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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι πλέον γεγονός ότι έχουμε εισέλθει για τα καλά σε μια νέα
φάση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οργανισμοί, επιχειρήσεις,
αλλά και άτομα, ολοένα και περισσότερο δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά
μέσω
του
Διαδικτύου,
προκειμένου
να
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εκμεταλλευτούν την ταχύτητα και την αυξημένη αποτελεσματικότητα
που προσφέρεται. Η επιχειρηματική δραστηριότητα με ηλεκτρονικά
μέσα, κυρίως μέσα από το Διαδίκτυο, συχνά αναφέρεται σαν
«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (E-Business). O νεολογισμός του ebusiness ερμηνεύεται κάτω από δύο οπτικές γωνίες: α) την ως προς
τη χρήση της τεχνολογίας για τον επανασχεδιασμό των
επιχειρησιακών διαδικασιών (internal focus) και β) την ως προς τη
σχέση της επιχείρησης με το εξωτερικό της περιβάλλον και ειδικά
τους προμηθευτές και τους πελάτες (external focus).
H Πληροφορική Επανάσταση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής
των πολιτών, επέφερε παράλληλα και μια σειρά αλλαγών που
επηρεάζουν βαθιά και τις επιχειρήσεις. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να
αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που
θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος
που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, από
παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση της αγοράς, από αύξηση και
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού κ.τ.λ. Η νέα αυτή εποχή
προσφέρει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, όπως η δημιουργία
Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και Αγορών.
Η δυνατότητα διεξαγωγής πραγματικών αγορών από το σπίτι
ξεκίνησε με τη χρήση της τηλεόρασης και του τηλεφώνου, αλλά
σήμερα έχει επεκταθεί και γίνεται μέσω των Η/Υ και του Διαδικτύου
και κυρίως με τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν και να
αναπληρώσουν τα αποθέματά τους, με πιο αποδοτικό τρόπο και να
προωθήσουν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα τους.[1]
1.1 Γενικό Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την
έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τα χαρακτηριστικά του
κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία και εξέλιξή του.
Παράλληλα εξετάζει το θέμα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου τόσο από
την πλευρά του απλού χρήστη που θέλει να γνωρίσει τα
χαρακτηριστικά του και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του στο
μέγιστο βαθμό όσο και από την πλευρά του επιχειρηματία που
ενδιαφέρεται για την δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος
προκειμένου να επεκτείνει τις υπάρχουσες επιχειρηματικές του
δραστηριότητες.
Εν συνεχεία, γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στη φιλοσοφία
της τεχνικής δημιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος τόσο σε
επίπεδο μάρκετινγκ όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό θα
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γίνει ανάλυση εννοιών όπως βοηθητική μηχανή αναζήτησης,
διασύνδεση με άλλες ιστοθέσεις ή άλλα Ηλεκτρονικά Καταστήματα,
ηλεκτρονικά μετωπικά καταστήματα, παροχή και διαχείριση
περιεχομένου ιστοθέσης. Τέλος, παρουσιάζονται πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ( το οποίο αποτελεί
μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν) και γίνεται μια εκτενέστερη
ανάλυση των υπαρχόντων Ηλεκτρονικών Καταστημάτων – που έχουν
υλοποιηθεί από πληθώρα επιχειρήσεων και φιλοξενούνται στο
Διαδίκτυο.
Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι να συντελέσει, στην
αποσαφήνιση
των θεμελιωδών απαιτήσεων για έναρξη ενός
Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να περιγράψει την διεργασία έναρξης
και χρηματοδότησης ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος, να αναλύσει
τα ζητήματα και τις μεθόδους του μετασχηματισμού μιας επιχείρησης
σε Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτίμηση ιστοθέσης με βάση κριτήρια
σχεδίασης, όπως είναι η εμφάνιση, η περιήγηση, η συνέπεια και η
απόδοση, να κατανοήσει τον τρόπο διατήρησης μιας ιστοθέσης ψηλά
σε γνωστές μηχανές αναζήτησης (www.google.gr/com, www.in.gr
κ.τ.λ)[3]
Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας έχει υλοποιηθεί
και ένα τμήμα ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος που περιλαμβάνει το
εργαλείο του καλαθιού αγορών, δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους
ιστοχώρους, δυνατότητα αποστολής διαφημιστικών – ενημερωτικών
μηνυμάτων προς τους επισκέπτες – πελάτες του καταστήματος.
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1.2 Δήλωση Περί Μη Ευθύνης του Ιδρύματος
«Η έγκριση της παρούσας εργασίας από το ( Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση των
απόψεων του συγγραφέα».1

1

Για να κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία του ερευνητή και να αποσυνδέεται η υποκειμενική

του άποψη από την επιστημολογική ουδετερότητα του θεσμού όπου παρουσιάζεται και
υποστηρίζεται η εργασία, τίθεται η παραπάνω δήλωση
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αρχικά ο παγκόσμιος και αποκεντρωτικός χαρακτήρας του
Διαδικτύου κατέστησε τη διεθνή αγορά ένα «χώρο» όπου
καταναλωτές και προμηθευτές, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις,
μπορούσαν να συναλλάσσονται άμεσα, παρακάμπτοντας κάθε είδους
διαμεσολάβηση, φορολόγηση ή άλλο γραφειοκρατικό εμπόδιο. Κατά
κάποιον τρόπο, η διαδραστική φύση του νέου μέσου «μεταφέρθηκε»
στο ίδιο το αντικείμενο της αλληλεπίδρασης (εμπορικές συναλλαγές).
Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 το ηλεκτρονικό εμπόριο
είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, παράλληλα με την
ανάπτυξη του ίδιου του Διαδικτύου.
Ευρέως αποδεκτοί ορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου δόθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997 και από τον ΟΟΣΑ
(Οργανισμός για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) το 1998. Οι
ορισμοί αυτοί ήταν σύμφωνοι με την τότε κυρίαρχη θεώρηση του
ηλεκτρονικού εμπορίου ως καναλιού «αγοράς και πώλησης»
καταναλωτικών αγαθών μέσω Διαδικτύου, κυρίως λογισμικού,
μουσικών δίσκων, βιβλίων και ταξιδιωτικών πακέτων, και φυσικά ως
διαφημιστικού μέσου. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν
κατά την πρώιμη αυτή περίοδο αφορούσαν κυρίως σε online
καταλόγους, ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα καθώς και σε οτιδήποτε
σχετιζόταν με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση
εμπορικών δικτυακών τόπων και βάσεων δεδομένων.
Ωστόσο
τα
μοντέλα
που
είναι
απαραίτητα
για
την
αποτελεσματική διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του
Ιnternet προϋποθέτουν τον επαναπροσδιορισμό πολύπλευρων
στοιχείων που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και την οικονομία,
τη διοίκηση επιχειρήσεων και το κανονιστικό πλαίσιο, και τέλος με
αυτό καθαυτό το online περιεχόμενο και την καταναλωτική
συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου. Όλα αυτά τα στοιχεία
αναφέρονται συνήθως ως εμπόδια στην «απογείωση» του
ηλεκτρονικού εμπορίου, για αυτό και έχουν σχεδιαστεί πολιτικές,
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την υποστήριξη και
ενίσχυση της «ωρίμασης» του κοινού και της σωστής διαχείρισης του
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλον τον κόσμο.
Η δυνατότητα διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά με μια σχέση
ένας προς έναν (καταναλωτής με παραγωγό και αντίστροφα) θέτει σε
κίνδυνο το ρόλο των παραδοσιακών μεσαζόντων, ιδιαίτερα στους
κλάδους του λιανεμπορίου και του χονδρεμπορίου, ταυτόχρονα όμως
δημιουργεί την ανάγκη σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της
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ύπαρξης νέων σε ανοικτή – σύνδεση (online) μεσαζόντων (πάροχοι
εξοπλισμού και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, online
υπηρεσιών, αποθηκών δεδομένων (data warehouses), υπηρεσιών
διαχείρισης περιεχομένου (content management), εργαλείων και
υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης για online συναλλαγές,
marketing, διαφήμισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών).
Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί αντιφατικά ευρήματα
εμπειρικών ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγοράς
του Διαδικτύου (Επίπεδα και «ελαστικότητα» τιμών και αντίστοιχο
κόστος για τις επιχειρήσεις) σε σύγκριση με αυτήν των συμβατικών
καναλιών λιανεμπορίου, όσον αφορά σε έναν αριθμό αγαθών όπως
CD, βιβλία, λογισμικό, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αεροπορικά
εισιτήρια. Εντούτοις, η τιμολογική «διασπορά» στις online αγορές δε
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά θα λέγαμε ότι είναι μάλλον
υψηλότερη (μεταξύ 20 και 33%) για προϊόντα, όπως βιβλία, CD και
αεροπορικά εισιτήρια. Αρκετοί είναι οι παράγοντες που ωθούν έναν
καταναλωτή
να
προσανατολιστεί
στο
Διαδίκτυο
και
να
πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αγορές. Οι τιμές είναι ένας από
αυτούς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι η χαμηλότερη δυνατή τιμή
αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα του αγοραστικού κοινού. Το
πολιτισμικό και κοινωνικό προφίλ των online καταναλωτών και οι
πρακτικές προώθησης των προμηθευτών επηρεάζουν σημαντικά την
αγοραστική συμπεριφορά.
Ο χρόνος συνιστά εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Η εξοικονόμηση του αγαθού αυτού ( το Internet είναι από
τη φύση του το ταχύτερο κανάλι συναλλαγών) αποτελεί για αρκετούς
καταναλωτές τόσο σημαντική προτεραιότητα, που συχνά είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα προϊόν με
αντάλλαγμα την ταχύτητα διεκπεραίωσης και παράδοσής του,
συνέπεια του οποίου είναι και η διατήρηση της τιμολογιακής
διασποράς που είδαμε παραπάνω, ως ένα βαθμό τουλάχιστον.
Επίσης, στοιχεία όπως προφίλ καταναλωτών, συνήθειες και
προτιμήσεις προσθέτουν αξία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, πέραν
του βραχυπρόθεσμου χρηματικού οφέλους, καθώς συμβάλλουν στην
παραγωγή εξατομικευμένων αγαθών, υπηρεσιών κα διαφημίσεων από
τους προμηθευτές. Κατά κάποιον τρόπο, οι καταναλωτές
συμμετέχουν στη διαδικασία τόσο ως πελάτες όσο και ως
«παραγωγοί» πληροφοριών που ενσωματώνονται στην προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 η εφαρμογή των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Διοίκηση
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των Επιχειρήσεων αναπτύσσεται συνεχώς, παράλληλα με την εξέλιξη
της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ΤΠΕ γίνονται
ολοένα πιο απαραίτητες στην Επιχείρηση και στη Διοίκησή της, όσο η
πολυπλοκότητα των διαδικασιών κι των σχέσεων που τις διέπουν
αυξάνεται. ‘Όταν οι Τεχνολογίες του Διαδικτύου συνδυάζονται με τις
ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να «κάνουν
περισσότερα με λιγότερα» (“do more with less”), μειώνοντας τα
κόστη διαχείρισης των λειτουργικών διαδικασιών που πλαισιώνουν τις
δραστηριότητές τους στην αλυσίδα αξιών. [2]

2.1 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου[4]
Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μια νέα τεχνολογία, αλλά
χρησιμοποιεί τεχνολογίες δικτύων και λογισμικού. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την
επίτευξη επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών.
Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων
και των πελατών τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. ‘Η
καλύτερα : Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η χρήση εφαρμογών –
οι οποίες είναι εφικτές μέσω της τεχνολογίας και βασίζονται
στα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες – με σκοπό τη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων για την εταιρία.
2.2 Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Στο παρακάτω σχήμα (εικόνα 1) γίνεται μια οπτικοποίηση όλου του
συστήματος, από τα θεμέλια, που είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες
κάνουν δυνατές τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, έως την κορυφή,
που είναι οι σχέσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους μέσω
δικτύου.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Just in Time, Ιεραρχίες, Διεπιχειρησιακά
συστήματα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Άμεση ανταπόκριση, Ευελιξία &
προσαρμοστικότητα, Δικτυακή αγορά
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
( Ηλεκτρονικό Κατάστημα – E-SHOP)
Ανταλλαγή Πληροφοριών / Προβολή,
Παραγγελία, Παράδοση, Πληρωμή,
Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών,
Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ηλεκτρονικό και Φωνητικό ταχυδρομείο,
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι & Φόρμες
Στοιχείων και παραγγελιών,EDI,FEDI
ΔΙΚΤΥΑ
Διαδίκτυο, LAN,WAN,MAN
ΕΠΙKOΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τηλεφωνικό δίκτυο, καλωδιακά δίκτυα,
δορυφορικό, ασύρματο κ.λ.π

Εικόνα 1: Ο «Κύκλος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου»

2.2.1 Επικοινωνιακός Εξοπλισμός
Είναι η βάση του οικοδομήματος και
περιλαμβάνει το παραδοσιακό τηλεφωνικό καλώδιο, το δορυφορικό
δίκτυο
τηλεπικοινωνιών,
και
ασύρματες
συνδέσεις
υψηλής
ταχύτητας.
Δίκτυα Υπολογιστών
1. Διαδίκτυο:

Πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα
αυτού.
Πλεονεκτήματα είναι: α)Μικρό κόστος χρήσης, το οποίο όλο
και μειώνεται, β) Πολυμεσικό περιβάλλον για χρήστες κάθε
επιπέδου, γ) Ευρεία εξάπλωση, η οποία αυξάνεται με
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λογαριθμικούς ρυθμούς. Μειονεκτήματα είναι: α) Μέτρια έως
και πολύ μικρή αντιπροσωπευτικότητα σε ορισμένες
κοινωνικές ομάδες (π.χ συνταξιούχους), β) Σχετικά μικρή
αντιληπτική ασφάλεια για τα συναλλασσόμενα μέρη. Η
αντίληψη όμως αυτή κάμπτεται ολοένα και περισσότερο.
2. Άλλες Μορφές Δικτύων: H διαφορά των άλλων δικτύων με το

Διαδίκτυο είναι ότι τα πρώτα λειτουργούν αυτόνομα, δεν
απαιτείται δηλαδή η σύνδεσή τους με κάποιο πάροχο
υπηρεσιών. Λόγω του ότι είναι κλειστά είναι ασφαλέστερα
από το Internet. Το μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν
να έλθουν σε επαφή με τον καταναλωτή, αλλά μόνο με άλλες
επιχειρήσεις. Έτσι, δεν είναι κατάλληλα για πραγματικές
εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αλλά μόνο για
Ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων μελών τους.
Τα δίκτυα χωρίζονται σε: α) Τοπικά δίκτυα, β) Μητροπολιτικά
δίκτυα, γ) Ευρείας Περιοχής, δ) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας.

Προγράμματα και Εφαρμογές
Τα προγράμματα και οι εφαρμογές που μπορούν να
αναπτυχθούν στα δίκτυα και να δώσουν σάρκα και οστά στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Φωνητικό
Ταχυδρομείο, οι Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι Ηλεκτρονικές Φόρμες
Στοιχείων και Παραγγελιών, το EDI2, το FEDI3 και η Ηλεκτρονική
Διαχείριση εγγράφων.
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Οι εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που στην ουσία
αποτελούν τον «Κύκλο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (εικόνα 2) είναι
οι ακόλουθες:
 Ανταλλαγή

Πληροφοριών / προβολή (χρησιμοποιώντας το
Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τις ηλεκτρονικές φόρμες, τους
ηλεκτρονικούς καταλόγους, και το e-mail, μπορεί να γίνει
άντληση πληροφοριών από τους υπάρχοντες και πιθανούς
πελάτες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προβολή των προϊόντων του

2

ΕDI: είναι η ανταλλαγή στοιχείων (τιμολογίων, τιμοκαταλόγων) μεταξύ επιχειρήσεων. Η διάδοση

του EDI οφείλεται στο ότι μειώνει τα λειτουργικά κόστη και αποτελεί προθάλαμο για τη δημιουργία
συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων.
3

FEDI:

είναι η χρηματοοικονομική μορφή του EDI.
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καταστήματος. Ενώ οι πελάτες μαθαίνουν για τα προϊόντα του
Ηλεκτρονικού Καταστήματος ο κάτοχος αυτού μαθαίνει τις
καταναλωτικές συνήθειες και τα μελλοντικά σχέδια των
πελατών.)
Παραγγελία
(χρησιμοποίηση
ηλεκτρονικών
φορμών
και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή – λήψη
παραγγελιών)
Παράδοση Προϊόντος (προϊόντα όπως λογισμικό, βιβλία,
μουσική,
φωτογραφίες,
σχέδια
–
αρχιτεκτονικά
–
ηλεκτρομηχανολογικά
είναι
δυνατόν
να
παραδοθούν
ηλεκτρονικά)
Πληρωμή (π.χ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα,
αντικαταβολή κ.τ.λ)
Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών(EDI – σε περίπτωση που
τα προϊόντα είναι «απτά»
Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση (λειτουργία σελίδας
παραπόνων
πελάτη,
σελίδα
εξυπηρέτησης
με
συχνά
διατυπωμένες ερωτήσεις – συντήρηση προϊόντων – ημερομηνίες
κυκλοφορίας νέας έκδοσης κ.τ.λ)

Εξυπηρέτηση
πελατών μετά
από πώληση

Ανταλλαγή
πληροφοριών
παραγγελία

Ανταλλαγή
παραστατικών

Παράδοση
προϊόντων
πληρωμή

Εικόνα 2: Ο «Κύκλος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου»
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2.2.5 Ενδοεπιχειρησιακές Στρατηγικές
Οι
στρατηγικές
αυτές
αποσκοπούν
στη
δημιουργία
συγκεκριμένου πλεονεκτήματος, ώστε η επιχείρηση να προπορευθεί
του ανταγωνισμού. Το συγκριτικό πλεονέκτημα προέρχεται από την
καλύτερη συνεργασία, τη μείωση των λαθών, την επίσπευση των
εργασιών κα την έγκαιρη πληροφόρηση. Οι ενδο – επιχειρησιακές
στρατηγικές αυτές είναι οι:
 Άμεση ανταπόκριση (στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση του

πελάτη μέσα από την καλύτερη συνεργασία των τμημάτων (π.χ
εργοστάσιο, αποθήκη και κατάστημα) και των σημείων λιανικής
πώλησης (π.χ κατάστημα Τούμπας με κατάστημα Καλαμαριάς).

