο ηα 

frameworks αλαλεώλνληαη ζπλερώο γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε απηέο.  

4) Πνιιέο πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο θαη βηβιηνζήθεο.  

5) Μεγάιε θνηλόηεηα ρξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνλ developer ζε 

νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη ζηελ θαηαζθεπή.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP, ζα πξέπεη 

λα επηιέμνπκε έλα αμηόπηζην framework, από ηα πνιιά πνπ ππάξρνπλ θαη είλαη 

θηηαγκέλα γηα απηή ηε γιώζζα.  

Γηα λα επηιέμνπκε ην πην ζσζηό framework πνπ λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε, πξέπεη λα δνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαζελόο θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε κεηαμύ ηνπο.  

 

Βαζηθά θξηηήξηα γηα λα επηιέμνπκε ην ζωζηό framework είλαη:  
1) Σν κέγεζνο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε. Άιια framework 

ελδείθλπληαη γηα κηα κεγάιε εθαξκνγή κε ζύλζεηα ραξαθηεξηζηηθά θαη άιια γηα κηα 

πην απιή.  

2) Ζ έθδνζε ηεο PHP πνπ ππνζηεξίδεη, θαζώο ε γιώζζα PHP ρξεζηκνπνηείηαη ζε δπν 

εθδόζεηο, ηελ 4 θαη ηελ 5 ελώ δελ ππνζηεξίδνπλ όια ηα frameworks θαη ηηο δύν 

εθδόζεηο.  

3) H εμνηθείσζε καο κε ηελ γιώζζα PHP. Αλάινγα κε ην framework ζα θιεζνύκε λα 

γξάςνπκε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν κέξνο ηνπ θώδηθα, αιιά θαη λα κάζνπκε ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, πνπ πνηθίιεη ζε πνιππινθόηεηα.  

4) Σν πνζό δεκνθηιέο είλαη. Όζν κεγαιύηεξε θνηλόηεηα ππνζηήξημεο έρεη, ηόζν 

γξεγνξόηεξα ιύλνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.  

5) Οη πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο πνπ απηό δίλεη.  
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Κάπνηεο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο είλαη:  
  Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο αηηεκάησλ AJAX  

  Έηνηκα templates, δειαδή μερσξηζηέο εκθαλίζεηο ηεο ηζηνζειίδαο.  

  Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

  Validation, δειαδή έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηώλ.  

  Authentication, δειαδή δηαδηθαζία εηζόδνπ πηζηνπνηεκέλσλ ρξεζηώλ. 
 

2.10 Cakephp 
 

Σν Cakephp είλαη έλα από ηα πνιιά php frameworks πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν θαη 

δηαηίζεληαη γηα δσξεάλ θαηέβαζκα θαη ρξήζε. Πνηα είλαη όκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ πνπ ην θάλνπλ λα δηαθέξεη;  

Σν CakePHP είλαη κηα πιαηθόξκα αλνηθηνύ θώδηθα γηα PHP πνπ πξννξίδεηε γηα λα 

θάλεη ηελ δεκηνπξγία, ηε δεκνζίεπζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθαξκνγώλ επθνιόηεξε. 

Δπίζεο πξνζθέξεη πνιιά ρξήζηκα κνληέια ζρεδίαζεο, όπσο είλαη ην MVC (Μνληέιν 

– Πξνβνιή – Διεγθηήο) πνπ ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο δεκνθηιείο πιαηθόξκεο. Ζ 

πιαηθόξκα CakePHP επίζεο παξέρεη έλα κεγάιν αξηζκό πνιύηηκσλ βηβιηνζεθώλ πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηε δηαρείξηζε ζπρλώλ εξγαζηώλ. Κάπνηεο βαζηθέο από απηέο είλαη ε 

ζύλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 

απηή, όπσο θαη ε ζύλδεζε ησλ δηαθόξσλ θνκκαηηώλ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 

επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θώδηθα.  
 

 

 

 

 

                        

                                            

   

 

                                                                 Δηθόλα 14 Logo Cakephp 

Μεξηθά ζηνηρεία πνπ ην θάλνπλ λα μερωξίδεη  

 

1. Δίλαη αλνηθηνύ θώδηθα κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ MIT θαη επηηξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηε ην CakePHP ειεύζεξα.  

2. πκβαηό κε ηελ PHP4 θαη PHP5. Ζ πην παιαηά έθδνζε πνπ είλαη ζπκβαηή κε ην 

CakePHP είλαη ε 4.3.2  

3. Τπνζηεξίδεη πνιιά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

4. Τπνζηεξίδεη ην κνληέιν ζρεδίαζεο MVC (Model View Control)  

5. Δύθνιή ζύλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα δεκηνπξγία, αλάγλσζε, αλαβάζκηζε 

θαη δηαγξαθή εγγξαθώλ.  

6. Πξνζρέδηα γηα λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο.  

7. Φηιηθά URL γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο  

8. Δξγαιεία γηα επηθύξσζε θαη θαζαξηζκό ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ είζνδν γηα λα 

είλαη πην αζθαιείο νη εθαξκνγέο.  
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9. Δίλαη άκεζα επεθηάζηκε κε plug-in, δειαδή έηνηκα θνκκάηηα πνπ γξάθνληαη από 

ηξίηνπο θαη δίλνπλ πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ζηελ εθαξκνγή καο.  

10. Δίλαη πνιύ δεκνθηιέο, πνπ ζεκαίλεη όηη έρεη κεγάιε θνηλόηεηα ππνζηήξημεο αιιά 

θαη όηη αλαβαζκίδεηαη πνιύ ζπρλά γηα λα θαιύπηεη όιεο ηηο ηειεπηαίεο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο.  

11. Δίλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηελ απιόηεηα ζηε ρξήζε θαη ελδείθλπηαη αθόκα θαη 

γηα αξράξηνπο κε ηελ php ρξήζηεο, αθνύ βνεζάεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα γξάςνπλ 

ιηγόηεξν θώδηθα.  

12. Γηαζέηεη απηόκαηε ιεηηνπξγία δεκηνπξγίαο ηνπ θώδηθα ησλ κνληέισλ παίξλνληαο 

σο είζνδν ηε δνκή ησλ πηλάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, πνπ είλαη έλα 

από ηα πην ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αθνύ έηζη εμνηθνλνκνύκε πνιύ ρξόλν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Δηθόλα 15 components of cakephp 

 

2.11. Η MySQL  

 

Ζ 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. 