 Δικτυακή αγορά ( στόχος η απευθείας επαφή του προμηθευτή

με τον πελάτη, ώστε να εξαλειφθούν οι μεσάζοντες).

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς

(στόχος εδώ είναι η έγκαιρη προσαρμογή στις απαιτήσεις του
πελάτη για αλλαγές στο προϊόν, καθώς και στον τρόπο και στην
ποσότητα παράδοσης.

2.2.6 Επιχειρησιακές Συνεργασίες
Είναι οι συνεργασίες της επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις και
αποβλέπουν στη μείωση του κόστους, μέσω της βελτίωσης της
επικοινωνίας και των διεπιχειρησιακών ενεργειών (παραγγελίες,
αποστολές
προϊόντων,
παραλαβή
προϊόντων,
εκκαθάριση
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λογαριασμών κ.τ.λ). Οι επιχειρησιακές συνεργασίες μπορούν αν
έχουν τις παρακάτω μορφές:
 Just

in Time (JIT). Πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία και
αποσκοπεί στην μείωση του κόστους των αποθεμάτων (πρώτων
υλών και αποθηκευτικού χώρου), μέσω της έγκαιρης
παραγωγής του προϊόντος, όταν και στην ποσότητα που το
ζητάει ο πελάτης.

 Ιεραρχίες. Η σχέση που έχουν μεγάλες εταιρίες με μικρότερές

τους. Δηλαδή, οι «μικροί» απολαμβάνουν τη σταθερότητα της
εμπορικής συνεργασίας, ενώ οι «μεγάλοι» την καλύτερη
εξυπηρέτηση, την οποία και «περνούν» στους δικούς τους
πελάτες.

 Δι-επιχειρησιακά

συστήματα.
Δημιουργούνται
για
να
εκμεταλλευτούν κοινούς πόρους όπως βάσεις δεδομένων (με
πελάτες, προμηθευτές, πηγές χρηματοδότησης, συνεργάτες
εξωτερικού, δημοσιεύσεις διαγωνισμών), λογισμικό, γνώσεις και
εμπειρίες.

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1Έναρξη ενός Νέου Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Η Επιτυχία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν είναι ποτέ
εγγυημένη. Όπως συμβαίνει και σε ένα παραδοσιακό χώρο αγορών, ο
ρυθμός αποτυχίας των ηλεκτρονικών εταιριών είναι υψηλός. Ένα
Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να είναι αμιγείς εταιρία (μόνο
ηλεκτρονική) ή εταιρία μερικού ηλεκτρονικού εμπορίου, που
προσθέτει ηλεκτρονικά έργα π.χ. ηλεκτρονικό εφοδιασμό ή
ηλεκτρονικές πωλήσεις.

3.1.1 Σύσταση Νέας Εταιρίας Ηλεκτρονικού Έργου
Υπάρχουν 3 βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν
προκειμένου να γίνει μια σωστή αρχή της ηλεκτρονικής επιχείρησης:


Αναγνώριση μιας ανάγκης καταναλωτή ή μια επιχειρηματική
ανάγκη στον χώρο αγορών. Πολλές επιχειρήσεις απλώς
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αρχίζουν με μια καλή ιδέα. Ένα άρθρο σε ένα περιοδικό, μια
προσωπική παρατήρηση, ένα άλυτο πρόβλημα, μια μικρή
παρακίνηση ή μια πρόταση από ένα φίλο δίνει την ιδέα και ο
μελλοντικός ιδιοκτήτης του καταστήματος παρατηρεί την
ύπαρξη κενού ανάμεσα στο τι θέλει ο κόσμος και στο τι είναι
διαθέσιμο.


Μελέτη της ευκαιρίας. Το γεγονός ότι ένα άτομο
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια ευκαιρία, δεν σημαίνει ότι η
ευκαιρία υπάρχει πραγματικά. Ίσως ο αριθμός των ανθρώπων
που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το προϊόν ή της υπηρεσίας να
είναι μικρός. Ίσως το κόστος κατασκευής, μάρκετινγκ και
διανομής του προϊόντος ή της υπηρεσίας να είναι υψηλό. Το
μοντέλο εσόδων μπορεί να είναι λανθασμένο, άλλοι μπορεί να
έχουν προσπαθήσει ήδη και να έχουν αποτύχει. Σημαντικό είναι
να αναπτυχθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο που σαν στόχο θα έχει
να καθορίσει την σκοπιμότητα μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας
στον χώρο αγορών.



Προσδιορισμός της ικανότητας του μελλοντικού ιδιοκτήτη της
εταιρίας να ικανοποιήσει την ζήτηση. Υποθέτοντας ότι υπάρχει
μια πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία, έχει ο μελλοντικός
ιδιοκτήτης της εταιρίας την δυνατότητα να μετατρέψει την
ευκαιρία σε επιτυχία; Είναι κάτι που αρέσει στον επιχειρηματία;
Απαιτούνται
επιχειρηματικά
χαρίσματα
στην
πρόσληψη
προσωπικού, στην διοίκηση, στις διαπραγματεύσεις, στο
μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τον Winnick (2006) τα 5 παρακάτω «μυστικά»
βοηθούν σημαντικά στο να κάνει κάποιος ένα σημαντικό βήμα προς
την επιτυχία:
 Προσωπική

έρευνα. Κάποιος θα πρέπει να ερευνήσει τι
πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο. Οι απλές καινοτομίες δεν θα
πρέπει να αποφεύγονται. Θα πρέπει όμως να είναι περισσότερο
αποτελεσματικές από οτιδήποτε βρίσκεται ήδη στην αγορά.

 Στόχος είναι η έξαψη του πελάτη. Επιτυχία είναι να πει ο

πελάτης «επιτέλους».

 Εφαρμογή στην Πράξη. Δημιουργία φυσικών πρωτοτύπων για

να πάρει ο μελλοντικός ιδιοκτήτης την άποψη των φίλων,
προμηθευτών και των πελατών.
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 Αποφυγή

δημιουργίας ελαττωματικού προϊόντος. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα κατασκευής ενός
προϊόντος το οποίο δεν πρέπει μόνο να είναι ελκυστικό αλλά και
να δουλεύει.

Πέρα από τις γενικές αρχές, περί του τι χρειάζεται για να αρχίσει
να δουλεύει μια κερδοφόρα επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης ενός
Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένες
απαιτήσεις, που αντανακλούν την ηλεκτρονική φύση της επιχείρησης.
Η πρώτη από αυτές είναι η ανάγκη κατανόησης της κουλτούρας του
Ιnternet. Δραστηριότητες όπως η ενοχλητική αλληλογραφία, η
εκτεταμένη χρήση γραφικών, η υποχρεωτική εγγραφή των
επισκεπτών και τα αναδυόμενα παράθυρα είναι αντίθετες στις
αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς στο Ιnternet.
Μια δεύτερη απαίτηση που πρέπει να λάβει υπόψη του ο
ιδιοκτήτης ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η φύση των
προϊόντων και υπηρεσιών. Αν και σχεδόν οτιδήποτε μπορεί να
πωληθεί στο Internet, ο βαθμός επιτυχίας των πωλήσεων εξαρτάται
από τον τύπο του είδους ή της υπηρεσίας που προσφέρεται. Για
παράδειγμα, προϊόντα που μπορούν να ψηφιοποιηθούν (π.χ
πληροφορίες, μουσική, λογισμικό) έχουν καλές πωλήσεις και
παραδίδονται εύκολα. Παρόμοια υπηρεσίες ( π.χ διαπραγμάτευση
μετοχών, πωλήσεις εισιτηρίων ) και εμπορεύματα (βιβλία, cd) είναι
επίσης αρκετά επιτυχημένες δραστηριότητες. Αντίθετα, προϊόντα που
πρέπει να δοκιμαστούν πριν αγοραστούν, όπως ενδύματα ή αρώματα
δεν έχουν καλές πωλήσεις. Σπάνιες και παράξενες ιδέες πωλήσεων,
όπως παλιά μπουκάλια Coca Cola (www.antiquebottles.com) ,
εξαρτήματα για αριστερόχειρες (www.anythingleft-handed.co.uk),
παιχνίδια για γάτες και σκύλους ( www.cattoys.com), σπάνια θα
είχαν επιτυχία σε ένα παραδοσιακό κατάστημα, αλλά το Internet
παρέχει στους ιδιοκτήτες αυτών των ιστοθέσεων μια ευκαιρία να
προωθήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να επιτύχουν. [3]

3.1.2 Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Όπως κάθε νέα Ηλεκτρονική Επιχείρηση έτσι και το Ηλεκτρονικό
Κατάστημα χρειάζεται τουλάχιστον ένα επιχειρηματικό σχέδιο
(business plan). Δηλαδή ένα γραπτό έντυπο που καθορίζει τους
στόχους μιας επιχείρησης και περιγράφει πώς σκοπεύει η εταιρία να
επιτύχει τους στόχους της. Ο βασικός λόγος που συγγράφεται το
επιχειρηματικό σχέδιο είναι η προσέλκυση χρηματοδότησης – από μια
τράπεζα, από ένα επιχειρηματία-επενδυτή ή από τις οικονομικές
αγορές. (Η εταιρία PALOALTO – www.paloalto.com , προσφέρει το
BUSINESS PLAN PRO 2007, που περιλαμβάνει πάνω από 500
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δείγματα
επιχειρησιακών
σχεδίων).
Για
όλα
τα
ζητήματα
επιχειρησιακών σχεδίων για νέες επιχειρήσεις προτείνεται η
www.hjventures.com. Για ένα δείγμα λογισμικού επιχειρησιακού
σχεδίου
προτείνεται
www.planware.org,
www.planmagic.com,
www.abs-usa.com.

3.2Προσθήκη Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε

Υφιστάμενη

Επιχείρηση
Η προσθήκη ενός ηλεκτρονικού καναλιού πωλήσεων είναι
συνηθισμένη τόσο σε Β2C, όσο και σε Β2Β. Η απαιτούμενη επένδυση
είναι αρκετά χαμηλή, επειδή η φιλοξενία Ηλεκτρονικού Καταστήματος
παρέχεται από πολλούς προμηθευτές. Οι καταναλωτές αρέσκονται να
αγοράζουν ηλεκτρονικά και βαθμιαία όλο και περισσότεροι
χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Μπορεί κάποιος να
δημιουργήσει ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα αρκετά γρήγορα και η
ζημιά στην περίπτωση αποτυχίας μπορεί να μην είναι μεγάλη.

3.3Μετασχηματισμός Υφιστάμενης Επιχείρησης σε Ηλεκτρονικό
Κατάστημα.
Όταν μια επιχείρηση υλοποιεί όλο και περισσότερα έργα μέσω
Διαδικτύου γίνεται τελικά ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Αυτό δεν
σημαίνει ότι είναι μια αμιγής ηλεκτρονική επιχείρηση αλλά ότι συνάγει
όσο το δυνατό περισσότερες διεργασίες με ηλεκτρονικό τρόπο.
Ο μετασχηματισμός μιας επιχείρησης ή και μιας μεγάλης
εταιρίας, σε Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να είναι μια περίπλοκη
εργασία. Για να μετασχηματιστεί ένας οργανισμός σε Ηλεκτρονικό
Κατάστημα, πρέπει να μετασχηματίσει αρκετές διεργασίες, όπως είναι
οι προμήθειες, οι πωλήσεις, το CRM και η παραγωγή, καθώς και να
ασχοληθεί με τη διαχείριση αλλαγής.
Υπάρχουν δύο σημαντικές δυνατότητες για τον μετασχηματισμό
μιας επιχείρησης σε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Περίπτωση πρώτη
είναι η αναδιαμόρφωση επιχειρησιακών διεργασιών ( ΒPR- Business
Process Reengineering) και έχει να κάνει περισσότερο με την
ανασχεδίαση της υφιστάμενης επιχείρησης σε Ηλκετρονικό
Κατάστημα και Περίπτωση δεύτερη είναι η διαχείριση επιχειρησιακών
διεργασιών (ΒPM – Business Process management). Το τελευταίο
αναφέρεται σε δραστηριότητες που εκτελούνται από επιχειρήσεις για
βελτίωση των διεργασιών τους.
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3.4 Δημιουργία ή Πρόσκτηση μιας Θέσης
Κάθε Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρειάζεται μια ιστοθέση. Αυτός
είναι και ο βασικός τρόπος με τον οποίο μια εταιρία δραστηριοποιείται
στο Internet διαφημίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και
προσελκύει πελάτες.
Υπάρχουν ιστοθέσεις όλων των ειδών, σχημάτων και μεγεθών.
Μία από τις βασικές διακρίσεις που γίνονται για ταξινόμηση
ιστοθέσεων είναι το επίπεδο λειτουργικότητας που διαθέτει η
ιστοθέση. Μια πληροφοριακή ιστοθέση (informational web site) δεν
κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, εκτός από το να παρέχει
πληροφορίες για την επιχείρηση και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της. Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος σκοπός είναι η παρουσία στο
web.
Αυτό που ενδιαφέρει τους μελλοντικούς δημιουργούς ενός
Ηλεκτρονικού
Καταστήματος
είναι
η
διαδραστική
ιστοθέση
(interactive web site). Μια διαδραστική ιστοθέση παρέχει ευκαιρίες
για τους πελάτες και για την επιχείρηση να επικοινωνούν και να
μοιράζονται πληροφορίες. Μια διαδραστική ιστοθέση περιέχει όλες τις
πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχει μια
πληροφοριακή ιστοθέση, αλλά θα παρέχει επίσης πληροφοριακά
στοιχεία, που θα έχουν στόχο να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση
ανάμεσα στην επιχείρηση και στους πελάτες ή ανάμεσα σε πελάτες
π.χ ένα ενημερωτικό δελτίο, επιδείξεις προϊόντων, blogs και φόρουμ
συζητήσεων πελατών. Μια διαδραστική ιστοθέση ενθαρρύνει την
ανάδραση από πελάτες, περιλαμβάνοντας διευθύνσεις e-mail,
παρέχοντας φόρμες ανάδρασης, και ενθαρρύνοντας την συμπλήρωση
ηλεκτρονικών ερευνών. Η περιήγηση μπορεί να γίνει περισσότερο
διαδραστική με χαρακτηριστικά όπως είναι η δυνατότητα αναζήτησης
της ιστοθέσης, ένας καλοσχεδιασμένος χάρτης της ιστοθέσης και
κουμπιά τα οποία αλλάζουν χρώμα ή σχήμα, όταν ένας επισκέπτης
περάσει τον δρομέα του ποντικιού από πάνω τους. Η διαδραστικότητα
μπορεί να βελτιωθεί με εργαλεία προστιθέμενης αξίας, όπως είναι
συστήματα μετατροπής συναλλάγματος, ημερολόγια και διάφοροι
τύποι αριθμομηχανών(π.χ αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου, στην
ιστοθέση μιας εταιρίας που εμπορεύεται προϊόντα χρήματος).
Στο υψηλότερο επίπεδο διαδραστικότητας βρίσκονται τα
χαρακτηριστικά προσέλκυσης – χαρακτηριστικά της ιστοθέσης, τα
οποία προσελκύουν και αλληλεπιδρούν με επισκέπτες της ιστοθέσης.
Τα χαρακτηριστικά προσέλκυσης, όπως είναι τα παιχνίδια, γρίφοι,
βραβεία, διαγωνισμοί και ηλεκτρονικές κάρτες ενθαρρύνουν τους
πελάτες να βρουν την ιστοθέση, να την επισκεφτούν ξανά ή να την
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συστήσουν σε φίλους τους. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι
και το όνομα τομέα (π.χ www.eat.com) το οποίο καθιστά την
ιστοθέση άκρως ελκυστική και αυξάνει την γνώση του ονόματος.
Η διαδικασία δημιουργίας μιας ιστοθέσης είναι η εξής:


Βήμα 1ο : Επιλογή ενός ξενιστή Web. Μια από τις πρώτες
αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο δημιουργός ή ο μελλοντικός
ιδρυτής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι που θα
βρίσκεται η ιστοθέση πάνω στο Internet. Μπορεί να
περιλαμβάνεται μέσα σε ένα εικονικό εμπορικό κέντρο ή να
λειτουργεί σαν ανεξάρτητο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Πολλές
εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αποφασίζουν συνήθως
να δημιουργήσουν μια αυτόνομη ιστοθέση μέσα από μία
ανεξάρτητη υπηρεσία φιλοξενίας.



Βήμα 2ο : Καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα. Σχεδόν
ταυτόχρονα με την απόφαση επιλογής ενός ξενιστή Web, η
εταιρία θα πρέπει να αποφασίσει και για το όνομα του τομέα
της.



Βήμα 3ο : Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Η
ιστοθέση χρειάζεται περιεχόμενο – κείμενο, ήχο, βίντεο, που
θα μεταφέρουν τις πληροφορίες, τις οποίες οι επισκέπτες της
ιστοθέσης χρειάζονται και περιμένουν να δουν. Το περιεχόμενο
μπορεί αν προέρχεται από διάφορες πηγές, αλλά η τοποθέτηση
του σωστού περιεχομένου στη θέση το, η διευκόλυνση
εύρεσής του, η αποδοτική παράδοσή του και η διαχείρισή του,
έτσι ώστε να παραμείνει ακριβές και ενημερωμένο είναι
κρίσιμες ενέργειες για την επιτυχία του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος.

 Βήμα 4ο : Σχεδίαση της Ιστοθέσης. Αυτό είναι το ιδιαίτερο

σημαντικό και δημιουργικό κομμάτι της διαδικασίας, που
καθορίζει το πώς θα φαίνεται η ιστοθέση (π.χ συνδυασμοί
χρωμάτων, γραφικά στοιχεία) και πως θα την χρησιμοποιούν οι
επισκέπτες (π.χ αρχιτεκτονική πληροφοριών, σχεδίαση
περιήγησης). Ηλεκτρονικά Καταστήματα με αυτόνομη
ιστοθέση μπορούν να έχουν απεριόριστες επιλογές σχεδίασης.

 Βήμα 5ο : Κατασκευή και έλεγχος της ιστοθέσης. Η

κατασκευή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να γίνει
με πόρους και δυναμικό της ίδιας της επιχείρησης ή μπορεί μια
εταιρία να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό ειδικά για αυτή
τη δουλειά ή τέλος να αναθέσει το έργο της σχεδίασης
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εξολοκλήρου σε εταιρία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό.
Πριν το τελικό στάδιο της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερέστατος
έλεγχος όλων των συνδέσεων και λεπτομερειών λειτουργίας
για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της ιστοθέσης.
 Βήμα 6ο : Μάρκετινγκ και προώθηση της ιστοθέσης. Σε

αυτή την φάση γίνεται προώθηση της θέσης ή του URL της
ιστοθέσης από την επιχείρηση για να γίνουν γνωστά τα
προϊόντα. Μια άλλη κρίσιμη στρατηγική για προσέλκυση
πελατών
είναι
η
αυξημένη
θέαση,
με
χρήση
βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης.

3.5Φιλοξενία του Ηλεκτρονικού
Ονόματος Τομέα

Καταστήματος

και

Λήψη

Μια υπηρεσία κατασκευής καταστήματος (storebuilder service) –
καλείται επίσης υπηρεσία σχεδίασης και φιλοξενίας) παρέχει χώρου
δίσκου, πρότυπα και υπηρεσίες, που βοηθούν μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις να κτίσουν ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα γρήγορα και
φθηνά. Ένα παράδειγμα εταιρίας που προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες
κατασκευής καταστήματος και αντίστοιχο λογισμικό είναι η
Yahoo!Web Hosting. Η υπηρεσία βάσης της Yahoo! Προσφέρει
φιλοξενία στο web, καθώς και εξειδικευμένα πρότυπα και προσφέρει
υποστήριξη για ένα πολύ μικρό ποσό ανά μήνα. Το Yahoo! Web
Hosting παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου
μετωπικού Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εργαλεία μάρκετινγκ,
βοήθεια για την επιλογή ονόματος τομέα, μια πύλη πληρωμών, χώρο
αποθήκευσης (δίσκου) και υπηρεσίες αποστολής. Προσφέρει επίσης
εργαλεία διαχείρισης, χαρακτηριστικά ασφαλείας και συντήρηση της
σύνδεσης Internet.
Μια υπηρεσία φιλοξενίας Web είναι μια αφοσιωμένη εταιρία
φιλοξενίας ιστοθέσεων, που προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
φιλοξενίας και λειτουργικότητα σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.
Για παράδειγμα η www.1and1.com προσφέρει περισσότερες και
καλύτερες υπηρεσίες από έναν ISP, επειδή η φιλοξενία ιστοθέσεων
είναι η βασική τους δραστηριότητα. Σχεδόν όλες οι εταιρίες
φιλοξενίας ιστοθέσεων έχουν εσωτερικά τμήματα σχεδίασης
ιστοθέσεων, οπότε η συνεργασία ανάμεσα στον σχεδιαστή και στον
ξενιστή είναι διασφαλισμένη. Επίσης, λειτουργίες όπως ολοκλήρωση
βάσεων δεδομένων, συστήματα υπολογισμού αποστολών και φόρου,
επαρκές εύρος ζώνης για υποστήριξη αρχείων πολυμέσων, καλάθια
αγορών, μηχανές αναζήτησης και πλήρη στατιστικά στοιχεία
ιστοθέσεων είναι κατά πάσα πιθανότητα άμεσα διαθέσιμα.
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Η υπηρεσία φιλοξενίας Web παρέχει και μια άλλη σημαντική
λειτουργία, την κατοπτρική θέση (mirror site). Μια κατοπτρική θέση
είναι
ένα
ακριβές
αντίγραφο
της
πρωτότυπης
ιστοθέσης
(Ηλεκτρονικού Καταστήματος), αλλά είναι τοποθετημένη σε ένα
διακομιστή Web, ο οποίος βρίσκεται σε μια άλλη Ήπειρο. Η
κατοπτρική θέση μειώνει το τηλεπικοινωνιακό κόστος και βελτιώνει
την ταχύτητα προσπέλασης του πελάτη, επειδή η απόσταση ανάμεσα
στον διακομιστή Web και στο πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη
μειώνεται πολύ.
Η υπηρεσία φιλοξενίας παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP)
παρέχει μια ανεξάρτητη, αυτόνομη ιστοθέση για επιχειρήσεις μικρού
και μεσαίου μεγέθους. Ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) κατά
πάσα πιθανότητα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες φιλοξενίας (π.χ
περισσότερο χώρο αποθήκευσης, απλά στατιστικά στοιχεία ιστοθέσης,
λογισμικό εξυπηρέτησης πιστωτικών καρτών) με ίδιο ή λίγο
υψηλότερο κόστος από μια υπηρεσία κατασκευής καταστήματος. Αν
θέλει κάποιος να δει λίστα παρόχων υπηρεσιών Internet αρκεί να
μπει www.thelist.com .
Η κύρια διαφορά ανάμεσα σε μια υπηρεσία κατασκευής
καταστήματος και μια υπηρεσία φιλοξενίας ISP είναι ότι η χρονοβόρα
και μερικές φορές ακριβή εργασία σχεδίασης και κατασκευής της
ιστοθέσης γίνεται αρμοδιότητα της επιχείρησης που φιλοξενείται από
τον ISP. Σε σύγκριση με το πρότυπο κατασκευής καταστήματος, η
επιχείρηση έχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά στο τι μπορεί να
κάνει με την ιστοθέση και θα είναι διακριτή, οπότε θα μπορεί να
διαφέρει από τους ανταγωνιστές.
Η αυτόνομη φιλοξενία θεωρείται απαραίτητη όταν μια επιχείρηση
έχει ειδικές απαιτήσεις, όπως μέγιστη ασφάλεια δεδομένων,
προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ή, το πιθανότερο, όταν η
επιχείρηση σκοπεύει να έχει σημαντική παρουσία στο Web. Το βασικό
μειονέκτημα της αυτόνομης φιλοξενίας είναι το κόστος. Οι άλλες
επιλογές φιλοξενίας Web επιτρέπουν στην εταιρία φιλοξενίας να
κατανείμει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας της φιλοξενίας
ιστοθέσης σε εκατοντάδες ή χιλιάδες πελάτες. Μια επιχείρηση που
φιλοξενεί την δική της ιστοθέση (έχει ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα)
θα πρέπει να υποστεί όλο το κόστος μόνη της, χωρίς να αναφερθούν
τα ζητήματα ασφαλείας και διαχείρισης της ιστοθέσης σε μόνιμη
βάση.
3.5.1 Καταχώριση Ονόματος
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Η επιλογή ενός ονόματος τομέα είναι σημαντικό στοιχείο
μάρκετινγκ και απόκτησης φήμης για κάθε επιχείρηση. Το όνομα
τομέα θα είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας, και θα δίνει
στην εταιρεία την ευκαιρία να δημιουργήσει μια ταυτότητα. Ένα
όνομα τομέα είναι μια διεύθυνση βάσει ονόματος που δηλώνει ένα
διακομιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Internet. Συνήθως
καθορίζεται από το τμήμα της διεύθυνσης που βρίσκεται στα αριστερά
του .com ή του .org. Το όνομα τομέα πρέπει να είναι
ευκολομνημόνευτο όνομα που αντιστοιχίζει το σύστημα ονόματος
τομέα (DNS) σε μια αντίστοιχη διεύθυνση ΙP. Κάθε όνομα τομέα
αρχίζει με έναν τομέα ανωτάτου επιπέδου (TLD) που βρίσκεται στο
δεξί άκρο. Αυτός είναι είτε ένας τομέας ανώτατου επιπέδου (π.χ .com
για επιχειρηματική χρήση, .rg για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) ή
ένας τομέας ανώτατου επιπέδου κωδικού χώρας (π.χ
.gr
για
Ελλάδα, .de για Γερμανία κ.τ.λ).
Η ανάθεση ονομάτων τομέων είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού
Εκχώρησης Ονομάτων και Αριθμών Internet ( Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers, ICANN) (www.icann.org ). O
ICANN έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για τις διαδικασίες
εγγραφής και διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε διαχειριστές τομέων
ανωτάτου επιπέδου όπως τους Afilias (για το όνομα .info), Public
Interest Registry (για το .org) και Verisign Global Registry Services
(για τα .com και .net).
Η πραγματική εγγραφή ονομάτων τομέων γίνεται από αρκετά
μητρώα που έχουν πάρει εξουσιοδότηση από τον ICANN. Αυτά
βρίσκονται σε διάφορες χώρες, αλλά κυρίως βρίσκονται στις Η.Π.Α.
Ένα μητρώο ονομάτων τομέων είναι μια επιχείρηση που βοηθά τους
μελλοντικούς ιδιοκτήτες ιστοθέσεων να βρουν και να καταχωρίσουν
ένα όνομα τομέα της επιλογής τους.
Το πρώτο βήμα για ένα μελλοντικό ιδιοκτήτη ιστοθέσης
(Ηλεκτρονικού Καταστήματος) είναι να επισκεφτεί ένα μητρώο
ονομάτων τομέων όπως το www.alldomains.com , ή το
www.directnic.com . Συνήθως ο ιδιοκτήτης θα χρησιμοποιήσει την
υπηρεσία αναζήτησης ονομάτων τομέων στην ιστοθέση του μητρώου
για να καθορίσει αν το όνομα τομέα που θέλει είναι διαθέσιμο. Αν
είναι, τότε ο επισκέπτης μπορεί να εγγραφή στο μητρώο,
πληρώνοντας μια μικρή χρέωση. Αν πάλι το επιθυμητό όνομα τομέα
έχει δεσμευτεί ήδη, μερικές φορές μπορεί να αγοραστεί από τον
ιδιοκτήτη του. Η βάση δεδομένων καταχωρημένων ονομάτων τομέων
www.betterwhois.com περιέχει το όνομα, την ταχυδρομική
διεύθυνση, την διεύθυνση e-mail και τον αριθμό τηλεφώνου του
ιδιοκτήτη του ονόματος τομέα. Μια επιχείρηση με μια καθιερωμένη
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ιστοθέση δεν θα θέλει να δώσει ένα όνομα τομέα, αλλά αν το όνομα
τομέα είναι δεσμευμένο, αλλά δεν χρησιμοποιείται, ο ιδιοκτήτης
μπορεί να θέλει να το πουλήσει σε μια λογική τιμή
3.6 Δημιουργία και Διαχείριση Περιεχομένου
Περιεχόμενο είναι το κείμενο, οι εικόνες, ο ήχος και το βίντεο
που αποτελούν μια ιστοσελίδα. Η δημιουργία και η διαχείριση
περιεχομένου είναι κρίσιμη για την επιτυχία μιας ιστοθέσης
(Ηλεκτρονικού Καταστήματος), επειδή το περιεχόμενο είναι αυτό που
βλέπει ο επισκέπτης σε μια ιστοθέση. Επιτυχημένη παρουσία στο
Intenet πάντα σήμαινε αποτελεσματική παροχή των πληροφοριών
που θέλει ο επισκέπτης. «Το περιεχόμενο είναι ο βασιλιάς» είναι ένα
παλιό ρητό, τόσο παλιό όσο και η ύπαρξη του παγκόσμιου ιστού. [3]
Η παροχή περιεχομένου σε ιστοθέσεις μπορεί να είναι μια
περίπλοκη διαδικασία, λόγω της ποικιλίας και της ποσότητας των
πηγών από τις οποίες απορροφάται το περιεχόμενο και του γεγονότος
ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να ενημερώνεται συχνά. Επίσης, το
περιεχόμενο Β2Β, ειδικά σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, μπορεί να
περιλαμβάνει εικόνες, διαγράμματα, ακόμη και ήχο.
Οι κύριες κατηγορίες περιεχομένου είναι πληροφορίες για την
εταιρία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους πελάτες, τις σχέσεις
επενδυτών, ανακοινώσεις στον τύπο κ.τ.λ. Λεπτομερείς πληροφορίες
για προϊόντα παρέχονται σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, τους οποίους
οι εταιρίες μερικές φορές εξατομικεύουν για τους κύριους πελάτες
τους, εξατομικευμένες ιστοσελίδες πελατών και πληροφορίες που
παρέχονται στην κοινότητα B2B, όπως είναι οι ειδήσεις για τον
κλάδο. Μια από τις δυσκολίες της διαχείρισης περιεχομένου στο Web
είναι ότι κάποιο περιεχόμενο πρέπει να παραμείνει πάντα
ενημερωμένο (π.χ ειδήσεις, τιμές μετοχών, καιρός). Αυτό αναφέρεται
ως δυναμικό περιεχόμενο Web, σε αντιδιαστολή με το στατικό
περιεχόμενο Web, που ενημερώνεται λιγότερο συχνά.
Αφού δημιουργηθεί το περιεχόμενο, μπορεί να εμφανίζεται σε
διαφορετικές μορφές(π.χ κείμενο, μουσική, βίντεο). Κατόπιν,
μεταφέρεται σε ένα πρακτορείο περιεχομένου. Ένα πρακτορείο
μεταφέρει το περιεχόμενο σε μια ηλεκτρονική πύλη. Από εκεί, μια
υπηρεσία φιλοξενίας, μεταφέρει το περιεχόμενο, μέσω κάποιου
συστήματος
βελτιστοποίησης
στον
τελικό
καταναλωτή.
Το
περιεχόμενο μπορεί να βρίσκεται στον δημόσιο τομέα ή μπορεί να
είναι ιδιόκτητο από την φύση του (π.χ πληροφορίες για την εταιρία,
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της). Οι ιστοθέσεις που προσφέρουν
περιεχόμενο μπορεί να είναι ηλεκτρονικές πύλες καταναλωτών
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γενικής χρήσης, όπως της Yahoo! ή Lycos. Το ενημερωμένο δυναμικό
περιεχόμενο έλκει νέους πελάτες και πελάτες που επιστρέφουν στην
ιστοθέση ( τους τραβά την προσοχή) και παραμένουν περισσότερο.
Έτσι, το δυναμικό περιεχόμενο συνεισφέρει στην πίστη των πελατών.
Ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να περιέχει και περιεχόμενο
διευκόλυνσης (commodity content), που είναι πληροφορίες, οι οποίες
είναι ευρέως διαθέσιμες και γενικά δωρεάν στην προσπέλαση μέσω
του Web.
3.6.1 Περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Οι σελίδες του περιεχομένου μπορεί να περιέχουν απλές
πληροφορίες για το προϊόν (οπότε μιλάμε για κύριο περιεχόμενο).
Ωστόσο σε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα θα πρέπει να εμπεριέχεται και
δευτερεύον περιεχόμενο, το οποίο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για
την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, δηλαδή:
 Παράλληλες

πωλήσεις (cross selling): χρήση αυτού του
περιεχομένου σημαίνει προσφορά παρόμοιων ή σχετικών
προϊόντων και υπηρεσιών για αύξηση των πωλήσεων.
Παράδειγμα η www.amazon.com προσφέρει βιβλία σε πελάτες,
με επιλογές όπως «πελάτες που αγόρασαν αυτό το βιβλίο
αγόρασαν επίσης..». Πρόσθετα προϊόντα, εκτεταμένες εγγυήσεις
και δώρα είναι άλλα παραδείγματα ευκαιριών παράλληλων
πωλήσεων, οι οποίες μπορούν να προσφέρονται στους
αγοραστές, στις σελίδες προϊόντων ή κατά την διεργασία
αγορών.

 Πωλήσεις

αναβαθμίσεων (up selling):
Η δημιουργία
περιεχομένου για πωλήσεις αναβαθμίσεων προσφορά μιας
αναβαθμισμένης έκδοσης του προϊόντος για προώθηση των
πωλήσεων και αύξηση των κερδών. Η www.amazon.com,
προσφέρει συνδυασμούς πωλήσεων βιβλίων (αγορά 2
συμπληρωματικών βιβλίων σε τιμή λίγο υψηλότερη από την
τιμή του ενός). Η πώληση αναβαθμίσεων περιλαμβάνει συνήθως
προσφορές προϊόντων με διαφορετική σχεδίαση, χρώμα,
ύφασμα ή μέγεθος.