2.11.1 Δηζαγωγή ζηελ MySQL  

Σν ινγηζκηθό MySQL, είλαη έλαο γξήγνξνο, πνιπρξεζηηθόο (multi–user), 

πνιπλεκαηηθόο (multi – threaded) θαη εύξσζηνο (robust) εμππεξέηεο (server) βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ SQL. θνπόο ηνπ είλαη ε ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πνπ εθηεινύλ 

θξίζηκεο θαη «βαξηέο» εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ παξαγσγή 

θώδηθα καδηθήο αλάπηπμεο. Δίλαη κε δπν ιόγηα, κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ζνβαξώλ θαη ζύλζεησλ εθαξκνγώλ.  
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Ζ MySQL, απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν ζύζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ κε 

ελζσκαησκέλε SQL, ην νπνίν θπθινθνξεί κε ηε κνξθή αλνηρηνύ πεγαίνπ θώδηθα 

(open source). Απηό ζεκαίλεη πσο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη 

ηνλ θώδηθα ηνπ MySQL Server. Απηή ε έθδνζε παξέρεηαη ρσξίο θόζηνο ζην Internet 

θαη πξνζθέξεηαη γηα ηνλ θαζέλα.  

 

Ζ MySQL, θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζρεζηαθώλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, θαζώο ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ζε πνιινύο πίλαθεο, αληί ζε έλαλ 

εληαίν ρώξν. Απηό ην γεγνλόο, πξνζζέηεη ηαρύηεηα θαη επιπγηζία ζηε βάζε, ελώ 

επηπιένλ, παξέρεηαη κεγάιε αμηνπηζηία θαη επθνιία ζηε ρξήζε. θνπόο ηεο MySQL 

ήηαλ θαη είλαη ε δηαρείξηζε κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε κεγάιε ηαρύηεηα, ζε 

ζρέζε πάληνηε κε δηάθνξα άιια παξόκνηα παθέηα ινγηζκηθνύ.  

 

Πξνρσξώληαο ζε πην ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ MySQL Server, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έρεη αλαπηπρζεί ζε C θαη 

C++. Μπνξεί θαη ιεηηνπξγεί ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Microsoft Windows, 

Linux, Unix, θ.ι.π.), πξάγκα πνπ απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. Δίλαη έλα 

ζύζηεκα πειάηε / εμππεξέηε (client / server), ην νπνίν απνηειείηαη από έλαλ 

πνιπλεκαηηθό (multi – threaded) SQL server, πνπ ππνζηεξίδεη πνιιά πξνγξάκκαηα 

θαη βηβιηνζήθεο πειάηε, εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη έλα κεγάιν εύξνο εθαξκνγώλ 

δηαζύλδεζεο κε ην ρξήζηε.  

Ζ MySQL παξέρεη αζθάιεηα ζηα δεδνκέλα, κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο απόδνζεο 

πξνλνκίσλ θαη θσδηθώλ ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο. Οη θσδηθνί (passwords) παξακέλνπλ 

αζθαιείο, ιόγσ ηεο απόθξπςεο πνπ γίλεηαη θαηά ηε ζύλδεζε ζην server, ελώ γίλεηαη 

θαη επηπιένλ επαιήζεπζε ησλ ρξεζηώλ από ηνλ ίδην ηνλ εμππεξέηε.  

 

Σν αμηνζεκείσην ζέκα ζηνλ MySQL Server, είλαη ην όηη κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε 

πξαγκαηηθά ηεξάζηησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ήδε ππάξρνπλ 

βάζεηο πνπ έρνπλ 50 εθαηνκκύξηα εγγξαθέο, βάζεηο κε 60000 πίλαθεο θαη βάζεηο κε 5 

δηζεθαηνκκύξηα γξακκέο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζε παιαηόηεξε έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

(ver. 3.22), ην κέγεζνο ελόο πίλαθα πεξηνξηδόηαλ ζηα 4 GB. Από ηελ επόκελε έθδνζε 

θαη κεηά όκσο (ver. 3.23+), ην κέγηζην κέγεζνο ελόο πίλαθα απμήζεθε ζηα 8 

εθαηνκκύξηα terabytes (263 bytes). Έηζη πιένλ, ην κέγηζην απνδεθηό κέγεζνο ελόο 

πίλαθα, θαζνξίδεηαη από ηα δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο 

πνπ ζέηνπλ ζηα κεγέζε ησλ αξρείσλ. Δμ’ νξηζκνύ πάλησο, ε MySQL δεκηνπξγεί 

πίλαθεο κε αξρηθό κέγεζνο 4 GB, ην νπνίν κπνξεί θαη λα αιιάμεη από ην ρξήζηε.  

 

Μεξηθά αθόκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ MySQL Server, είλαη ε δηαζύλδεζε πνπ παξέρεη 

κε πειάηεο (clients), κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ TCP / IP ζε νπνηαδήπνηε πιαηθόξκα, 

θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο δηαζύλδεζεο θαη κε άιια ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

κέζσ ODBC (Open– DataBase – Connectivity) ζπλδέζεσλ. Δπηπξόζζεηα, παξέρεη θαη 

ηνπηθό ραξαθηήξα, έρνληαο ηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο κελπκάησλ ιαζώλ ζε πνιιέο 

γιώζζεο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπλόινπ ραξαθηήξσλ (character set) πνπ πξνηηκά ν 

ρξήζηεο 

2.11.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο MySQL  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη δύζθνιν λα πεη θαλείο γηα πην ιόγν πξνηηκάηαη ην έλα ή ην 

άιιν ζύζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ. Παξόια απηά, θάπνηεο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαθνξέο, θαζνξίδνπλ ηειηθά πνην ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε web εθαξκνγώλ. 
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ε ηειηθό ζηάδην, ε απόθαζε γηα ην πνην ινγηζκηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη από ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί.  

Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα είλαη αδύλαηνλ λα δνζεί κνλνιεθηηθά ή κέζα ζε κηα 

θξάζε. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε ππέξ ηεο MySQL, κεξηθνί 

από ηνπο νπνίνπο είλαη θαη νη εμήο :  
 

 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα : Ζ MySQL ιεηηνπξγεί ζε όια ηα γλσζηά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα (Windows, Linux, Unix, θ.ι.π.). 