 Σχόλιο : Κριτικές, μαρτυρίες, συμβουλές ειδικών ή περαιτέρω

εξηγήσεις για το προϊόν μπορούν να προσφερθούν μετά την
εισαγωγή
του
προϊόντος.
Οι
σελίδες
βιβλίων
της
www.amazon.com περιέχουν άρθρα του εκδότη και κριτικές
πελατών για βιβλία και μερικές φορές περιέχουν περιεχόμενα
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βιβλίων, τα οποία παρέχονται μέσω του χαρακτηριστικά «look
inside this book».
Το περιεχόμενο σε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα δημιουργείται
από τους ιδιοκτήτες και τους προγραμματιστές της ιστοθέσης.
Συνήθως αυτό αρχίζει συλλέγοντας όλο το διαθέσιμο περιεχόμενο
(π.χ πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες για την εταιρία,
λογότυπο). Κατόπιν μελετάται η αξία της προσθήκης πρόσθετου
περιεχομένου – π.χ ενημερωτικών δελτίων, φόρουμ συζητήσεων,
εξατομίκευσης πελατών, σελίδας συχνών ερωτήσεων και εξωτερικών
συνδέσεων – και αποτιμάται για το αν πρέπει να περιληφθεί στην
ιστοθέση. Αυτή η αποτίμηση καθορίζει τι είναι κρίσιμο, αποτιμάται για
το αν πρέπει να περιληφθεί στην ιστοθέση. Αυτή η αποτίμηση
καθορίζει τι είναι κρίσιμο, σημαντικό ή απλώς επιθυμητό, μελετώντας
προσεκτικά πως κάθε κομμάτι περιεχομένου θα εξυπηρετήσει τους
στόχους της επιχείρησης και το αν οι πελάτες θα το θέλουν ή θα
περιμένουν να το δουν. Οι πελάτες μπορούν να παράγουν
περιεχόμενο – μέσω κριτικών προϊόντων, μαρτυριών, φόρουμ
συζητήσεων και άλλων τρόπων.

3.6.2 Πρακτόρευση Περιεχομένου
Η πρακτόρευση περιλαμβάνει την πώληση του ίδιου του αγαθού
σε πολλούς πελάτες, οι οποίοι κατόπιν το ενσωματώνουν σε άλλες
προσφορές και το μεταπωλούν ή το δίνουν δωρεάν. Η πρακτόρευση
ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στον κόσμο της διασκέδασης και των
εκδόσεων, αλλά ήταν σπάνια σε άλλους τομείς, μέχρι την έλευση του
Internet. Η ψηφιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, και η
ευκολία με την οποία μπορούν να ρέουν οι πληροφορίες, κάνει την
πρακτόρευση ένα δημοφιλές επιχειρησιακό μοντέλο.
Η πρακτόρευση στο WEB (εικόνα 3) είναι μια μορφή
πρακτόρευσης με βάση την οποία ένα τμήμα μιας ιστοθέσης γίνεται
διαθέσιμο, ώστε να το χρησιμοποιούν και άλλες ιστοθέσεις. Αυτό
μπορεί να επιτραπεί με απλή αδειοδότηση του περιεχομένου, έτσι
ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν και άλλοι άνθρωποι. Ο όρος
πρακτόρευση στο Web αναφέρεται στο ότι μπορούν να γίνονται
διαθέσιμες ενημερώσεις από μια ιστοθέση, ώστε να παρέχεται σε
άλλους ανθρώπους μια σύνοψη του πρόσφατα προστιθέμενου
περιεχομένου της ιστοθέσης (π.χ Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Αυτό το
χαρακτηριστικό άρχισε να χρησιμοποιείται με τις ιστοθέσεις ειδήσεων
και τα blogs, αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για
πρακτόρευση άλλων τύπων πληροφοριών.
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Δημιουργοί
Περιεχομένου

Διανομείς
(Yahoo,
E*Trade)

Πρακτορεία

Καταναλωτές

Εικόνα 3: Αλυσίδα Πρακτόρευσης Περιεχομένου
στο Web

H Yahoo! Και άλλες ηλεκτρονικές πύλες αγοράζουν πληροφορίες
από δημιουργούς πληροφοριών, όπως το Reuters, οι οποίοι πωλούν
τις ίδιες πληροφορίες σε πολλές άλλες ηλεκτρονικές πύλες ή χρήστες.
Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν απευθείας από δημιουργούς
πληροφοριών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι δημιουργοί
χρησιμοποιούν μια αλυσίδα προμηθειών πρακτορείων και διανομέων,
προκειμένου να μεταφέρουν ειδήσεις και πληροφορίες στους
τελικούς καταναλωτές.
Η παράδοση περιεχομένου είναι μια υπηρεσία που μερικές φορές
προσφέρουν οι εταιρίες φιλοξενίας, για να βοηθήσουν τους πελάτες
να διαχειριστούν το περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιώντας δίκτυα
παράδοσης περιεχομένου (content delivery networks,CDN), οι
εταιρίες μπορούν να ενημερώνουν περιεχόμενο, να βελτιώνουν την
ποιότητα της ιστοθέσης, να αυξάνουν την συνέπεια, να ελέγχουν το
περιεχόμενο και να μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για
δημιουργία ή για συντήρηση μιας ιστοθέσης. Στο Β2Β ιδιαίτερη
σημασία έχουν οι πληροφορίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικούς
καταλόγους. Οι εταιρίες μπορούν να δημιουργούν και να συντηρούν
περιεχόμενο εσωτερικά ή να χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνεργάτες
για αυτές τις εργασίες.
3.6.3 Διαχείριση και Συντήρηση Περιεχομένου
Διαχείριση περιεχομένου είναι η διαδικασία συλλογής,
προσθήκης, αναθεώρησης και αφαίρεσης περιεχομένου από μια
ιστοθέση για να διατηρείται η ιστοθέση ενημερωμένη, ακριβώς
ελκυστική και αξιόπιστη. Σχεδόν όλες οι ιστοθέσεις αρχίζουν με
άκρως ενημερωμένο, σχετικό περιεχόμενο, αλλά με τον καιρό το
υλικό γίνεται παλιό, άσχετο και λανθασμένο. Η διαχείριση
περιεχομένου σιγουρεύει ότι η ιστοθέση παραμένει ακριβής και
σχετική με το θέμα της πολύ καιρό μετά από την αρχική της
εμφάνιση. Η διαχείριση περιεχομένου εφαρμόζει διεργασίες
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διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης περιεχομένου ώστε
προωθήσει την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της ιστοθέσης.

να

Ο διαχειριστής Web θα πρέπει να κάνει εκτεταμένους και
συχνούς ελέγχους του υλικού ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος για
ακρίβεια, σαφήνεια, λάθος στίξη, λάθος γραμμένες λέξεις και
ασυνέπειες. Υπάλληλοι της εταιρίας που δημιούργησε το Ηλεκτρονικό
Κατάστημα πρέπει να διαβάζουν το υλικό της ιστοθέσης προκειμένου
να το ελέγχουν για ακρίβεια. Ομάδες πελατών και επαγγελματίες
επιμελητές πρέπει να το διαβάζουν για να το ελέγχουν για σαφήνεια
και όλοι πρέπει να διαβάζουν το νέο περιεχόμενο για να βρίσκουν
σφάλματα.
Μια σημαντική εργασία της διαχείρισης περιεχομένου είναι η
αφαίρεση παλιών, απαρχαιωμένων σελίδων από τον διακομιστή Web.
Ακόμη και αν όλες οι αναφορές στην σελίδα της ιστοθέσης έχουν
αφαιρεθεί, η σελίδα συνεχίζει να φαίνεται σε μηχανές αναζήτησης, σε
αναζητήσεις για την ιστοθέση και σε συνδέσεις από άλλες ιστοθέσεις.
Ληγμένες σελίδες πρέπει να αφαιρεθούν ή να μεταφερθούν σε μια
τοποθεσία εκτός Internet, που λειτουργεί ως αρχειοθήκη.
Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου με τη
βοήθεια λογισμικού. Το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπει
σε μη τεχνικό προσωπικό να δημιουργεί, να επεξεργάζεται και να
διαγράφει περιεχόμενο από την ιστοθέση του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος. Οι κατευθυντήριες δυνάμεις πίσω από το λογισμικό
διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Software, CMS)
περιλαμβάνουν την επιθυμία των εταιριών να δώσουν την
δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να διαχειρίζονται το δικό τους περιεχόμενο
και την αδυναμία του προσωπικού υπολογιστικών υπηρεσιών να
ικανοποιεί τις ανάγκες νέου και αλλαγμένου περιεχομένου στην
ιστοθέση.
Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου περιλαμβάνουν γενικά
συστήματα ροής εργασίας για παρακολούθηση των διεργασιών
δημιουργίας, επισκόπησης, έγκρισης, διανομής, δημοσίευσης και
αποτίμησης περιεχομένου. Τα περισσότερα περιέχουν εργαλεία, τα
οποία επιτρέπουν σε μη τεχνικό προσωπικό να εκδίδει περιεχόμενο,
χωρίς να έχει υποστεί ειδική εκπαίδευση. Άλλα χαρακτηριστικά
μπορούν να περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα λήξης περιεχομένου,
διαχείρισης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αρχειοθέτησης,
ασφάλεια και λειτουργίες ενσωμάτωσης με τις επιχειρησιακές
εφαρμογές.
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Κάποια εταιρία που έχει Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο Διαδίκτυο,
καλό είναι να προμηθευτεί ένα προϊόν CMS προκειμένου να συντηρεί,
ενημερώνει και ανανεώνει το περιεχόμενο της ιστοθέσης, αφού
πρώτα όμως κάνει τα παρακάτω βήματα:
 Να κάνει μια πλήρη ανάλυση αναγκών.
 Να τεκμηριώσουν τις απαιτήσεις και να τις συζητήσουν με

τουλάχιστον δύο άλλες εταιρίες, που έχουν αγοράσει CMS.

 Να αρχίσουν με ένα πακέτο λογισμικού διαχείρισης
περιεχομένου, που περιέχει μια δοκιμαστική έκδοση ή έχει ένα
χαμηλό κόστος αγοράς.
 Να αποτιμήσουν το σύστημα μετά από 30 ημέρες ώστε να
καθορίσουν αν είναι σωστό, λάθος, αναγκαίο ή δεν χρειάζεται.
 Να

επαναλαμβάνουν την διαδικασία αποτίμησης σε τακτά
χρονικά διαστήματα, αυξάνοντας την λειτουργικότητα, όσο
επιτρέπουν οι απαιτήσεις και οι πόροι. [3]

Ειδικευμένη στο Content Management Software – CMS είναι η
www.vignette.com η οποία υποστηρίζει κατασκευή, διαχείριση,
αυτοματοποίηση διεργασιών, έκδοση και ανάλυση ιστοθέσεων
(υποστηρίζει και WEB 2.0 τεχνολογίες).
Το περιεχόμενο σε ιστοθέσεις Β2Β και Β2C είναι πολλές φορές
υπό την μορφή καταλόγων. Αν και υπάρχουν πολλά θετικά σημεία
στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, οι κακοσχεδιασμένοι κατάλογοι
μπορεί να αποθαρρύνουν τους αγοραστές. Οι εταιρίες θα πρέπει να
σιγουρευτούν ότι το περιεχόμενο των καταλόγων τους είναι σωστά
οργανωμένο.
3.6.4 Υπηρεσίες Περιεχομένου Συνεχούς Ροής
Πολλές εταιρίες παρέχουν περιεχόμενο πλούσιο σε μέσα, όπως
βίντεο κλιπ, μουσική ή μέσα flash,προσπαθώντας να προσεγγίσουν το
κοινό τους με ένα ελκυστικό μήνυμα μάρκετινγκ. Για παράδειγμα
κτηματομεσίτες θέλουν να παρέχουν μια άποψη 360 μοιρών των
ακινήτων τους και πωλητές μουσικής θέλουν να παρέχουν εύκολα
φορτώσιμα δείγματα των τραγουδιών τους. Τέλος, οι Ηλεκτρονικοί
κατάλογοι Β2Β μπορεί να περιλαμβάνουν χιλιάδες φωτογραφίες.
Αυτοί, αλλά και άλλοι πάροχοι περιεχομένου ενδιαφέρονται για
τον χρόνο φόρτωσης, από την πλευρά του χρήστη. Ανυπόμονοι ή
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ασταθείς περιηγητές του WEB μπορούν να πατήσουν το “STOP” πριν
να φορτωθεί πλήρως ένα αρχείο πολυμέσων. Οι πελάτες Β2Β και Β2C
δεν θέλουν απλώς να εμφανιστούν σε αυτούς ειδήσεις, μουσική και
βίντεο, πληροφορίες παραπομπών, οικονομικές πληροφορίες αλλά
αυτά να παραδίδονται γρήγορα και άκοπα. Σημαντικό είναι οι
designers και programmers ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος να
χρησιμοποιούν τεχνικές λύσεις που δεν θα προκαλούν συμφόρηση
κατά την μεταφορά.
Οι τεχνικές αυτές χαρακτηρίζονται ως
μεγιστοποιητές περιεχομένου ή υπηρεσίες συνεχούς ροής. Ο
κορυφαίος προμηθευτής αυτού του είδους είναι η www.Akamai.com
(ανταγωνιστές της είναι η www.DigitalIsland.com
και η
www.Mirrorimage.com )
Καθώς μεγαλώνει το ενδιαφέρον των χρηστών – πελατών για
συνδέσεις Internet υψηλής ταχύτητας, έχει επίσης αρχίσει να
μεγαλώνει το ενδιαφέρον για έλεγχο κίνησης του Internet. Με τον
όλο και αυξανόμενο ρυθμό χρηστών και την αφθονία πλούσιων
μέσων, το Internet παρουσιάζει εξαιρετικό συνωστισμό. Τα προϊόντα
της Akamai λειτουργούν σαν τροχονόμοι της κίνησης στο Internet,
χρησιμοποιώντας περίπλοκους μαθηματικούς αλγόριθμους για να
επιταχύνουν την μεταφορά ιστοσελίδων από τον πλησιέστερο
διακομιστή που ανήκει στην Akamai σε μια τοποθεσία χρήστη –
περνώντας έτσι από λιγότερες αναπηδήσεις(στάσεις) δρομολογητών.
Η διαδικασία αυτή βοηθά στην εξάλειψη συνωστισμών στο Internet.
Η διανομή περιεχομένου είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για
να μειωθεί η καθυστέρηση στα δίκτυα.
(Για να παρέχει αυτή την υπηρεσία, η Akamai διατηρεί ένα
παγκόσμιο δίκτυο με πάνω από 20.000 διακομιστές σε 71 χώρες (το
2007) και εκμισθώνει χώρο σε αυτούς τους διακομιστές σε
γιγαντιαίες ηλεκτρονικές πύλες, όπως το Yahoo. Αυτές οι ιστοθέσεις
χρησιμοποιούν τους διακομιστές για να αποθηκεύουν πληροφορίες
πλούσιες σε γραφικά, πλησιέστερα στους υπολογιστές Internet των
χρηστών και να παρακάμπτουν τις συμφορήσεις κίνησης του Web και
να επιτρέπουν ταχύτερες καταφορτώσεις σελίδων και έτσι μειώνοντας
τον χρόνο παράδοσης στον χρήστη κατά 20 – 30%. Αν ο διακομιστής
Web μιας εταιρίας βρίσκεται στην Γερμανία και ένας χρήστης
βρίσκεται στις ΗΠΑ, το περιεχόμενο πολυμέσων πρέπει να μεταφερθεί
στην άλλη άκρη του κόσμου.

3.6.5 Case Study Διαχείρισης Περιεχομένου
Η Telecom New Zeland (TNZ) είναι ένας κορυφαίος πάροχος
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που προσφέρει
μεγάλη ποικιλία προχωρημένων υπηρεσιών στο μεγαλύτερο τμήμα
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του πληθυσμού της Νέας Ζηλανδίας. Η εταιρία θέλει οι πελάτες της
να χρησιμοποιούν την ιστοθέση της σαν ένα κανάλι μάρκετινγκ και
πωλήσεων για βασικά και περίπλοκα προϊόντα και υπηρεσίες. Για να
το επιτύχει αυτό η ΤΝΖ χρησιμοποιεί μια περιεκτική λύση που
καλείται Enterprise Content Management της www.vignette.com, η
οποία
υποστηρίζει
κατασκευή,
διαχείριση,
αυτοματοποίηση
διεργασιών, έκδοση και ανάλυση ιστοθέσεων. Η www.vignette.com
παρέχει ένα πακέτο προϊόντων που βοηθά την TNZ να ελέγχει, να
διαχειρίζεται και να μοιράζεται περιεχόμενο, να βελτιστοποιεί τις
επιχειρησιακές διεργασίες, να ολοκληρώνει το περιεχόμενο της
ιστοθέσης με υφιστάμενες επιχειρησιακές εφαρμογές και να παραδίδει
όλο το περιεχόμενο με ένα εξατομικευμένο τρόπο σε όλες τις
συσκευές της ΤΝΖ. Μέχρι το 2007, η ΤΝΖ είχε αναπτύξει αρκετές
εφαρμογές, που κάνουν την παράδοση περιεχομένου ιστοθέσεων
ταχύτερη και ευκολότερα διαχειρίσιμη. Έγιναν βελτιώσεις στους
παρακάτω τομείς:


Δυνατότητα διαχείρισης όλου του περιεχομένου.

 Ευκολότερη ηλεκτρονική έκδοση (χρησιμοποιώντας πρότυπα για

αυτοματοποίηση της διεργασίας).

 Ταχύτερη εκπαίδευση των υπαλλήλων που ασχολούνται με την
ηλεκτρονική έκδοση.
 Αύξηση της αποδοτικότητας της ηλεκτρονικής έκδοσης (μείωση
από ημέρες σε ώρες).
 Το περισσότερο προσωπικό κάνει ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 Επίτευξη συνέπειας στο στυλ και στην σχεδίαση των σελίδων,
από
διαφορετικούς
υπαλλήλους(το
περιεχόμενο
που
δημιουργείται βάσει προτύπων είναι επίσης ακριβέστερο).
 Οι επισκέψεις σε ιστοθέσεις αυξήθηκαν κατά 25% σε 6 μήνες
και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 150% σε περίοδο
ενός έτους.
3.7Σχεδίαση Ιστοθέσης
Στόχος κάθε ιστοθέσης είναι να μεταφέρει ποιοτικό περιεχόμενο
στο κοινό της και μάλιστα να το κάνει αυτό με κομψή σχεδίαση.
Αφού έχει στη διάθεσή του το περιεχόμενο της ιστοθέσης, η επόμενη
εργασία του ιδιοκτήτη της ιστοθέσης είναι η σχεδίαση της ιστοθέσης,
που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική των πληροφοριών, την σχεδίαση
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της περιήγησης, τα χρώματα και τα γραφικά και την μεγιστοποίηση
της απόδοσης της ιστοθέσης.
Η επιτυχημένη σχεδίαση της ιστοθέσης έχει σχέση με την
ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη. Η σχεδίαση αρχίζει με τον
προσδιορισμό των αναγκών, των προσδοκιών και των προβλημάτων
του πελάτη. Κατόπιν σχεδιάζεται μια ιστοθέση που ικανοποιεί αυτές
τις ανάγκες και προσδοκίες ή λύνει τα προβλήματα του πελάτη. Μία
λίστα σημαντικών κριτηρίων για την σχεδίαση μιας ιστοθέσης, με
σχετικές ερωτήσεις φαίνεται παρακάτω (πίνακας 1):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ
Είναι εύκολο να βρουν οι επισκέπτες τον δρόμο
τους μέσα στην ιστοθέση;
Συμμορφώνεται η ιστοθέση στον κανόνα των 3
κλικ;
Συνέπεια
Είναι τα στοιχεία σχεδίασης, ειδικά τα στοιχεία
εμφάνισης και αίσθησης, συνεπή σε όλες τις
σελίδες;
Θα εμφανίζονται η ιστοθέση και τα περιεχόμενά
της ίδια στις οθόνες όλων των επισκεπτών;
Χρόνος
Πόσος χρόνος απαιτείται για να εμφανιστεί μια
Απόκρισης
ιστοσελίδα;
Συμμορφώνεται η ιστοθέση με τον κανόνα των
12 δευτερολέπτων;
Εμφάνιση
Είναι η ιστοθέση αισθητικά ελκυστική;
Είναι τα χρώματα ευχάριστα για το μάτι;
Η εμφάνιση και η αίσθηση της ιστοσελίδας
εκφράζουν την εικόνα που θέλει να μεταδώσει η
εταιρία;
Είναι η ιστοθέση ευανάγνωστη, εύκολη στην
περιήγηση, και εύκολη στην κατανόηση;
Διασφάλιση
Εργάζονται σωστά τα συστήματα υπολογισμού, οι
Ποιότητας
συνδέσεις περιήγησης, οι διεργασίες εγγραφής
επισκεπτών, τα εργαλεία αναζήτησης και τα
υπόλοιπα εργαλεία της ιστοθέσης;
Διαθεσιμότητα
Διορθώνονται γρήγορα οι νεκρές συνδέσεις;
Είναι η ιστοθέση διαθέσιμη για πλήρη εργασία 24
ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα;
Περιήγηση

Διαδραστικότητα

Ενθαρρύνει η ιστοθέση τον επισκέπτη να παίξει
ένα ενεργό ρόλο στην εκμάθηση πληροφοριών
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης;
Είναι όλες οι λεπτομέρειες επαφής διαθέσιμες
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στην ιστοθέση, έτσι ώστε οι επισκέπτες να
μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και να κάνουν
ερωτήσεις;
Πόσα
πολυμέσα
χρησιμοποιούνται;
Πόσο
επίκαιρο και σχετικό είναι το περιεχόμενο; Είναι
ευανάγνωστο; Είναι πληροφοριακό;
Πόσο εύκολη είναι η χρήση της ιστοθέσης; Πόσο
εύκολο είναι να μάθετε την ιστοθέση; Πόσο
εύκολο είναι να κάνετε σφάλματα και να τα
διορθώσετε;
Προστατεύονται οι πληροφορίες των πελατών;
Αισθάνεται ο πελάτης ασφαλής σε ενέργειες,
όπως υποβολή
Αρχική πληροφοριών πιστωτικής κάρτας;
Παρέχει Σελίδα
η σχεδίαση της ιστοθέσης μια ομαλή
διαδρομή για εμπλουτισμούς ή για αναβαθμίσεις
στο μέλλον;
Η εξέλιξη και η αυξημένη χρήση της ιστοθέσης
προστατεύουν την αρχική επένδυση για την
κατασκευή της ιστοθέσης;

Περιεχόμενο
Χρησιμοποίηση

Ασφάλεια
Χάρτης

Κλιμάκωση
Ιστοθέσης

Πίνακας 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Μόνο για
Υποστήριξη
3.7.1 Αρχιτεκτονική
Σχεδίασης
Μέλη

Πελατών

Σχέσεις Με
Επενδυτές

Κατάλογος
Προϊόντων

Η Εταιρία
μας

Η αρχιτεκτονική πληροφοριών μιας ιστοθέσης καθορίζει πως
οργανώνονται και ονομάζονται οι ιστοσελίδες και πως γίνεται η
περιήγηση, ώστε να υποστηρίζεται η μεταφορά σε σελίδες και η
αναζήτηση μέσα στην ιστοθέση. Η συνηθέστερη δομή μιας ιστοθέσης
είναιΟη ιεραρχική δομή για ένα Ηλεκτρονικό
Κατάστημα
(εικόνα
4).
Προϊό
Προϊό
Προϊό
λογαριασμό
ς μου

Συχνές
Ερωτήσεις

Φόρουμ
Συζητήσεων

ν1

ν2

Εγχειρίδια
σε
Ηλεκτρονική
Μορφή

Επίπεδο 3

Αποστολή
και
Διαχείριση

Πληρωμή
-33Εικόνα 4: Ιεραρχική Δομή Ιστοθέσης
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Οι περισσότερες ιεραρχικές ιστοθέσεις σχεδιάζονται πλατιές και
ρηχές, θέτοντας 3 έως 10 ενότητες στο δεύτερο επίπεδο και
περιορίζοντας τις περισσότερες ενότητες σε δύο ή τρία επίπεδα. Αν η
ιεραρχία είναι στενή (λίγες ενότητες δευτέρου επιπέδου) και βαθιά
(πολλά επίπεδα), οι επισκέπτες κουράζονται επειδή υποχρεώνονται
να κάνουν κλικ ώστε να μεταβούν σε αρκετά επίπεδα, προκειμένου
να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Μια ιστοθέση συνήθως περιέχει μια αρχική σελίδα, που
καλωσορίζει τον επισκέπτη και τον εισάγει στην ιστοθέση, σελίδες
βοήθειας, που βοηθούν τον επισκέπτη να χρησιμοποιήσει την
ιστοθέση ή να κινηθεί μέσα σε αυτήν, εταιρικές σελίδες, που
πληροφορούν τον επισκέπτη για την ηλεκτρονική επιχείρηση,
σελίδες συναλλαγών, που καθοδηγούν τον πελάτη μέσα στην
διαδικασία αγορών και σελίδες περιεχομένων, που παρέχουν
πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της
διαδικασίας
αγορών,
από
αναζήτηση
πληροφοριών
μέχρι
εξυπηρέτηση μετά την αγορά και αποτίμηση της αγοράς.
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Εικόνα 5: Τυπική Γραμμή Περιήγησης

Ο σκοπός της περιήγησης στην ιστοθέση είναι να βοηθά τους
επισκέπτες να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα τις πληροφορίες που
χρειάζονται. Μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να λάβει κανείς
υπόψη για την ιστοθέση είναι:
 Πώς εισέρχονται οι επισκέπτες σε μια ιστοθέση;
 Πως θα χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοθέση;
 Πως θα βρίσκουν τι έχουν στη διάθεσή τους μέσα σε μια
ιστοθέση;
 Πως θα μεταφέρονται από μια σελίδα σε άλλη;
 Πως θα βρίσκουν αυτό που ψάχνουν;
Η περιήγηση στην ιστοθέση (εικόνα 5) πρέπει να βοηθήσει τους
επισκέπτες - πελάτες να βρουν πληροφορίες γρήγορα, επειδή οι
επισκέπτες δεν θέλουν να χάνουν χρόνο για να καταλάβουν πως θα
μετακινηθούν από μια σελίδα ή ενότητα στην άλλη. Το απλούστερο
βήμα περιήγησης είναι μια γραμμή περιήγησης. Μια γραμμή
περιήγησης παρέχει στον επισκέπτη – πελάτη την ευκαιρία να
συνδεθεί με ορισμένους προορισμούς (π.χ αρχική σελίδα, σελίδα
πληροφοριών για την εταιρία) και με κύριες της ιστοθέσης (π.χ
κατάλογο προϊόντων, υποστήριξη πελατών). Γενικά, τα στοιχεία στην
γραμμή περιήγησης θα πρέπει να είναι φθίνουσας σημαντικότητας
από τα αριστερά προς τα δεξιά, αρχίζοντας από την αρχική σελίδα
στο αριστερό άκρο.
Μια γραμμή περιήγησης (εικόνα 5) εμφανίζεται σχεδόν πάντα
στην κορυφή της σελίδας, που θα φορτωθεί πρώτη στο παράθυρο
του προγράμματος περιήγησης και φαίνεται « στο πάνω μισό της
σελίδας». Ωστόσο, αν η σελίδα περιέχει διαφημιστικές αφίσες, η
γραμμή περιήγησης πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση κάτω
από τις διαφημίσεις. Αν τα περιεχόμενα της ιστοθέσης χρειάζονται
περισσότερες επιλογές από όσες χωρούν σε μια γραμμή περιήγησης,
μπορούν να τοποθετηθούν σε υποενότητες σε κάθε ενότητα της
γραμμής περιήγησης (π.χ η υποενότητα εξυπηρέτηση πελατών
μπορεί να περιλαμβάνει υποενότητες όπως συχνές ερωτήσεις
εξυπηρέτησης πελατών, πληροφορίες προϊόντων, κατάσταση
παραγγελιών). Οι υποενότητες μπορούν να εμφανίζονται στην
γραμμή κατάστασης μέσω αναδυόμενων μενού ή μέσω μεταφοράς
του ποντικιού επάνω από την επιλογή (εικόνα 6).
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Ιστοθέσεις
μεγάλου
ή
μεσαίου
μεγέθους
πρέπει
να
περιλαμβάνουν μια σελίδα χάρτη ιστοθέσης (site map) μπορεί ο
επισκέπτης – πελάτης που δεν είναι σίγουρος για το που πρέπει να
πάει, να δει όλες τις επιλογές που έχει στην διάθεσή του (εικόνα7). Ο
χάρτης ιστοθέσης πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος, να
αντανακλά την δομή των πληροφοριών της ιστοθέσης και να
παρουσιάζεται απλά με εύκολα κατανοητές συνδέσεις υπό μορφή
κειμένου.

Εικόνα 6: Διάταξη Ιστοσελίδας

Σημαντική κρίνεται η ύπαρξη μηχανής αναζήτησης ΜΟΝΟ για
τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (Ηλεκτρονικό Κατάστημα).
Λειτουργεί όπως και οι κλασσικές μηχανές αναζήτησης, αλλά ψάχνει
για περιεχόμενο με τις λέξεις κλειδιά που θα ζητήσει ο επισκέπτης –
πελάτης ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο site. Ο επισκέπτης μπορεί να βάλει
λέξεις κλειδιά και αν αυτές υπάρχουν στο site, θα του εμφανιστεί μια
λίστα με παραπομπές στις σελίδες που υπάρχουν οι λέξεις αυτές
(εικόνα 8).
Καλό είναι να υπάρχουν και λεκτικές παραπομπές οι οποίες θα
βρίσκονται στο κείμενο μιας σελίδας και παραπέμπουν σε κάποιο
άλλο σημείο (τιμολογιακή πολιτική, πολιτική επιστροφών) του
δικτυακού τόπου. Χρήσιμες ως βοηθήματα, αλλά καλό είναι να
υπάρχουν ως παραπομπές και στις μπάρες πλοήγησης ή σε κάποιο
μενού, γιατί αυτά είναι που προσέχει περισσότερο ο επισκέπτης –
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πελάτης.

Εικόνα 7: Η σελίδα που απεικονίζει το χάρτη του www.forthnet.gr

Εικόνα 8: Αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης του www.e-gate.gr

3.7.2 Λάθη στη Σχεδίαση ενός Δικτυακού Τόπου
 Κακή ανάλυση σελίδων: σελίδες με κακή ανάλυση είναι αυτές

που φτιάχνονται χωρίς ο δημιουργός να λάβει υπόψη του τις
ρυθμίσεις το PC του χρήστη. Αν ο χρήστης έχει ρυθμίσει την
οθόνη του σε ανάλυση 640 Χ 480, είναι αδύνατο να δει σωστά
μια σελίδα που έχει φτιαχτεί σε ανάλυση 1600 Χ 1200 ( η μέση
οδός της ανάλυσης 800 Χ 600) είναι πάντα η καλύτερη.

 Χρονοβόρα Περιφορά μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Οι

σελίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να
διευκολύνουν κι όχι να δυσχεραίνουν την περιφορά του
επισκέπτη. Πόσο θα έμενε κάποιος πελάτης σε ένα Supermarket
με διαδρόμους σε μορφή λαβυρίνθου;

 «Βαριές

Σελίδες»: Οι σελίδες θα γίνουν δύσχρηστες αν
περιέχουν πολλά γραφικά, κινούμενα σχέδια, αρχεία ήχου, JAVA

-37-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

και άλλες εφαρμογές, οι οποίες αυξάνουν το χρόνο φόρτωσης
της σελίδας στον υπολογιστή του επισκέπτη σας. Έτσι,
αυξάνεται η πιθανότητα ο επισκέπτης σας να βαρεθεί και να
φύγει πριν καν «μπει» στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα!
 «Αραχνιασμένες Σελίδες»: εάν οι σελίδες του Ηλεκτρονικού

Καταστήματος παραμένουν ίδιες για μεγάλο χρονικό διάστημα,
είναι πιθανό οι επισκέπτες – πελάτες να αρχίσουν να τις
βαριούνται και να ψάξουν για ανανεωμένο περιεχόμενο σε άλλα
«Ηλεκτρονικά Καταστήματα» του είδους. Ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζονται θέματα με ημερομηνία λήξης όπως σεμινάρια,
συναυλίες, γιορτές και προϊόντα. Το κλασσικό παράδειγμα είναι
οι προτάσεις δώρων για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου τον…
..Απρίλιο!

 Ασύμβατες Σελίδες: Οι σελίδες ανάλογα με το πρόγραμμα που

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους, μπορεί να είναι
ασύμβατες με τον έναν από τους φυλλομετρητές (π.χ Mozilla,
Microsoft Explorer) της αγοράς. Για αυτό, όταν τελειώσει
κάποιος με την κατασκευή των σελίδων θα πρέπει να τις
ελέγξει και με τους 2 φυλλομετρητές, αλλά και με τις
προηγούμενες εκδόσεις τους.

 Μη

ενημερωμένες παραπομπές(links): Δεν υπάρχει τίποτα
χειρότερο από το να ακολουθείς μια παραπομπή για ένα θέμα
του ενδιαφέροντός σου, μόνο και μόνο για να ανακαλύψεις στο
τέλος ότι δεν ισχύει πλέον ή ότι έχει «μετακομίσει» σε άγνωστη
διεύθυνση. Πού πάει η αξιοπιστία της επιχείρησης όταν
διατηρούνται τέτοια links; Δυστυχώς ο μόνος τρόπος να
αποφευχθούν τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις είναι να ελέγχονται
τακτικά τα links των σελίδων ή να ανατεθεί αυτή η δουλειά σε
κάποια
εταιρία
όπως
η
Seven
Twenty
Four
www.seventwentyfour.com, η οποία θα το αναλάβει με το
σχετικό αντίτιμο.

 Βαρετές

Σελίδες:
Ο
σχεδιαστής
του
Ηλεκτρονικού
Καταστήματος θα πρέπει να προσέξει ώστε οι σελίδες να μην
είναι τόσο βαριές που να «κουράζουν» τον επισκέπτη – πελάτη,
αλλά ούτε και πολύ «ελαφρές», ώστε να φαντάζουν άνευ
ουσίας και να τον αφήνουν αδιάφορο. Θα πρέπει να διατηρηθεί
ισορροπία μεταξύ κειμένου και γραφικών, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Ηλεκτρονικό
Κατάστημα.
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 Μη σταθερά χρώματα συνδέσμων (links): Οι σύνδεσμοι μιας

σελίδας μπορεί να έχουν τρία διαφορετικά χρώματα. Υπάρχουν
προκαθορισμένα (default) χρώματα για τους συνδέσμους που
δεν έχει ακόμη επισκεφτεί ο χρήστης, υπάρχουν χρώματα για
τους συνδέσμους που είναι στη διαδικασία φόρτωσης (ενεργοί
σύνδεσμοι) και τέλος υπάρχουν οι σύνδεσμοι που έχει ήδη
επισκεφτεί ο χρήστης τουλάχιστον μία φορά. Η αλλαγή των
προκαθορισμένων χρωμάτων μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα
στους νέους χρήστες, οι οποίοι τα έχουν συνηθίσει και τα έχουν
συνδυάσει με τις έννοιες που συμβολίζουν.