Αληίζεηα, άιια ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ όπσο ν Microsoft SQL Server, 

εθόζνλ είλαη πξντόλ ηεο Microsoft, ιεηηνπξγεί κόλν ζε πεξηβάιινλ Windows, 

γεγνλόο πνπ πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ.  

 

 Απόδνζε : Ζ MySQL εγείηαη ζε απηό ηνλ ηνκέα, θπξίσο ιόγσ ηεο κνξθήο κε 

ηελ νπνία απνζεθεύνληαη νη πίλαθεο. Απηή ε κνξθή, κε όλνκα MyISAM, έρεη 

πνιύ κηθξέο απαηηήζεηο ζε επεμεξγαζηηθή ηζρύ, κλήκε θαη ρσξεηηθόηεηα. 

 Γηάζεζε πεγαίνπ θώδηθα : Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν πεγαίνο θώδηθαο ηεο 

MySQL είλαη δηαζέζηκνο ζε νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα ην κειεηήζεη ή λα ηνλ 

ηξνπνπνηήζεη.  

 

 Κόζηνο άδεηαο ρξήζεο : Δίλαη γεγνλόο πσο ε MySQL δηαλέκεηαη ζε δπν 

εθδόζεηο, όπνπ ε κηα είλαη ρσξίο θαλέλα θόζηνο θαη παξέρεηαη ζην Internet, 

ελώ ε δεύηεξε, αλ θαη επί πιεξσκή, δελ έρεη ππεξβνιηθό θόζηνο. Αληίζεηα, ην 

θόζηνο ηεο άδεηαο ρξήζεο άιισλ ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, είλαη έλα 

ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε.  

 

 Πξόζβαζε από πνιινύο ρξήζηεο : Ζ MySQL, κε επθνιία κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη ηαπηόρξνλα πνιινύο ρξήζηεο, αθνύ από ηελ αξρή είρε 

ζρεδηαζηεί λα είλαη έλα πνιπρξεζηηθό (multi – user) ζύζηεκα.  

 

 Γηαρείξηζε κεγάιωλ βάζεωλ δεδνκέλωλ : Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 

MySQL κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, κε εθαηνκκύξηα 

εγγξαθέο θαη ρηιηάδεο πίλαθεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Access, απηό δελ είλαη 

δπλαηόλ, δειαδή δελ κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κεγάινπ 

κεγέζνπο.  

 

 Αζθάιεηα : Ζ αζθάιεηα ζε άιια ζπζηήκαηα δελ απνηειεί δπλαηό ζεκείν θαη 

απηό νθείιεηαη ζην όηη νη πίλαθεο, εθόζνλ απνζεθεύνληαη ζε ηνπηθνύο 

δίζθνπο, κπνξνύλ λα αλνηρηνύλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ κε απεπζείαο πξόζβαζε 

ζηνλ ππνινγηζηή πνπ βξίζθνληαη. Δπηπιένλ ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζε 

MySQL, ηελ αλαιακβάλεη ν ίδηνο ν MySQL Server. Έηζη, νπνηνζδήπνηε 

πξνζπαζήζεη λα έρεη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ρσξίο ηα ζσζηά ζηνηρεία 

(όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο), ζα απνηπγράλεη δηαξθώο 

2.12 jQuery 

Σν jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε ηεο JavaScript ζρεδηαζκέλε λα απινπνηήζεη ηελ 

πινπνίεζε ζελαξίσλ (scripting) ζηε πιεπξά ηνπ πειάηε (client side) ηεο HTML. 

Κπθινθόξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 από ηνλ Σδνλ Ρέξηγθ (John Resig) θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ από ην 65% ησλ 10.000 ηζηνζειίδσλ κε ηε κεγαιύηεξε 

επηζθεςηκόηεηα παγθνζκίσο. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη είλαη έλα 

ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ γηα θάζε ρξήζε.Απηή ε 
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βηβιηνζήθε έρεη πνιύ κηθξό κέγεζνο ώζηε λα κελ επηβαξύλεη ηνπο browsers, θαη καο 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα κε ιίγν θώδηθα. Γειαδή έρεη ηε 

θηινζνθία «write less, do more». 

Ο ζθνπόο ηνπ jQuery είλαη λα καο δηεπθνιύλεη λα πξνζζέζνπκε θώδηθα JavaScript 

ζηελ ηζηνζειίδα καο. Σν jQuery αλαιακβάλεη λα θάλεη πνιιέο από ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύλ πνιιέο γξακκέο θώδηθα JavaScript. Δπίζεο ην jQuery καο 

δίλεη ζπλαξηήζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα θάλνπκε θάπνηεο δηαδηθαζίεο κε κόλν 

κηα γξακκή θώδηθα. Σν jQuery επίζεο έρεη απινπνηήζεη πάξα πνιιέο από ηηο 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο ηεο JavaScript, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη θιήζεηο AJAX 

θαζώο θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ κνληέινπ DOM.  

 

πγθεθξηκέλα ε βηβιηνζήθε ηνπ jquery πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 

1) Υεηξηζκό ηνπ html θαη ηνπ DOM  

2) Υεηξηζκό ηνπ CSS  

3) Μεζόδνπο γεγνλόησλ ηνπ HTML  

4) Δθέ θαη animations  

5) AJAX  

6) Plug-ins  

7) Γηάθνξα άιια utilites  

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πνπ θηηάρλνπκε ζε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία ε 

βηβιηνζήθε ηνπ jQuery είλαη έλα αλαπόζπαζην κέξνο, θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηάθνξα ζεκεία θαη βειηηώλεη ηελ εκθάληζε, ηελ ρξεζηηθόηεηα θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο 

εθαξκνγήο.  

 

πγθεθξηκέλα ηελ ρξεζηκνπνηνύκε ζηα εμήο ζεκεία:  

 

1) ηελ εκθάληζε θαη ηελ απόθξπςε ησλ dropdown menus.  

2) ηελ πξνζαξκνγή ησλ κελνύ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νζόλεο πξνβνιήο.  

3) ηελ ζπκπιήξσζε ηεο κπάξαο πνπ δείρλεη ηελ πξόνδν ηεο θόξησζεο, ζην πάλσ 

κέξνο ηεο ζειίδαο.  

4) ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε ζειίδα ηεο αλαδήηεζεο, όηαλ παηήζνπκε 

ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο, είηε αιιάμνπκε ηελ επηινγή θάπνηνπ θίιηξνπ πρ ηελ 

θαηεγνξία ή ηελ εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ. ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη ρξήζε 

θιήζεσλ AJAX γηα λα ηξνπνπνηεζεί κόλν έλα κέξνο ηεο ζειίδαο θαη λα κελ 

επαλαθνξησζεί νιόθιεξε ε ζειίδα θαη έηζη βειηηζηνπνηείηαη ν ρξόλνο εκθάληζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

5) Ζ ηερλνινγία AJAX ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζηελ εκθάληζε ησλ απηόκαησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ αλαδήηεζή καο, θαζώο πιεθηξνινγνύκε ζηε 

θόξκα ηεο αλαδήηεζεο. Απηό γίλεηαη κε ζπλερή queries ζηε βάζε δεδνκέλσλ θάζε 

θνξά πνπ παηάκε θάπνην πιήθηξν.  

6) ηελ εκθάληζε θαη ηελ απόθξπςε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαδήηεζεο.  

7) ηελ ζειίδα ηεο ηξηζδηάζηαηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο ζε 

αξθεηά ζεκεία, κε ζεκαληηθόηεξα:  
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8) ηελ απόθξπςε ησλ πεξηηηώλ ζηνηρείσλ θαηά ηε θόξησζε, όπσο ν footer θαη ν 

header όηαλ δελ ππάξρεη ν θέξζνξαο πάλσ ζηα κελνύ,  

9) ζηελ ζύλδεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο βηβιηνζήθεο κε ηα πεξηερόκελα ηεο εθαξκνγήο. 

Απηό γίλεηαη θαη πάιη κε θιήζεηο AJAX θαη απάληεζε από ηελ δπλακηθή πιεπξά ηεο 

εθαξκνγήο κε θσδηθνπνηεκέλα αξρεία JSON πνπ πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα πξνβνιή.  

2.13 JavaScript 

 

Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε JavaScript ηξέρεη θαη ζε αξθεηέο εθαξκνγέο από ηελ 

πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή, ε βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία γηα ρξόληα, ήηαλ κηα client – side 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (ζε αληίζεζε κε ηελ php) θαη εθηεινύληαλ απνθιεηζηηθά 

ζηνπο browsers. θνπόο ηελ είλαη λα δηακνξθώλεη δπλακηθά ηα html αξρεία θαη λα 

ηνπο δίλεη πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο.  

Σν πιενλέθηεκά ηεο ζε ζρέζε κε ηηο γιώζζεο πνπ εθηεινύληαη ζε έλα server είλαη ε 

δπλαηόηεηα ηεο αζύγρξνλεο θόξησζεο δεδνκέλσλ, δειαδή ε δπλακηθή αιιαγή ελόο 

κέξνπο κηαο ηζηνζειίδαο ρσξίο λα ρξεηαζηεί ε αλαλέσζε νιόθιεξεο ηεο ζειίδαο. 

Έηζη εμνηθνλνκνύληαη πόξνη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ 

γίλεηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    Δηθόλα 16 Logo JavaScript 

2.14 Notepad++ - PsPad editor  

 
Ωζηόζν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, είλαη αλαγθαία θαη ε ρξήζε θαη θάπνησλ 

άιισλ πξνγξακκάησλ. Σo notepad ++ θαη ν pspad editor απνηεινύλ βνεζεηηθά παθέηα 

ινγηζκηθνύ. Πξόθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο θώδηθα php θαη 

html. Καη ηα δύν πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ ρξσκαηηθή κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ κε 

βάζε ηνλ θώδηθα, εκθάληζε tips θαη νδεγηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεθηξνιόγεζεο ηνπ 

θώδηθα θ.ά.  

 

 

 

 
                      Δηθόλα 17 Notepad++ - PsPad editor 
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2.15 Δγθαηάζηαζε ηνπ Server  
 

ηε ζπλέρεηα πξνρσξάκε ζην δπλακηθό θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο θαη μεθηλάκε εγθαζηζηώληαο 

ηνλ Wamp Server ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή.  

 

Δηθόλα 18 Setup Wamp 

 
Αθνινπζνύκε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ Wamp κέρξη λα 

δνύκε ηελ παξαπάλσ εηθόλα όηαλ πιεθηξνινγήζνπκε ζηνλ browser ηελ δηεύζπλζε πνπ 

εγθαηαζηήζακε ηνλ web server. Δπίζεο αλ εγθαηαζηαζεί ζσζηά ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ phpMyAdmin, βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθόλα 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                           Δηθόλα 19 phpMyAdmin                                                                                                                                                                                                            
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2.16 Δγθαηάζηαζε ηνπ Cakephp Framework 

 

Αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο γηα εγθαηαζηήζνπκε ην CakePhp ζηνλ web server πνπ 

κόιηο εγθαηαζηήζακε:  

1) Καηεβάδνπκε ηελ ηειεπηαία έθδνζε από ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα cakephp.org  

2) Απνζπκπηέδνπκε ηα αξρεία ζηνλ επηζπκεηό θάθειν εγθαηάζηαζεο.  

3) Γεκηνπξγνύκε κηα θαηλνύξηα βάζε δεδνκέλσλ ζην phpMyAdmin θαη 

επεμεξγαδόκαζηε ην αξρείν database.php ώζηε λα ζπλδέζνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

κε ην framework.  

4) Ρπζκίδνπκε ηα mod_rewrites ηνπ server, κέρξη λα εκθαλίδνληαη ζσζηά όια ηα 

ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθόλα:  
 

 

Δηθόλα 20 Setup  cakephp 
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                                                  Κεθάιαην 3 

                                       Τινπνηεζε ηζηνζειηδαο 
 

 

3.1 Γεληθα  

ην θεθάιαην απηό γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα Οληνηήησλ 

πζρεηίζεσλ ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ .Έπεηηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο από 

ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ε Βάζε δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδεηαη ν θώδηθαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε απηήο. Σέινο γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ ηξόπν 

ζύλδεζεο ηεο php κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ sql 

εξσηεκάησλ.  

 

3.2 Σν Γηάγξακκα Οληνηήηωλ πζρεηίζεωλ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν ζπζρεηίζεσλ - νληνηήησλ. Από ηηο απαηηήζεηο, ηνπο 

πεξηνξηζκνύο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βάζεο, δεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα 

ην νπνίν αλαπαξηζηά ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Δθαξκόδνληαο ζην δηάγξακκα απηό 

θάπνηνπο θαλόλεο πξνθύπηνπλ ζρέζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ηξίηε θαλνληθή 

κνξθή.  