 «Πλαίσια»

(Frames) : Τα πλαίσια είναι μια τεχνική που
χρησιμοποιείται για την εμφάνιση περισσότερων ΗΤΜL αρχείων
ταυτόχρονα στην οθόνη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε ότι
συγκεκριμένα τμήματα μιας ιστοσελίδας είναι πάντα ορατά. Θα
πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται πάντα με προσοχή
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σελίδες του Δικτυακού τόπου θα
παραμείνουν προσβάσιμες ακόμη και χωρίς την ενεργοποίησή
τους. Η χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν ο
χρήστης θέλει να κάνει «bookmark» μία σελίδα, ή όταν θέλει
να μετακινηθεί σε μία προηγούμενη σελίδα πατώντας το κουμπί
back σε ένα Web browser.Παρόλα ταύτα τα «πλαίσια» παρέχουν
και έναν τρόπο ανάγνωσης των σελίδων από Web browsers που
δεν τα υποστηρίζουν.

 Έλλειψη

Υποστήριξης Πλοήγησης : Ο κατασκευαστής του
Δικτυακού τόπου θα πρέπει να ξεκινά τη σχεδίαση αφού πρώτα
κατανοήσει πλήρως τη δομή των πληροφοριών που θα παρέχει.
Οι χρήστες έχουν αρχίσει να συνηθίζουν συγκεκριμένα στοιχεία
πλοήγησης όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση του λογότυπου
της εταιρίας στην πάνω αριστερή γωνία κάθε σελίδας έτσι ώστε
να μπορούν να πηγαίνουν απευθείας στην αρχική σελίδα, ή η
χρησιμοποίηση ενός μόνιμου συστήματος πλοήγησης. Εάν
λείπουν αυτά τα στοιχεία ο χρήστης νιώθει χαμένος.

 Κινούμενο

κείμενο και επαναλαμβανόμενο animation : Οι
επισκέπτες πολλές φορές δυσκολεύονται να διαβάσουν κινούμενο
κείμενο και να παρακολουθήσουν επαναλαμβανόμενο animation.
Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα στοιχεία αυτά με
διαφημιστικές ταμπέλες (advertising banners) που συνήθως
αγνοούν. Οι κινούμενες εικόνες μπορεί πολλές φορές να παρέχουν
χρήσιμες πληροφορίες, συνήθως όμως χρησιμοποιούνται μόνο για
λόγους διακόσμησης, αποσπώντας την προσοχή του χρήστη από
άλλα τμήματα της σελίδας.
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Ο Jacob Nielsen είναι ένας από τους πρωτοπόρους στα θέματα
χρηστικότητας και βελτιστοποίησης στο Διαδίκτυο. Το 1996, ο
Nielsen έδωσε τη λίστα των δέκα πιο συνηθισμένων λαθών που
συμβαίνουν κατά τη σχεδίαση ενός Δικτυακού τόπου (πίνακας 2). Σε
μια δεύτερη μελέτη του, το 1999, παρατηρούμε ότι τα λάθη αυτά
συνεχίζουν να υφίστανται. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ποσοστό
της εμφάνισης για κάθε ένα από τα δέκα πιο κοινά λάθη. Ο μέσος
όρος, σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω λάθη
εμφανίζεται στο 16% των sites που έλαβαν μέρος στην μελέτη. [4]
Λάθη στη Σχεδίαση ενός Δικτυακού Τόπου
Αργοί χρόνοι στο κατέβασμα των σελίδων – «βαριές σελίδες»
Κακή ανάλυση σελίδων – μεγάλες σε μάκρος σελίδες
Χρονοβόρα Περιφορά μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα –
«ορφανές σελίδες»
Σύνθετα URLs – Ασύμβατες σελίδες
«Αραχνιασμένες Σελίδες» - Απαρχαιωμένες πληροφορίες
Μη σταθερά χρώματα συνδέσμων(links)
Κινούμενο σχέδιο και επαναλαμβανόμενο animation
«Πλαίσια» (Frames)
Τεχνολογίες αιχμής
Έλλειψη υποστήριξης πλοήγησης
Μέσος Όρος

84%
15%
10%
6%
1%
17%
12%
11%
7%
4%
16%

Πίνακας 2: Λάθη στη σχεδίαση ενός Δικτυακού Τόπου
Σύμφωνα με τον Nielsen(1999)

3.7.3 Ποιότητα Χρησιμοποίησης Ιστοθέσης (usability of web
site)
Η ποιότητα χρησιμοποίησης ιστοθέσης μετρά την ποιότητα της
εμπειρίας ενός χρήστη, όταν αλληλεπιδρά με ένα προϊόν ή ένα
σύστημα – είτε πρόκειται για μια ιστοθέση, είτε για μια εφαρμογή
λογισμικού, είτε για κινητή τεχνολογία, είτε για οποιαδήποτε συσκευή
που χειρίζεται ένας χρήστης. Γενικά, η ποιότητα χρησιμοποίησης
ιστοθέσης αναφέρεται στο πόσο καλά μπορούν να μάθουν και να
χρησιμοποιούν οι χρήστες ένα προϊόν, ώστε να επιτύχουν τους
στόχους τους, καθώς και πόσο ικανοποιημένοι είναι με αυτή την
διεργασία. Η ποιότητα χρησιμοποίησης ιστοθέσης σημαίνει ότι οι
άνθρωποι που χρησιμοποιούν την ιστοθέση μπορούν να την
χρησιμοποιούν γρήγορα και εύκολα, για να κάνουν τις εργασίες τους
και μπορούν επίσης να λάβουν υπόψη τους παράγοντες όπως είναι το
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κόστος και η χρησιμότητα. Οι παρακάτω παράγοντες μετρούν την
ποιότητα χρησιμοποίησης(βλέπε: www.usability.gov) :
 Ευκολία εκμάθησης : Πόσο γρήγορα μπορεί ένας χρήστης, ο

οποίος δεν έχει δει ποτέ την διασύνδεση χρήστη προηγουμένως,
να την μάθει αρκετά, ώστε να κάνει τις βασικές του εργασίες.
Πόσο εύκολη και διαισθητική είναι η εκμάθηση της χρήσης της
ιστοθέσης.

 Αποδοτικότητα χρήσης: Όταν ένας πεπειραμένος χρήστης μάθει

να χρησιμοποιεί το σύστημα, πόσο γρήγορα μπορεί να κάνει τις
δουλειές του.

 Απομνημόνευση : Αν ένας χρήστης έχει χρησιμοποιήσει το

σύστημα προηγουμένως, μπορεί να αρχίσει να θυμάται αρκετά
πράγματα, ώστε να το χρησιμοποιήσει αποδοτικά την επόμενη
φορά ή πρέπει να αρχίσει να το μαθαίνει από την αρχή;

 Συχνότητα και σοβαρότητα λαθών : Πόσο συχνά κάνουν λάθη

οι χρήστες, όταν χρησιμοποιούν το σύστημα, πόσο σοβαρά είναι
τα λάθη και πως μπορούν οι χρήστες να ανακτήσουν από αυτά
τα λάθη.

 Υποκειμενική

ικανοποίηση: Πόσο αρέσει το σύστημα στον
χρήστη, πόσο ευχάριστη είναι η χρήση της σχεδίασης της
ιστοθέσης.

3.7.4

Αποτελεσματική Επικοινωνία με τους
πελάτες

επισκέπτες –

Σε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Θα πρέπει να υπάρχουν
ενσωματωμένοι οι κατάλληλοι μηχανισμοί με τους επισκέπτες –
πελάτες:


Newsletters : ενημερωτικό δελτίο που στέλνεται μέσω e-mail
προς τους πελάτες της εταιρίας.

 Φόρμες επικοινωνίας : πολύ σημαντικές (ειδικά οι φόρμες

παραγγελίας)

γιατί

αν

είναι
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αποθαρρύνουν τους επισκέπτες από το να κάνουν αγορές από
δικτυακό κατάστημα.
 Infobots:

Μηχανισμοί αυτόματων απαντήσεων οι οποίοι
μπορούν να καθησυχάσουν τους επισκέπτες που πήραν την
πρωτοβουλία και επικοινώνησαν με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
ότι το μήνυμά τους ελήφθη, να χρησιμεύσουν σαν εργαλείο
αύξησης πωλήσεων προτείνοντας στους πελάτες (επιπλέον)
προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να μειώσουν τα κόστη
επικοινωνίας δίνοντας απαντήσεις σε συχνές και αναμενόμενες
απαντήσεις.

 Online

Chat : Η δυνατότητα γραπτής συνομιλίας των
επισκεπτών – πελατών με υπαλλήλους ή πωλητές του
Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 Τηλεφωνία on-line(click ή push to talk): Η δυνατότητα γραπτής

συνομιλίας των επισκεπτών με υπαλλήλους ή πωλητές του
Ηλεκτρονικού
Καταστήματος.
Χρησιμοποιείται
όλο
και
περισσότερο στην τουριστική αγορά (για την υπηρεσία αυτή
βλέπε www.estara.com, www.atg.com ) (εικόνα 9).

Εικόνα 9: Το εργαλείο click to talk της www.estara.com

3.8 Οφέλη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop)
H φιλοσοφία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι τέτοια ώστε
τα οφέλη για τον επιχειρηματία να μεταφράζονται και ως οφέλη για
τον πελάτη.
Άλλωστε, για να πεισθεί κάποιος (πελάτης) να
χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – ειδικά στην Ελλάδα
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όπου η νοοτροπία δεν ευνοεί τις αγορές μέσω Διαδικτύου, θα πρέπει
να γνωρίζει τα οφέλη που θα αποκομίσει. Τα οφέλη για αμφότερα τα
μέλη είναι[4]:
1. Άμεση ικανοποίηση για τον πελάτη: Για ορισμένα προϊόντα η

τεχνολογία επιτρέπει την άμεση (μέσω δικτύου) παράδοση. Ο
αγοραστής μπορεί να απολαύσει το προϊόν ακόμη και την ίδια
στιγμή, όπως στην περίπτωση αγοράς ενός μουσικού cd, μιας
φωτογραφίας ή ενός video clip. Αυτό αυξάνει πιθανότητα να
κάνουν οι πελάτες αγορές «της στιγμής», μια και δεν
χρειάζεται να βγούνε από το σπίτι τους.

2. Μεγαλύτερη

Γκάμα Προϊόντων για τον πελάτη: Στην
περίπτωση που ο επισκέπτης – πελάτης του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος μένει στην επαρχία, όπου οι επιλογές είναι
λιγότερες από αυτές στις μεγάλες πόλεις, δεν εξυπηρετείται
απλώς καλύτερα, αλλά βρίσκει και αυτό που θέλει. Από την
άλλη μεριά, η επιχείρηση δεν περιορίζεται γεωγραφικά και
αυξάνει την πελατεία της χωρίς να επιβαρύνεται το κόστος
δημιουργίας νέων καταστημάτων.

3. Παγκόσμια προβολή της επιχείρησης και διευρυμένες επιλογές

σε καλύτερες τιμές για τους πελάτες: Τα δίκτυα και η έννοια
του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δίνουν την δυνατότητα σε
όλες τις επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους – να
δραστηριοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά. Από την άλλη
πλευρά, οι αγοραστές των προϊόντων έχουν διευρυμένες
επιλογές, ακριβώς γιατί οι «προμηθευτές» των προϊόντων είναι
περισσότεροι ανά γεωγραφική αγορά και αυτό γιατί το κόστος
έναρξης ( «ανοίγματος») και συντήρησης ενός Ηλεκτρονικού
Καταστήματος είναι πολύ μικρό. Το αποτέλεσμα του αυξημένου
ανταγωνισμού είναι είτε η βελτίωση της ποιότητας είτε η
μείωση των τιμών.

4. Συνεχής προβολή της επιχείρησης: Οι πελάτες μπορούν να

επισκεφτούν τις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 24
ώρες το 24ωρο, να «ξεφυλλίσουν» από τον υπολογιστή τους
τον ηλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων και – αν θέλουν –
να επιλέξουν και να κάνουν τις αγορές τους με πιστωτική
κάρτα, χωρίς να βγούνε από το σπίτι τους. Για την επιχείρηση
αυτό ΔΕΝ μεταφράζεται σε υπερωρίες προσωπικού ή διπλές και
τριπλές βάρδιες, γιατί πολύ απλά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
ΔΕΝ χρειάζεται προσωπικό.
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5. Προβολή των προϊόντων με ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας :

Η προβολή των προϊόντων μέσω του διαδικτύου γίνεται με
μοναδικό τρόπο, γιατί το νέο αυτό μέσο μαζικής επικοινωνίας,
εκτός του ότι μπορεί να συνδυάσει κείμενο, εικόνα, ήχο, και
video, μπορεί και αλληλεπιδρά με τον καταναλωτή,
επιτρέποντάς του να κάνει ερωτήσεις και αγορές από το σπίτι
του. Ως επικοινωνιακό μέσο, το Διαδίκτυο υπερτερεί έναντι του
τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, γιατί δεν
περιορίζει τη διαφήμιση σε 2-3 σελίδες κειμένου ή σε μερικά
δευτερόλεπτα ακρόασης και προβολής. Το Διαδίκτυο παρέχει
τη δυνατότητα απεριόριστης χρήσης κειμένου, εικόνας, ήχου
και video με κόστος χαμηλότερο από αυτό μιας ολοσέλιδης
καταχώρισης σε κάποιο περιοδικό εθνικής εμβέλειας.

6. 24ωρη

υποστήριξη των πελατών: Χρησιμοποιώντας τις
δυνατότητες του διαδικτύου, μπορεί μια εταιρία να προβάλει
μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος:

 Ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων
 Πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα (stock) των προϊόντων
 Οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης των προϊόντων

 Λύσεις σε προβλήματα
 Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες των πελατών
 Πληροφορίες για τα νέα μοντέλα, σχέδια, χρώματα κ.τ.λ
 Πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διεκπεραίωση
της παραγγελίας του πελάτη
Η παραπάνω πλήρης κάλυψη των αναγκών υποστήριξης
πελατών προσφέρεται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ύπαρξη
προσωπικού
7. Εξατομίκευση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του

ΚΑΘΕ πελάτη (εικόνα 10):

Η λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπει την
παρακολούθηση και καταγραφή του αγοραστικού προφίλ των
πελατών με λεπτομέρεια. Έτσι, μπορείτε να η εταιρία να παρέχει στον
κάθε πελάτη εξατομικευμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, η εταιρία
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Nike δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του
δημιουργήσουν το δικό τους αθλητικό παπούτσι.

site της να

Εικόνα 10: Δημιουργία αθλητικού παπουτσιού βάσει επιλογών του
πελάτη
8. Μείωση των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας:

Η μείωση
των κρίκων της προμηθευτικής αλυσίδας έχει ως αποτέλεσμα
τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πελάτη με μειωμένο κόστος.
Ειδικά στην περίπτωση προϊόντων όπως τουριστικά πακέτα,
μουσικά και άλλα cds και λογισμικό, οι «ενδιάμεσοι» μπορούν
να εξαλειφθούν εντελώς.

9. Μείωση στα κόστη marketing: Μείωση τιμών για τον πελάτη

μπορεί να προκύψει και από τη μείωση του κόστους
διαφήμισης, παραγωγής, αποθήκευσης, ακόμη και διανομής
του προϊόντος (όταν αυτό διανέμεται απ’ευθείας μέσω του
διαδικτύου).

 Κόστος μεταφοράς πληροφοριών : Το κόστος της μεταφοράς

πληροφοριών, σχετικά με τις τιμές, τα προϊόντα, το stock, τις
ειδικές προσφορές κ.α, σε οποιαδήποτε μορφή (κείμενο, ήχος,
εικόνα, video),
•

Από την εταιρία στον πελάτη

•

Από την εταιρία στους συνεργάτες

•

Από την εταιρία σε άλλες εταιρίες (προμηθευτές, κέντρα
διανομής, άλλες εταιρίες στο εσωτερικό και εξωτερικό)

•

Από την εταιρία προς τους πωλητές της
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•

Μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης ανά τον κόσμο

είναι πολύ μικρότερο μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι, μπορεί η
εταιρία να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους
συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού, τους πωλητές στην
επαρχία και τα στελέχη της.
 Κόστος

έκδοσης καταλόγων προϊόντων :Το κόστος του
τυπώματος, αλλά και της διανομής, μειώνεται δραματικά, διότι
οι ενέργειες αυτές εξαλείφονται. Επίσης, μειώνεται στο ελάχιστο
το κόστος επανέκδοσης. Έτσι, ο κατάλογος προϊόντων είναι
πάντα ενημερωμένος και δεν χρειάζεται ούτε να περιμένει η
εταιρία ώστε να μαζευτούν πολλές αλλαγές για να αποφασίσει
την επανέκδοση, ούτε να καταφύγει σε πρόχειρες και
ακαλαίσθητες λύσεις (διορθώσεις με στυλό, αυτοκόλλητα, κ.τ.λ)

 Κόστος

διατήρησης / απόκτησης πελατών :
Το κόστος
διατήρησης ενός πελάτη είναι έως και 5 φορές χαμηλότερο από
το κόστος απόκτησης νέων πελατών. Η εξατομικευμένη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών - πελατών αυξάνει στους πιστούς
πελάτες, άρα μειώνει το συνολικό κόστος προώθησης και
προβολής της εταιρίας.

1. Συμπίεση του κόστους παραγωγής και διανομής προϊόντων:

Ειδικά για τα προϊόντα που μεταφέρονται μέσω διαδικτύου
(βιβλία,
λογισμικό,
φωτογραφίες,
μουσική,
σχέδια,
πληροφορίες)
και
τις
υπηρεσίες
(χρηματοοικονομικές,
τραπεζικές, πληροφορίες για ιατρικά θέματα, συμβουλευτική
επιχειρήσεων κ.α), το κόστος αναπαραγωγής μειώνεται
δραματικά και το κόστος διανομής πρακτικά εξαλείφεται.