 

3.3 Yινπνηεζε βαζε δεδνκελωλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  Δηθόλα 21 ρεκα βαζεο 1 

 

 

 

e-shop 

forma proionta 

Id comment lname Id fname 

Id 
category 

timi etairia

image
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3.4 Κώδηθαο βαζεο δεδνκελωλ 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `e-shop`;  

USE ` e-shop `;  

CREATE TABLE `proionta’ (  

`id` varchar(50) NOT NULL,  

`category` varchar(40) NOT NULL',  

`etairia` varchar(100) NOT NULL, 

`image` binary(25)NOT NULL,  

`timi`decimal(4,2) NOT NULL, 
 

PRIMARY KEY (‘id`)) 

 ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 

 

CREATE TABLE `forma’ (  

`token` varchar(50) NOT NULL,  

`lname` varchar(40) NOT NULL',  

`fname` varchar(100) NOT NULL,  

`timi` text NOT NULL,  

PRIMARY KEY (‘token`) )  

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek; 

 

3.5 Τινπνηεζε ηζηνζειηδαο 

 

Σν site απνηεξηηε απν 5 ζπξλαηεο πνπ ερνπλ ηηο πιεξνθνξηεο πνπ ρξεηαδεηαη ην site 

καο γηα λα απηθνληζη ηα δεδνκελαο πνπ ζεινπκε λα δεη ν ρξεζηεο θαη  

 Menustyle.css 

 head.php 

 menu.php 

 arxiki.php 

  search.php  

 Search_a.php 

 Xartes.php 

 footer.php 

 

3.6 Menustle.css 

 

Σν αξρεην απην πεξηερεη νιεο ηηο κνξθνπνηεζεηο ηνπ site νπσο θαη πνπ ζα βξηζθεηε ην 

θαζε αληηθηκελν ζηελ ζειηδα: 

 

       /*----------------------menu--------------------*/ 

#b_menu  { 

    background-image: url("s.png"); 

 background-repeat: initial; 

 background-size: 1600px 1000px; 

} 

#q { 

padding-left:000px; 

padding-top: -150px; 
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} 

#eikona { 

 padding-left: 250px; 

    padding-top: 90px; 

} 

#navmenu{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left: 185px; 

  padding-top: 50px; 

  } 

#navmenu ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  line-height:30px;   

 

} 

#navmenu li { 

background:white; 

  margin:0; 

  padding:0;  

  list-style:none; 

  float:left;  

  position:relative; 

} 

#navmenu ul li a { 

 text-align:center; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:28.5px; 

 width:170px; 

 display:block; 

 color:red; 

 border:1px solid #000; 

 text-shadow:1px 1px 1px #000; 

} 

 #navmenu ul ul { 

    background:white; 

  position:absolute; 

  visibility:hidden; 

  top:30px; 

  } 

#navmenu ul li:hover ul{ 

 visibility:visible; 

}    

#navmenu li:hover{ 

background:black; 

} 

#navmenu ul li:hover ul li a:hover{ 

background:red; 
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color:white; 

} 

#navmenu a:hover{ 

color:red; 

} 

/*----------------------cart--------------------*/ 

#cart{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left:1250px; 

} 

/*----------------------login--------------------*/ 

#login{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left:1350px; 

  padding-top:-200px; 

  } 

 

/*----------------------footer3--------------------*/ 

#foot3{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left:575px; 

  padding-top:580px; 

  } 

#foot3 ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  line-height:30px;   

 

} 

#foot3 li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  list-style:none; 

  float:left;  

  position:relative; 

 

} 

#foot3 ul li a { 

 text-align:center; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:92px; 

 width:50px; 

 display:block; 

  

} 

/*----------------------footer2--------------------*/ 
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#foot2{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left:750px; 

  padding-top:980px; 

 

 

  } 

#foot2 ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  line-height:30px;   

 

} 

#foot2 li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  list-style:none; 

  float:left;  

  position:relative; 

 

} 

#foot2 ul li a { 

 text-align:center; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:92px; 

 width:50px; 

 display:block; 

  

} 

/*----------------------footer--------------------*/ 

#foot{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left:550px; 

   

 

  } 

#foot ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  line-height:30px;   

 

} 

#foot li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  list-style:none; 

  float:left;  
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  position:relative; 

} 

#foot ul li a { 

 text-align:center; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:92px; 

 width:50px; 

 display:block; 

} 

h3{ 

font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:35; 

 width:140px; 

 display:block; 

 color:red; 

 text-shadow:1px 1px 1px #000; 

 padding-left:15px; 

 background:#f7fd80; 

 

} 

/*----------------------for_epi---------------------*/ 

#for_epi{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left: 50px; 

  padding-top: 75px; 

  } 

/*----------------------menu_img--------------------*/ 

#menu_img{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-left: -185px; 

  padding-top: 50px; 

  } 

 

       /*----------------------search--------------------*/ 

     

 input { 

  color: #900; 

  font-weight: bold; 

   

} 

 #search{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

  padding-top: 25px; 

} 
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#search ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  height:30px; 

  width:170px; 

  line-height:35px;  

  background:#f7fd80;   

  float:below; 

  text-align:center; 

} 

#search li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

} 

#search ul li  { 

 text-align:left; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:30px; 

 width:180px; 

 display:block; 

 color:red; 

 border:0px solid #000; 

 text-shadow:1px 1px 1px #000; 

  

} 

 #search ul ul { 

    background:white; 

 display:block; 

  top:30px; 

  text-align:center; 

  } 

   /*----------------------frem and frem2--------------------*/ 

 

  #frem { 

  padding-left: 00px; 

        padding-top: 50px; 

  } 

  #frem2 { 

  padding-left: 50px; 

        padding-top: -250px; 

  } 

   

/*----------------------myforma--------------------*/ 

button { 

  color: #900; 

  font-weight: bold; 

} 

 

#myforma{ 
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  margin:0; 

  padding:0;  

} 

 

#myforma ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  height:30px; 

  width:150px; 

  line-height:35px;    

  float:below; 

} 

#myforma li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

} 

#myforma ul li  { 

 text-align:left; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:30px; 

 width:90px; 

 display:block; 

 color:red; 

 border:0px solid #000; 

 text-shadow:1px 1px 1px #000; 

  

} 

 #myforma ul ul { 

 display:block; 

  top:30px; 

  text-align:center; 

  } 

  /*----------------------xartis--------------------*/ 

 #xartis{ 

  margin:0; 

  padding:0;  

 

} 

 

#xartis ul { 

  margin:0; 

  padding:0;  

  height:35px; 

  width:600px; 

  line-height:35px;  

  float:left; 

  color:red; 

  } 
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#xartis li { 

  margin:0; 

  padding:0;  

} 

#xartis ul li  { 

 text-align:middle; 

 font-family:"Comic Sans MS",cursive; 

 text-decoration:none; 

 height:150px; 

 width:290px; 

 display:block; 

 color:red; 

 border:0px solid #000; 

 text-shadow:1px 1px 1px #000; 

 background:#f7fd80; 

  

} 

 #xartis ul ul { 

 display:block; 

  top:100px; 

   

} 

,clearfloat{ 

clear:both; 

margin:0; 

padding:0; 

 

3.7 Head.php 

 

O header είλαη ην θνκκάηη ηνπ θώδηθα πνπ εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο όισλ 

ησλ ζειίδσλ ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηέρεη ην ινγόηππν πνπ είλαη ζύλδεζκνο γηα 

ηελ αξρηθή ζειίδα θαζώο θαη ηα menu πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 

πινεγεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

 

<meta charset="UTF-8"> 

<title> RC </title> 

<link rel="stylesheet" href="menustyle.css" type="text/css" 

 

3.8 Menu 

ην menu.php πεξηερεη ην ινγνηππν ηνπ e-shop θαη ην κελνπ ηνπ site 

<img src="RC9.jpg"  align="left"> 

<div id="navmenu"> 

<ul> 

<li><a Αξρηθή ="test.php">Αξρηθή</a> 

<ul> 

</ul> 

</li> 

</ul> 
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<ul> 

<li><a href="#">Αλδξηθά</a> 

<ul> 

<li><a href="mpoufanA.php">Μπνπθάλ</a></li> 

<li><a href="isothermikaA.php">Ηζνζεξκηθά</a></li> 

<li><a href="zaketesA.php">Εαθέηεο</a></li> 

<li><a href="amanikaA.php">Ακάληθα</a></li> 

<li><a href="poukamisaA.php">Πνπθάκηζα</a></li> 

<li><a href="sortsA.php">όξηο</a></li> 

<li><a href="formesA.php">Φόξκεο</a></li> 

</ul></li></ul> 

 

<ul> 

<li><a href="#">Γπλαηθεία</a> 

<ul> 

<li><a href="mpoufanG.php">Μπνπθάλ</a></li> 

<li><a href="isothermikaG.php">Ηζνζεξκηθά</a></li> 

<li><a href="zaketesG.php">Εαθέηεο</a></li> 

<li><a href="amanikaG.php">Ακάληθα</a></li> 

<li><a href="poukamisaG.php">Πνπθάκηζα</a></li> 

<li><a href="sortsG.php">όξηο</a></li> 

<li><a href="formesG.php">Φόξκεο</a></li> 

</ul></li></ul> 

 

<ul> 

<li><a href="#">Παηδηθά</a> 

<ul> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/mpoufanP.php">Μπνπθάλ</a></li> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/isothermikaP.php">Ηζνζεξκηθά</a></li

> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/zaketesP.php">Εαθέηεο</a></li> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/amanikaP.php">Ακάληθα</a></li> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/poukamisaP.php">Πνπθάκηζα</a></li

> 

<li><a href="http://localhost/ptixiaki/children/sortsP.php">όξηο</a></li> 

<li><a 

href="http://localhost/ptixiaki/children/formesP.php">Φόξκεο</a></li> 

</ul></li></ul> 

<ul> 

<li><a href="aksesouar.php">Αμεζνπάξ</a> 

<ul> 

</ul></li></ul><ul> 

<li><a href="epikinonia.php">Δπηθνηλσλία</a> 

<ul> 
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</ul> 

</li> 

</ul></div> 

<div id="cart"> 

 <a href="cart.php"><img src="s1.jpg"></a>  

</div> 
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3.9 Arxiki.php 

Απηή ε ζειίδα είλαη ε πξώηε εηθόλα πνπ αληηθξίδεη ν επηζθέπηεο κόιηο επηζθεθζεί 

ηελ εθαξκνγή καο. Πεξηέρεη κήλπκα θαισζνξίζκαηνο θαη ζπλδέζκνπο πξνο ηηο 

βαζηθέο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο.  

<script> 

<!-- 

var image1=new Image() 

image1.src="menu/m1.jpg" 

var image2=new Image() 

image2.src="menu/m2.jpg" 

var image3=new Image() 

image3.src="menu/m3.jpg" 

var image4=new Image() 

image4.src="menu/m4.png" 

var image5=new Image() 

image5.src="menu/m5.jpg" 

</script> 

<div id="eikona"> 

<img  src="menu/m7.jpg" name="slide" width="900" height="500"/> 

<div> 

<script> 

<!-- 

//variable that will increment through the images 

var step=1 

function slideit(){ 

//if browser does not support the image object, exit. 

if (!document.images) 

return 
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document.images.slide.src=eval("image"+step+".src") 

if (step<5) 

step++ 

else 

step=1 

//call function "slideit()" every 4 seconds 

setTimeout("slideit()",4000) 

} 

slideit() 

//--> 

</script> 

 

3.10  Search.php 

 

Αλαινγα κε ηη ζειεη λα δεη ν πειαηεο θαλεη θιηθ ζηελ  θαηεγνξηα πνπ ζειεη λα ηνπ 

εκθαλεζηε γηληηε ην αλαινγν θηηξαιηζκα ε βαζε θαη ηνπ εκθαληδεη αζηα πνπ δεηεζε 

 

<div id="search"> 

<ul> 

<li>ΔΗΓΟ 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="Μπνπθάλ">Μπνπθάλ</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="Ηζνζεξκηθά">Ηζνζεξκηθά</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="Εαθέηεο">Εαθέηεο</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="Πνπθάκηζα">Πνπθάκηζα</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="Ακάληθα">Ακάληθα</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="όξηο">όξηο</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="Φόξκεο">Φόξκεο</li> 

</ul></li></ul> 

<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR

> 

<ul> 

<li>ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="ADIDAS">Adidas</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="puma">Puma</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="nike">Nike</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="reebok">Reebok</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="champion">Champion</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="bodytalk">Bodytalk</li> 