4

ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4.1 «Τόποι» Προβολής στο Διαδίκτυο
Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες «τόπων» διαφήμισης στο
Διαδίκτυο: Οι χώροι μαζικής προσέλευσης, οι τόποι διάθεσης
περιεχομένου και οι εμπορικοί τόποι.[5]
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4.1.1

Χώροι μαζικής προσέλευσης

 Σελίδες παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου : Οι σελίδες των

παρόχων (π.χ www.otene.gr, www.hol.gr, www.forthnet.gr,
www.acn.gr ) ήταν οι πρώτες που έβλεπε ο χρήστης του
Δικτύου, γιατί ο πάροχος φρόντιζε για αυτό μέσω του
λογισμικού εγκατάστασης που έδινε στους πελάτες του. Έπεται
ότι η αρχική σελίδα τους, «τραβούσε» αρκετά βλέμματα. Όλα
αυτά όμως έχουν αλλάξει γιατί οι σημερινοί χρήστες είναι πολύ
πιο έμπειροι και δεν χρειάζονται τον εκάστοτε πάροχο για το
ξεκίνημά τους στο Διαδίκτυο. Οι εταιρίες που διαφημίζονται εδώ
είναι συνήθως τράπεζες, ταξιδιωτικά γραφεία, ασφαλιστικές
εταιρίες και κατασκευαστές υπολογιστών. Για πιο στοχευόμενες
διαφημίσεις μπορεί μια εταιρία να διαφημιστεί σε σελίδες των
παρόχων με ειδικότερο περιεχόμενο (π.χ σελίδες με
χρηματιστηριακό περιεχόμενο, αυτοκίνητο, υγεία κ.τ.λ). Σε
αυτήν την περίπτωση, το κοινό της εταιρίας (που έχει το
Ηλεκτρονικό Κατάστημα) είναι σαφώς μικρότερο, αλλά με
ενδιαφέροντα που έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία
που
διαπραγματεύεται
το
συγκεκριμένο
Ηλεκτρονικό
Κατάστημα.



Μηχανές αναζήτησης και ηλεκτρονικοί κατάλογοι (www.in.gr,
www.google.gr )[6]: Οι πιο γνωστοί χώροι μαζικής διαφήμισης
είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (η
βασική
διαφορά
τους
είναι
ότι
οι
δεύτεροι
έχουν
κατηγοριοποιήσει τις πληροφορίες τους αλλά τις περισσότερες
φορές το ίδιο site περιέχει και τις δύο μορφές αναζήτησης
πληροφοριών). Προσφέρονται για μαζική προώθηση αλλά και
για στοχευόμενη γιατί δίνουν τη δυνατότητα προβολής banners,
βάσει των λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Αν,
για παράδειγμα, ο χρήστης ψάχνει για σπίτι σε κάποια
συγκεκριμένη περιοχή, η μηχανή αναζήτησης μπορεί να του
εμφανίσει banners σχετικά με μεσιτικά γραφεία, μετακομίσεις,
διακόσμηση και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Για μη στοχευόμενη
διαφήμιση, μπορεί κανείς να προβληθεί και στην αρχική σελίδα
της μηχανής αναζήτησης σε βασικές υποσέλιδες («εκπαίδευση»,
«αθλητισμός» κ.α)



Supersites (www.agriculture.com) : Τα supersites ειδικεύονται
σε κάποιο θέμα ή σε κάποια αγορά (π.χ αγροτικά θέματα). Αν
λοιπόν, η εταιρία κινείται σε κάποια αγορά, η οποία
αντιπροσωπεύεται από ένα ή περισσότερα supersites, μια
καταχώρηση σε αυτά ενδείκνυται για στόχευση πελατών.
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4.1.2

Χώροι διάθεσης περιεχομένου

 Εφημερίδες: Οι πολλές εφημερίδες στο Διαδίκτυο λειτουργούν

διαφημιστικά, όπως και εκτός Διαδικτύου, ίσως και καλύτερα,
αφού επιτρέπουν την παραπομπή στο δικτυακό τόπο της
διαφημιζόμενης εταιρίας και την αλληλεπίδραση με τον
καταναλωτή. Προσφέρονται για ανακοινώσεις, διαφήμιση,
δελτία τύπου και χορηγίες. Ανάλογα με την αρθρογραφία τους,
προσφέρονται για μαζική ή στοχευόμενη διαφήμιση

 Περιοδικά δικτύου: Τα Ε-zines (Electronic magazines) είναι

περιοδικά στο Διαδίκτυο και λειτουργούν διαφημιστικά, όπως
και οι εφημερίδες. Πολλά από αυτά εκδίδονται μόνο
ηλεκτρονικά και καλύπτουν όσα θέματα καλύπτονται κι από τα
περιοδικά στα περίπτερα.

 Portals (Πύλες): Είναι η εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης:

χώροι, όπου ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες για όποιο
θέμα τον ενδιαφέρει (είναι δηλαδή «πύλες» που μας ανοίγουν
τον κόσμο των πληροφοριών). Οι πληροφορίες βρίσκονται είτε
μέσα στο site της πύλης είτε σε άλλα sites, στα οποία μπορεί να
μεταβεί ο επισκέπτης μέσω παραπομπών. Διαφήμιση στις πύλες
ισοδυναμεί με διαφήμιση στο χρυσό οδηγό!

 Vortals (Θεματικά sites): Τα θεματικά sites θα μπορούσε κανείς

να τα χρησιμοποιήσει ως μηχανές αναζήτησης
συγκεκριμένο θέμα το οποίο εξαντλούν σε βάθος

για

ένα

 Blogs : Ο όρος προέρχεται από την συντομογραφία των λέξεων

web logs. Τα blogs είναι σελίδες – ημερολόγια, ανοιχτά όμως
στο κοινό που μοιράζεται τα ενδιαφέροντα του συγγραφέα του
ημερολογίου. Μια τυπική σελίδα ενός blog περιέχει παραπομπές
σε άλλα sites, συνοδευμένες από λίγες γραμμές κειμένου που
εξηγούν το θέμα της παραπομπής. Τα blogs χρησιμοποιούνται
τελευταία και σαν μέσο διαφήμισης από μεγάλες εταιρίες. Οι
εταιρίες τοποθετούν διαφημίσεις σε blogs τα οποία ασχολούνται
με θέματα που άπτονται των προϊόντων τους.

4.1.3

Εμπορικοί τόποι

Εμπορικοί τόποι, όπως το κανάλι ειδήσεων LCI, το Amazon κ.α,
προσφέρουν ένα σοβαρά πλεονέκτημα στις εταιρίες που θέλουν να
διαφημιστούν στις σελίδες τους: αξιόπιστες πληροφορίες για το
ιστορικό των αγορών των πελατών τους (οι περισσότεροι από τους
πελάτες τους δίνουν ένα κωδικό πρόσβασης από τη δεύτερη φορά
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που μπαίνουν στο εμπορικό site, είναι αναγνωρίσιμοι-όνομα,
διεύθυνση, τηλέφωνο, άλλα δημογραφικά στοιχεία και ιστορικό
αγορών).

4.2 Διαφημιστική Εκστρατεία Ηλεκτρονικού Καταστήματος Eshop
 ΒΗΜΑ 1ο – Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης (Search

Engine Registration) : Είναι το πρώτο και πρακτικά ανέξοδο
βήμα γιατί – συνήθως – προσφέρεται μέσα στο κόστος
κατασκευής της ιστοσελίδας. Οι πρακτικές που ακολουθούν οι
web developers ακολουθούν τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι
μηχανές αναζήτησης , οι οποίες δίνουν βάρος – ώστε να
κατατάξουν ένα site σε υψηλή θέση κατά την αναζήτηση ενός
χρήστη :
•

Στο όνομα του site

•

Στις περιγραφές της κάθε σελίδας του

•

Στο περιεχόμενό του

•

Στη συχνότητα επανάληψης λέξεων – κλειδιών

•

Στις παραπομπές ΑΠΟ και / ή ΠΡΟΣ άλλα sites παρόμοιου
περιεχομένου

•

Στο κρυμμένο κείμενο μέσα σε γραφικά

Το search engine optimization, η διαδικασία δηλαδή με την
οποία ο δημιουργός του site προσπαθεί να πετύχει την όλο και
καλύτερη θέση κατάταξης πρακτικά δεν τελειώνει ποτέ γιατί οι
κανόνες και πρακτικές των μηχανών αναζήτησης αλλάζουν
αλλά και νέα ανταγωνιστικά sites δημιουργούνται τα οποία
επιδιώκουν και αυτά την καλύτερη κατάταξη. Κανένας λοιπόν
δεν μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη κατάταξη στις π.χ 10 πρώτες
θέσεις εφόρου ζωής.
 ΒΗΜΑ 2ο – Link Building : Link Building είναι η διαδικασία με

την οποία «χτίζουμε» ένα δίκτυο από sites τα οποία
παραπέμπουν στο δικό μας site. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, η διαδικασία αυτή στηρίζει και το πρώτο βήμα, την
κατάταξη του site στις μηχανές αναζήτησης. Οι τεχνικές link
building είναι:
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•

Δελτία τύπου σε sites μέσων και ειδήσεων

•

Ανταποδοτικές παραπομπές
δηλαδή με κάποιο άλλο site)

•

Συμμετοχή σε sites σύγκρισης τιμών (το www.skroutz.gr
αποτελεί ένα πετυχημένο ελληνικό παράδειγμα) (εικόνα
11)

•

Ανάπτυξη δικτύου affiliates

(ανταλλαγή

παραπομπών

Εικόνα 11: Site σύγκρισης τιμών www.skroutz.gr
 ΒΗΜΑ 3ο – Εκστρατεία Keyword - based : πρόκειται για τις

διαφημίσεις κειμένου (2-4 γραμμών) οι οποίες εμφανίζονται με
βάση:
•

Τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιεί ο χρήστης για
αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης

•

Τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στο περιεχόμενο των email μηνυμάτων στο web mail του χρήστη

•

Τις λέξεις που υπάρχουν στα κείμενα
περιεχομένου που φιλοξενούν διαφημίσεις
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Με αυτό το μοντέλο διαφήμισης και προβολής, οι
διαφημιζόμενοι
πληρώνουν
μόνο
όταν
κάποιος
«κλικάρει» την διαφήμισή τους και όχι όταν απλώς τη
δει.
 ΒΗΜΑ 4ο – Affiliate marketing : To μάρκετινγκ διασύνδεσης

(Affiliate marketing) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1996 από το βιβλιοπωλείο Amazon.
Η διαδικασία του
μάρκετινγκ διασυνδέσεων είναι απλή. Κάποιος δικτυακός τόπος
π.χ www.seminaria.gr, συμφωνεί με το βιβλιοπωλείο Amazon
να τοποθετήσει ένα banner του τελευταίου σε κάποια σελίδα
του semainaria.gr. Όταν κάποιος επισκέπτης του seminaria.gr
επισκεφτεί το Amazon πατώντας στο banner που είδε
seminaria.gr και κάνει κάποια αγορά (βιβλίου, cd κ.α), ένα
ποσοστό της πώλησης πηγαίνει στο seminaria.gr

Τρόποι marketing διασυνδέσεων :
•

Παραπομπές με Banner : Είναι η απλή περίπτωση όπου
οι συμμετέχοντες φιλοξενούν στο δικτυακό τους τόπο το
banner της εταιρίας που προωθούν.

•

Pop
up
windows:
Είναι
μια
παραλλαγή
της
προηγούμενης περίπτωσης για να μην φεύγει εντελώς ο
επισκέπτης από το δικτυακό τόπο του συμμετέχοντος.

•

Κατάστημα μέσα στο κατάστημα (shop in shop) :
Προγράμματα όπως το Nexchange (www.nexchange.com)
και το Vstore (www.Vstore.com) προσφέρουν την
δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν να συνεργαστούν με
κάποιο κατάστημα να το κάνουν χωρίς ο επισκέπτης τους
να φεύγει από το δικό τους δικτυακό τόπο.

•

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : Το βιβλιοπωλείο Barnes &
Noble ήταν το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα που
χρησιμοποίησε πρόγραμμα marketing διασυνδέσεων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 ΒΗΜΑ 5ο – Διαφημιστικά Δίκτυα : είναι το τελευταίο αλλά και

ακριβότερο βήμα για τη διαφημιστική εκστρατεία ενός
Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο Διαδίκτυο. Συνεργαζόμενα με
χιλιάδες δικτυακούς τόπους, τα διαφημιστικά δίκτυα μπορούν
να τοποθετήσουν τις διαδικτυακές διαφημίσεις σε sites και
σελίδες οι οποίες προσελκύουν κοινό με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά.
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 ΒΗΜΑ 6ο – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: έχει πλέον αναδυθεί σε

ένα αξιόλογο μέσο προβολής και προώθησης, γιατί συνδυάζει
ευρύτατο κοινό και χρήση, ευελιξία, χαμηλό κόστος και
δυνατότητα υψηλής στόχευσης κοινού. Η δυνατότητά του να
«εισβάλλει», το γεγονός ότι χρησιμοποιείται περισσότερο από
ότι ο Παγκόσμιος Ιστός, η ικανότητα αποστολής μηνυμάτων σε
μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, video και κινούμενων σχεδίων
και η χρήση του ΚΑΙ μέσα σε περιβάλλον ιστού (Wem email)
του έχουν φέρει την παλιά του λάμψη, η οποία επισκιάστηκε,
παροδικά από το Web. Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
χρησιμοποιείται πλέον στις περισσότερες εκστρατείες προβολής
/ προώθησης προϊόντων. Πολλές υπηρεσίες Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
παρέχονται
δωρεάν
στους
χρήστες.
Οι
γνωστότερες από τις υπηρεσίες αυτές είναι η Gmail της μηχανής
αναζήτησης Google, η MSN (της Microsoft), η YahooMail της
μηχανής αναζήτησης Yahoo, καθώς και οι Ελληνικές
Freemail.gr, και Mail.gr. Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε
μορφή δημιουργικού (π.χ banner) ή κειμένου διαφήμισης.

 ΒΗΜΑ 7ο – Επιδημικό(Viral) Marketing : Είναι ο φθηνότερος

αλλά ίσως ο αποδοτικότερος τρόπος προβολής. Είναι το
ανάλογο του «από στόμα σε στόμα» στον έξω-δικτυακό κόσμο.
Είναι φθηνός, γιατί η εταιρία δεν πληρώνει άμεσα κανέναν για
να τη διαφημίσει, και αποδοτικός, γιατί στηρίζεται στην καλή
πίστη των υπαρχόντων και ικανοποιημένων πελατών της
εταιρίας. Τρόποι επιδημικού marketing :
•

Τοποθέτηση της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου της
εταιρίας στην υπογραφή της όταν αποστέλλει μήνυμα
μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

•

Εύρεση περιεχομένου ευρείας απήχησης (κουίζ, αστεία,
έξυπνα videos) και διάδοση αυτού (με την υπογραφή της
εταιρίας) μέσω email.

•

Επανάληψη του παραπάνω αλλά αυτή τη φορά με τη
χρήση προγραμμάτων Instant Messaging ή και με το
κινητό τηλέφωνο.

•

Μοίρασμα δώρων στους τακτικούς επισκέπτες ώστε να
φέρουν άλλους
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•

Αντί απλών ειδοποιήσεων για κάτι νέο στο site, αποστολή
ενός μικρού δελτίου τύπου στους επισκέπτες – πελάτες και
προτροπή αυτών για παραπέρα προώθηση.

4.3 Κοστολόγηση της διαφήμισης στο Διαδίκτυο
Η πρώτη παρατήρηση που θα κάνει κάποιος ψάχνοντας
τα διαφημιστικά κόστη στο Διαδίκτυο είναι η μεγάλη διασπορά και
ανομοιογένεια των τρόπων αλλά και του απόλυτου διαφημιστικού
κόστους. Αυτό οφείλεται στο ότι η αγορά διαφήμισης στο Διαδίκτυο
είναι σχετικά νέα αλλά και στο ότι οι διάφοροι δικτυακοί τόποι που
φιλοξενούν διαφημίσεις έχουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον
αριθμό, τη διάρκεια παραμονής και το «είδος» των επισκεπτών τους.
Εκτός από το ύψος των χρεώσεων, σημαντικό ρόλο παίζει και ο
τρόπος χρέωσης[5].
•

Χρονοχρέωση : Γίνεται βάσει των ημερών, εβδομάδων ή
και μηνών παραμονής της διαφήμισης στο δικτυακό τόπο
που αυτή φιλοξενείται. Πολλές φορές συναντά κανείς
χρεώσεις για τις ημέρες αιχμής του Διαδικτύου
(Σαββατοκύριακα).

•

Χρέωση βάσει εμφανίσεων : Αρκετά ενδιαφέρον και
διαδεδομένος
τρόπος
χρέωσης.
Ο
διαφημιζόμενος
αγοράζει αριθμό εμφανίσεων (ανά ημέρα, εβδομάδα ή
μήνα) της διαφήμισής του σε κάποιο site. Ο τρόπος
εμφάνισης μπορεί να είναι, είτε τυχαίος, είτε βάσει λέξεων
κλειδιών που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης του site. Ο
διαφημιζόμενος δηλαδή μπορεί να αγοράσει 1000
εμφανίσεις την εβδομάδα, οι οποίες θα ενεργοποιούνται
ΜΟΝΟ όταν οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου που
φιλοξενεί τη διαφήμιση ψάχνουν χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες λέξεις.

•

Χρέωση βάσει χτυπημάτων (click – through): Η χρέωση
εδώ γίνεται όταν κάποιος «χτυπήσει» τη διαφήμιση και
μεταβεί στο δικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου. Οι
δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν διαφημίσεις, όμως,
αντιτάσσουν δικαίως το επιχείρημα ότι μια διαφήμιση
πρέπει να χρεώνεται άσχετα με το αν κάποιος την
«χτυπάει» ή όχι, διότι με την προβολή της και μόνο βοηθά
το προϊόν, δεδομένου ότι το υπενθυμίζει στον
καταναλωτή.
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•

Χρέωση βάσει τηλεφωνημάτων (Pay per call):
Μια
παραλλαγή
του
παραπάνω
μοντέλου,
αφού
ο
διαφημιζόμενος πληρώνει με βάση τον αριθμό των
τηλεφωνικών κλήσεων που γίνονται στο τηλέφωνο που
εμφανίζεται στη διαφήμιση.