</ul></li></ul> 

<ul> 

<li>ΜΔΓΔΘΟ 

<ul> 
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<li><input type="checkbox" name="vehicle" >XS</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="s">S</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="m">M</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="l">L</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="xl">XL</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="xxl">XXL</li> 

</ul></li></ul> 

<ul> 

<li>TIMH 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="20">0-20</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="50">20-50</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="70">50-70</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="90" >70-90</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="130">90-130</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="<">130&lt; </li> 

<li><input type="submit" value="search" 

name="TIMH"formaction="admin.asp"></li> 

</ul></li></ul></ul></li></ul></ul></li></ul> 

</div> 
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3.11 Search_a.php 

 

Αλαινγα κε ηη ζειεη λα δεη ν πειαηεο θαλεη θιηθ ζηελ  θαηεγνξηα πνπ ζειεη λα ηνπ 

εκθαλεζηε γηληηε ην αλαινγν θηηξαιηζκα ε βαζε θαη ηνπ εκθαληδεη αζηα πνπ δεηεζε 

 

<?php require_once'head.php';?> 

<div id="search"> 

<ul> 

<li>ΔΗΓΟ 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="Πνδόζθαηξν">Πνδόζθαηξν</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="κπάζθε">κπάζθε</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="βόιετ">βόιετ</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="πόιν">πόιν</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="Μπνμ">Μπνμ</li> 

</ul></li></ul> 

 

<ul> 

<li>ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="ADIDAS">Adidas</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="puma">Puma</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="nike">Nike</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="reebok">Reebok</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="champion">Champion</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" 

value="bodytalk">Bodytalk</li> 

</ul></li></ul> 

 

<ul> 

<li>ΜΔΓΔΘΟ 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" >XS</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="s">S</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="m">M</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="l">L</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="xl">XL</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="xxl">XXL</li> 

</ul></li></ul> 

 

<ul> 

<li>TIMH 

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="20">0-20</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="50">20-50</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="70">50-70</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="90" >70-90</li> 

<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="130">90-130</li> 
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<li><input type="checkbox" name="vehicle" value="<">130&lt; </li> 

<li><input type="submit" value="search" 

name="TIMH"formaction="admin.asp"></li> 

</ul></li></ul></ul></li></ul></ul></li></ul> 

</div> 
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3.12 Epikinonia.php 

 

Δκθαληδεη ζην πειαηε πνπ βξεζθεηε ην καγαδη καο θαη κηα θνξκα επηθνηλνληα 

ζε πεξηπηνζε πνπ ερεη απνξηεο ή ζειεη λα καο θαλεη κηα ζεηηθε ή αξληηηθε 

θξηηηθε θαη θαλεη κηα ζειηδα ηελ elegxos.php πνπ ζπλδεεηαη ζηελ βαζε θαη 

πεξλαεη ζηελ βαζε κνπ ηα ζηνηρεηα ηνπ πειαηε θαη ην κελπκα πνπ ζειεη λα 

καο ζηεηιεη  

 

 

<?php require_once'elegxos.php';?> 

<div id="myforma"> 

<form action="Insert.php" method="post"> 

<ul> 

<li>Φνξκα&nbsp;Δπηθνηλσλία 

<ul> 

<li>Δπσλεκν: </li> 

<ul><input type="text" name="fname"></ul> 

<li>Ολνκα:</li> 

<ul> <input type="text" name="lname"></ul> 

<li>Μπλεκα:</li> 

<ul><textarea rows="13" cols="45" name="comment"></textarea></ul> 

<br><br><br><br><br><br> 

<li><button type="submit" name="submit">Δπηβεβαησζε</button></li> 

<?php echo $tokenhtml;?> 

</ul></li></ul></div> 

</form> 

<div id="xartis"> 

<ul> 

<li>&nbsp;ΣΟ&nbsp;ΚΑΣΑΣΖΜΑ&nbsp;ΜΑ&nbsp;ΒΡΗΚΔΣΑΗ&nbsp; 

<ul> 

</ul></li></ul> 

<ul> 

<li><iframe 

align="center"src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1

m3!1d3145.059243724825!2d23.730477650268174!3d37.97574670824584!2

m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14a1bd3c3069f7b5

%3A0x352f6c856e920422!2zzpXPgc68zr_PjSA5LCDOkc64zq7Ovc6xIDEw

NSA2Mw!5e0!3m2!1sel!2sgr!4v1458829428083" width="600" height="450" 

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>   

<ul> 

 </ul></li></ul> 

 </div>                                       
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3.13 Footer.php 

 

Δίλαη ην θνκκάηη πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο 

θαη πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο όπσο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο 

θάπνηα ρξήζηκα link, θαζώο θαη ηα ηειεπηαία άξζξα πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ 

εθαξκνγή κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

 

<div id="foot"> 

    <ul> 

 <h3>Διάηε καδί καο</h3> 

 <ul><li> 

 <a href="https://www.facebook.com"><img src="fb.png"></a>  

  

 <ul> 

 </ul></li></ul> 

 <ul><li> 

 <a href="https://twitter.com"> <img src="t.jpg"></a>  

 <ul> 

 </ul></li></ul> 

 <ul><li> 

 <a href="http://instagram.com"><img src="i.jpg"></a>  

    <ul> 

 </ul></li></ul></div> 
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3.14 Elegxos.php 

 

ην token δηλεη ελα ηπραην αξζκν ζε θαζε θνξκα πνπ ζηειλεηε ζηελ βαζε θαη εηζη 

μεξνπκε νηη θαπνηνο θαθνβνπιν ρξεζηεο δελ κπνξεη λα παξεη ηα δεδνκεηα ηνπ 

πειαηε θαη ερνπκε αζθαιηα ζηα δεδνκελα νπσο κηα εμηξα αζθαιηα ερνπκε εθεη πνπ ν 

πειαηεο πιεηξνινγε ην κελπκα απν κνλε ηεο ε php ακα γξαςεηο εθεη θσδηθα ην 

δερεηε θαη γηα ην απνθπγσ απην ην πινβιεκα εβαια κηα αζθαιηα ζην θεηλελν νηη νια 

ζα ηα αλαγλσξηδεη ζαλ θεηκελν θαη νρη ζαλ θσδηθα   

 

<?php 

session_start(); 

 

$html = null; 

$errors = array(); 

 

if(isset($_POST['submit'])){ 

 

   if($_SESSION['token']  != $_POST['token']){ 

        die();  

    } 

    if(empty($_POST['fname'])){ 

     $errors['msg']['fname'] = " Γώζε Δπίζεην"; 

    } 

    if(empty($_POST['lname'])){ 

     $errors['msg']['lname'] = " Γώζε όλνκα"; 

    } 

    if(empty($_POST['commet'])){ 

     $errors['msg']['commet'] = " Γώζε ζρόιην"; 

    } 

    if(!$erros){ 

    

$Lname=(string)filter_var($_POST['lname'],FILTER_SANITIZE_STRING); 

$commet=(string)filter_var($_POST['commet'],FILTER_SANITIZE_STRING); 

   

 } 

 else{ 

  echo'<pre>'; 

  print_r($errors); 

  echo'</pre>'; 

 } 

 //refresh token 

 $token=md5(uniqid(mt_rand(),TRUE)); 

 $_SESSION['token']=$token; 

 $tokenhtml='<input type="hidden" name="token" value="'.$token.'"/>'; 

} else{//new token 

    $token=md5(uniqid(mt_rand(),TRUE)); 

    $_SESSION['token']=$token; 

    $tokenhtml='<input type="hidden" name="token" value="'.$token.'"/>'; 

} 

?> 
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3.15 Insert.php 

 

Δδσ ζπλδεεηε ζηελ βαζε θαη θαηαρνξεη ζηα ζηνηρεηα ηνπ πειαηε νπσο θαη ην κελπκα 

αθνκα απνζεθεζε ζηελ βαζε ελα αξζκν ην token, ην token δηλεη ελα ηπραην αξζκν ζε 

θαζε θνξκα πνπ ζηειλεηε ζηελ βαζε 

 

<?php 

// Only process the form if $_POST isn't empty 

if ( ! empty( $_POST ) ) { 

   

  // Connect to MySQL 

  $mysqli = new mysqli( 'localhost','root','', 'e-shop'); 

   

  // Check our connection 

  if ( $mysqli->connect_error ) { 

    die( 'Connect Error: ' . $mysqli->connect_errno . ': ' . $mysqli->connect_error ); 

  } 

   

  // Insert our data 

  $sql="INSERT INTO forma (token,fname,lname,comment)  

  VALUES('{$mysqli->real_escape_string($_POST['token'])}',  

         '{$mysqli->real_escape_string($_POST['fname'])}', 

         '{$mysqli->real_escape_string($_POST['lname'])}', 

         '{$mysqli->real_escape_string($_POST['comment'])}')"; 

         $insert = $mysqli->query($sql); 

   

  // Print response from MySQL 

 if ( $insert ) { 

    echo "Δπηηπρία!"; 

  } else { 

    die("Error: {$mysqli->errno} : {$mysqli->error}"); 

  } 

  // Close our connection 

  $mysqli->close(); 

  header("refresh:2; url=form_epi.php"); 

}  

? 
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                                             Κεφάλαιο 4 

                                   υμπεράςματα και πήγεσ    

4.1 πκπεξάζκαηα  
 

Παίξλνληαο ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή , πξέπεη λα ζεκεησζεί απαξαίηεηα πσο ε εξγαζία 

είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ζθιεξεο δνπιεηάο . Από ηελ πξώηε ζηηγκή έσο ην ηέινο, 

ππήξμε κηα ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

θαη λα παξαρζεί ην ηειηθό επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

 Ωο έλα πξώην ζπκπέξαζκα από ηα πξώηκα αθόκα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζεί ην πόζν ρξήζηκνο θαη ζεκαληηθόο είλαη ν 

ζσζηόο ζρεδηαζκόο θαη ν πξνγξακκαηηζκόο. Ωο πξνγξακκαηηζκόο εδώ βέβαηα δελ 

ελλνείηαη ε αλάπηπμε ηνπ θώδηθα, αιιά ν θαζνξηζκόο ησλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο θαη ε όζν ην δπλαηόλ πηζηόηεξε 

ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ζ ζρεδίαζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ ζην ραξηί θαη 

ε ρξήζε ηερληθώλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, έπαημε ζπνπδαίν ξόιν αθνύ ζηάζεθε o ιόγνο 

γηα απνθπγή πνιιώλ ιαζώλ θαηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.  

 Έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν έπαημε θαη ε αλαδήηεζε παξόκνησλ ή 

αληίζηνηρσλ ηζηνηόπσλ, ώζηε λα ππάξρεη θάηη ζαλ νδεγόο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπόλεζεο. Έρνληαο θάπνηα site θαηά λνπ, έγηλε πξνζπάζεηα ώζηε λα δηαπηζησζεί ν 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο αιιά θπξίσο λα ζπγθεληξσζνύλ δπλαηόηεηεο από πνιιά site ζε 

έλα. Τπήξμε ζαλ ζηόρνο ην site πνπ πξαγκαηεύεηαη ε πηπρηαθή λα δηαζέηεη 

ζπγθεληξσκέλεο ηηο δηάζπαξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ δηαζέηνπλ παξόκνηνη δηθηπαθνί ηόπνη 

ώζηε λα γίλεη όζν πην νινθιεξσκέλν θαη εμππεξεηηθό πξνο ηνλ απιό θαη ηειηθό ρξήζηε 

γίλεηαη.  
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4.2 Βηβιηνγξαθία 

 
1.Responsive web designhttp://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design (όπσο ηελ 

επηζθεθηήθακε ζηηο 12/12/2013)  

2. Responsive web design http://alistapart.com/article/responsive-web-design/ (όπσο ηελ 

επηζθεθηήθακε ζηηο 15/12/2013)  

3. PHP Frameworks http://www.phpframeworks.com/ (όπσο ηελ επηζθεθηήθακε ζηηο 

15/12/2013)  

4. Awesome CSS3 Features That You Can Finally Start Using 

http://tutorialzine.com/2013/10/12-awesome-css3-features-you-can-finally-use/  

5. PHP: Hypertext Preprocessor http://php.net/  

6.http://www.mysql.com/  

7. http://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript  
8. JavaScript HTML DOM http://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp  

9.Wamp  http://noob.gr/web-server-st-pc-sas-me-to-wamp 

10.A Collection of best front End frameworks for Faster & Easier Web Development 

http://usablica.github.io/front-end-frameworks/compare.html  

11. http://el.wikipedia.org/wiki/JavaScript  

12. CakePhp http://www.web-resources.eu/archives/cakephp-basics  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 