•

Χρέωση βάσει διαδραστικότητας (interactivity) : Η χρέωση
γίνεται αν ο επισκέπτης γίνεται αν ο επισκέπτης όχι μόνο
«χτυπήσει» τη διαφήμιση και μπει στο site του
διαφημιζόμενου αλλά συνεχίσει την παραμονή του σε
αυτό.

•

Χρέωση βάσει ποσοστού επί των αγορών : Το όνειρο του
κάθε επιχειρηματία: να πληρώσει για τη διαφήμιση που
κάνει μόνο όταν ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν. Ο
τρόπος αυτός είναι το AFFILIATE MARKETING που
εξετάστηκε παραπάνω.

4.4 Προώθηση πωλήσεων Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Eshop) στο Διαδίκτυο
Εργαλεία προώθησης πωλήσεων ενός E-shop είναι :
•

Διαγωνισμοί: Οι διαγωνισμοί έχουν την ικανότητα να αυξάνουν
την κυκλοφορία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο οποίο
«τρέχουν» και δίνουν την ικανότητα στην εταιρία να συλλέξει
στοιχεία των επισκεπτών. Μακροπρόθεσμα όμως η
διεξαγωγή σωστά οργανωμένων διαγωνισμών μπορεί να
εξασφαλίσει στους διοργανωτές :
1. Πελατεία
2. Εμπλοκή με τη μάρκα (ή έκθεση των παικτών στη μάρκα

κατά
τη
διάρκεια
του
παιχνιδιού
αυξάνει
αναγνωρισιμότητα του ονόματος της εταιρίας)

την

3. Ανάπτυξη σχέσεων με τους συμμετέχοντες
4. Έναρξη επικοινωνίας
Οι online διαγωνισμοί μπορεί να είναι :
1. On line φόρμες (κυρίως χρησιμοποιούνται για συλλογή

στοιχείων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα σε πιο
περίπλοκες εκστρατείες διαφήμισης)
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2. On line παιχνίδια

3. Κληρώσεις
4. Διαγωνισμοί

γνώσεων (κουίζ που επιβραβεύουν
συμμετέχοντα με αντίστοιχης αξίας δώρα)

τον

5. Κυνήγι Θησαυρού (πολύ πετυχημένο για την ανάπτυξη

της εμπλοκής του χρήστη με το site του διαφημιζόμενου
γιατί απαιτεί από τον πρώτο την αναζήτηση σημείων
κλειδιών ώστε να φθάσει στο θησαυρό που κρύβεται
κάπου μέσα στο site)

•

Προγράμματα Πιστών Πελατών: Τυπικό παράδειγμα τέτοιων
προγραμμάτων είναι αυτά που εφαρμόζουν οι αεροπορικές
εταιρίες, δηλαδή τα προγράμματα επιβατών που ταξιδεύουν
συχνά ( frequent flyer programs). Οι επιβάτες αυτοί, επειδή
μένουν πιστοί στην εταιρία, κερδίζουν από ταξίδια έως
εκπτώσεις σε ξενοδοχεία, λιμουζίνα κ.α. Μια εταιρία που
εκπροσωπείται από Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να φτιάξει
παρόμοιο πρόγραμμα για τα δικά της προϊόντα, δίνοντας το
κίνητρο στους πελάτες να αυξήσουν τον όγκο των αγορών
τους. Ένα παράδειγμα προγράμματος πιστών πελατών υπάρχει
μέσα στο δελτίο τύπου www.wineshop.gr (εικόνα 12) :
«Αν είστε μέλος του www.wineshop.gr και ψωνίζετε συχνά,
έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε από πρόγραμμα wine-points της
κάρτας μέλους του wineshop. Το wineshop υπολογίζει τα
προϊόντα που ψωνίζετε και τα αποθηκεύει στον προσωπικό
λογαριασμό στο www.wineshop.gr με τη μορφή wine-points.»
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Εικόνα 12: Πρόγραμμα πιστών πελατών με την μορφή wine-points
υπάρχει μέσα στο δελτίο τύπου www.wineshop.gr
•

Κουπόνια και άλλα εργαλεία: Ένα ακόμη εργαλείο προώθησης
πωλήσεων που «τρέχει» καλά στο Διαδίκτυο λόγω της φύσης
του μέσου (multimedia, διαδραστικό), είναι τα ηλεκτρονικά
κουπόνια, κουπόνια δηλαδή που εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ με
αποστολή e-mail) και χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές
αγορές.

•

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα
τα κλασικά εργαλεία προώθησης πωλήσεων :
1. Δείγματα

προϊόντων : «δουλεύουν» εξαιρετικά για
προϊόντα που περνούν μέσω Διαδικτύου (φωτογραφίες,
κείμενα, μουσική).

2. Δοκιμές προϊόντων:
3. Εκπτώσεις τζίρου: Το πλεονέκτημα του εργαλείου αυτού

σε ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι ότι ο πελάτης μπορεί
να βλέπει ανά πάσα στιγμή την έκπτωση να μεγαλώνει όσο
αυξάνονται οι αγορές του

4. Εκπτώσεις Συσκευασίας
5. Προσφορές προτίμησης καταστήματος
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6. Προώθηση συμπληρωματικών προϊόντων: «οι αγοραστές

αυτού του βιβλίου προτίμησαν και το βιβλίο….»

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY) ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
WWW.ESHOP.GR

Το e-shop.gr ιδρύθηκε το 1998 και μετά από έντονη ανάπτυξη
είναι πλέον ο κυρίαρχος στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου
διαθέτοντας ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών με το σήμα
Innovator™ καθώς και ότι άλλο χρειάζεται ο καταναλωτής από
hardware, software, περιφερειακά, ήχο και εικόνα, κινητή
τηλεφωνία, βιβλία, cd, dvd, και παιχνίδια. Η e-shop.gr συναρμολογεί
στα μέτρα του πελάτη περισσότερους από 2,500 υπολογιστές desktop
και laptop Innovator το μήνα ενώ πλέον καθημερινά αποστέλλει
περισσότερες από 3,000 παραγγελίες.
Σταθερή πολιτική της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους
καταναλωτές τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς αξιοποιώντας την
τεχνολογία και τα χαμηλά λειτουργικά της έξοδα ως κατάστημα
ηλεκτρονικού εμπορίου διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή
ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρουν τα επώνυμα προϊόντα. Η
Νομική μορφή του www.e-shop.gr είναι : Ανώνυμη Εταιρία
Ηλεκτρονικού Εμπορίου Και Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου.
Θα εξετάσουμε αναλυτικά το Ηλεκτρονικά Κατάστημα e-shop ως
μια πετυχημένη επιχείρηση στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο
(εικόνα 13).
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Εικόνα 13: Κεντρική Σελίδα του www.e-shop.gr

5.1Το «χτίσιμο» του δικτυακού τόπου www.e-shop.gr
•

•

Domain name : Η κατοχύρωση του ονόματος e-shop.gr έγινε
κατά τρόπο έξυπνο καθότι δηλώνει απευθείας στον επισκέπτη
τη φύση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Το e-shop είναι ένα
δικτυακό κατάστημα όπου μέσα σε αυτό ο επισκέπτης μπορεί
να βρει μια τεράστια ποικιλία από προϊόντα που ανήκουν σε
συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτές είναι: υπολογιστές, ήχος,
εικόνα, δικτυακά, τηλεπικοινωνίες, security, ηλεκτρονικά
παιχνίδια, gadgets, αναλώσιμα, βιβλία, εφαρμογές, μουσική,
ταινίες DVD. Το γεγονός ότι η εταιρία χρησιμοποίησε αυτό το
όνομα (e-shop), που περιγράφει με γενικό αλλά περιεκτικό
τρόπο τη φύση των προϊόντων ωφέλησε πολύ την ίδια καθώς
οι πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιεί
γενικά ονόματα στον browser πριν ανατρέξουν στις μηχανές
αναζήτησης. Έτσι τις περισσότερες φορές το e-shop
εμφανίζεται όχι μόνο πρώτο αλλά και χωρίς ανταγωνισμό!
«Προσωπικότητα»
:
Το
e-shop.gr
χρησιμοποίησε
συγκεκριμένα εργαλεία για το «χτίσιμο» της προσωπικότητας
του, συγκεκριμένα:
1. Το κείμενο είναι λιτό και περιεκτικό. Περιέχει ουσιαστικές

πληροφορίες που σκοπό έχουν να πληροφορήσουν τον
πελάτη χωρίς να τον κουράσουν.
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2. Η ποσότητά του είναι τόση όση πρέπει για να κατανοήσει ο

επισκέπτης / πελάτης το λόγο για τον οποίο γράφτηκε. Η
απέριττη και περιεκτική γλώσσα αποτελούν βασικά συστατικά
ενός επιχειρηματικού προφίλ.

3. Το ύφος του κειμένου είναι σοβαρό και προτρεπτικό
4. Το είδος της γραμματοσειράς είναι verdana έτσι ώστε να δίνει

στυλ στην εμφάνιση
τηςαρχικής
ιστοσελίδας
και μενού
συνάμα
σοβαρή
Μενού
σελίδας και
υποσέλιδων.
παρουσίαση.
Χτυπώντας μια υποκατηγορία όπως την
«υπολογιστές» προκύπτει μια άλλη λίστα με
5. Το χρώμα του κειμένου
είναι κατά
μαύρο,
που
αντικείμενα
που κανόνα
σχετίζονται
με χρώμα
αυτή την
υποκατηγορία. ύφος στο site.
δίνει σοβαρό και επιχειρηματικό

6. Τα χρώματα της σελίδας είναι
έντονα με κύρια
να
Συμπληρώνοντας
τον χρώματα
αριθμό παραγγελίας

ο
επικρατούν το άσπρο στο εσωτερικό
των
σελίδων
και
το
πελάτης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με την
κίτρινο με μια μίξη μαύρου κυρίως
στοπαραγγελίας.
μενού. Το κίτρινο –
εξέλιξη της
μαύρο επικράτησε σαν το χρώμα της εταιρίας.

Πληροφορίες βρίσκονται
σχετικά
με
τους
7. Τα γραφικά, εικόνες και φωτογραφίες
σε πολύ

τρόπους
παραγγελίας,καθώς
πληρωμής,
αποστολής
και
καλό επίπεδο από άποψη ποιότητας
γίνεται χρήση
επιστροφής
προϊόντων.
τεχνολογιών java, flash, shockwave

•

Εύκολη Πλοήγηση : ΈναΧάρτης
μέρος
της δείχνει
επιτυχίας
του
ο οποίος
τα καταστήματα
e-shop
τα διάφορα σημεία
στα οποίαστην
βρίσκονται στη
συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού και
Καταστήματος
οφείλεται
χώρα.ιστοθέση. Με την εμφάνιση
πολύ εύκολη πλοήγηση μέσα στην
της ιστοσελίδας ο επισκέπτης / πελάτης αντικρίζει μια βασική
στήλη μενού στα αριστερά της οθόνης
14)στον
με επισκέπτη
τη χρήση/ πελάτη να
Δίνεται η(εικόνα
δυνατότητα
της οποίας μπορεί να περιηγηθεί
και να βρει με
εύκολα
οτιδήποτε
επικοινωνήσει
τα διάφορα
τμήματα της
σχετίζεται με αγορά ή κάποια εταιρίας
πληροφορία
που
σχετίζεται
(π.χ service, πωλήσεις κ.τ.λ)με
ενέργεια του επισκέπτη πάνω στην ιστοθέση.
Χάρτης του δικτυακού τόπου (site map). Μοιάζει
με οργανόγραμμα εταιρίας μόνο που εδώ κάθε
λέξη ή φράση δεν δηλώνει τμήματα αλλά σελίδες
της δικτυακής παρουσίας. Κάθε λέξη είναι
παραπομπή, ώστε με το πάτημα του ποντικιού να
«πετάγεται» κανείς σε όποια σελίδα θέλει.
Ένα σύνολο από λέξεις που είναι παραπομπές σε
άλλες σελίδες για γρήγορη εύρεση.

Πληροφόρηση σχετικά με
νέα
του
e-shop
και
προσφορές για αγορά.

Εδώ ο επισκέπτης μπορεί πολύ γρήγορα να
κατεβάσει «οδηγούς» συσκευών που έχει αγοράσει
από το e-shop και στα οποία αντιμετωπίζει
πρόβλημα.
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Εικόνα 14: Μενού
Αρχικής σελίδας και μενού υποσέλιδων του www.e-shop.gr
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•

Μηχανή Αναζήτησης: ΜΟΝΟ για τον δικτυακό τόπο της
επιχείρησης. Λειτουργεί όπως και οι κλασσικές μηχανές
αναζήτησης, αλλά ψάχνει για περιεχόμενο με τις λέξεις κλειδιά
που θα ζητήσει κάποιος ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο site (εικόνα
15). Εάν ο επισκέπτης πελάτης βάλει λέξεις κλειδιά και αυτές
υπάρχουν στο site της εταιρίας, θα του εμφανιστεί μια λίστα με
παραπομπές στις σελίδες που υπάρχουν οι λέξεις αυτές.

Εικόνα 15: Μηχανή αναζήτησης του www.e-shop.gr

•

Καλάθι Αγορών: Δυνατότητα επιλογής προϊόντων και
εμφάνιση αυτών σε λίστα, ακριβώς σαν να ψωνίζει κάποιος σε
απλό κατάστημα και τοποθετεί προϊόντα σε «καρότσι με ψώνια»
(εικόνα 16).

Εικόνα 16: Καλάθι αγοράς του www.e-shop.gr
•

Λεκτικές Παραπομπές : Βρίσκονται στο κείμενο μιας σελίδας
και παραπέμπουν σε κάποιο άλλο σημείο του δικτυακού τόπου.
Για να εντοπιστούν από τον επισκέπτη – πελάτη έχουν
διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο σώμα κειμένου.

•

Χάρτης του δικτυακού τόπου (Site map). Μοιάζει με
οργανόγραμμα εταιρίας μόνο που εδώ κάθε λέξη ή φράση δεν
δηλώνει τμήματα ή άτομα αλλά σελίδες του δικτυακού τόπου eshop.gr (εικόνα 17)
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Εικόνα 17: Χάρτης (Site map) του www.e-shop.gr

•

Newsletters : ενημερωτικό δελτίο που στέλνεται μέσω e-mail
με τα νέα της εταιρίας e-shop (εικόνα 18).

Εικόνα 18: Newsletter του www.e-shop.gr
•

Ηλεκτρονικός κατάλογος προϊόντων : οι ηλεκτρονικοί
κατάλογοι του e-shop δεν είναι απλά μια αντιγραφή των
καταλόγων από χαρτί. Είναι εξελιγμένοι σε εργαλεία που:
1. παρουσιάζουν προϊόντα :
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2. Προτείνουν συμπληρωματικά προϊόντα (cross selling):
«Επιλέξτε το νέο σας Laptop από ένα πλήθος προτάσεων επώνυμων
κατασκευαστών, όπως ACER, INNOVATOR , HEWLETT PACKARD, SONY, TOSHIBA, ASUS,
APPLE, LG, PACKARD BELL ικανών να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας, είτε πρόκειται
για εργασία είτε για διασκέδαση. Προστατεύστε την επένδυση σας επιλέγοντας
την κατάλληλη επέκταση εγγύησης για φορητό Η/Υ καθώς και τσάντα για την ασφαλή

και επεκτείνετε τις δυνατότητες του με πλήθος
ειδικών accessories.»
μεταφορά του

3. Προτείνουν αναβαθμισμένα προϊόντα :
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4. Συνδέονται με τη διαδικασία πληρωμής :
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6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

6.1

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Όταν πρωτοεμφανίστηκε το World Wide Web, το μεγαλύτερο
ποσοστό των εφαρμογών που αναπτύσσονταν, είχαν την μορφή μιας
στατικής ομάδας σελίδων που περιείχαν πληροφορίες, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα δυναμικών αλλαγών των περιεχομένων τους.
Η εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου δημιούργησε την ανάγκη για
την ανάπτυξη λύσεων που θα επέτρεπαν την ανταλλαγή και την
εμφάνιση δυναμικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου.
Από την πλευρά του προγραμματιστή, το αποτέλεσμα της
υλοποίησης ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι συνήθως η
δημιουργία δυναμικών σελίδων που επικοινωνούν με κάποια βάση
δεδομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε ξεκινώντας από το μηδέν,
προγραμματίζοντας με κάποια από τις διαθέσιμες γλώσσες δυναμικού
προγραμματισμού ( π.χ ASP, PHP, JSP κ.α) είτε χρησιμοποιώντας
εξειδικευμένο λογισμικό που παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την ανάπτυξη της υποδομής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (π.χ
Dreamweaver, Intershop 4 κ.α).
Σε όλα αυτά πρέπει να
προσθέσουμε και την ύπαρξη έτοιμων πακέτων που επιτρέπουν την
άμεση δημιουργία και φιλοξενία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων μέσω
του Internet σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και από τον
τελικό ενδιαφερόμενο, χωρίς την παρέμβαση κάποιου εξειδικευμένου
προγραμματιστή ( π.χ το πακέτο Shop@Agora της εταιρίας Hellas
On-Line).
Στη συγκεκριμένη διπλωματική θα γίνει αναφορά σε δύο
τρόπους κατασκευής Ηλεκτρονικού Καταστήματος:
I. Τη λύση Shop@Agora της Hellas On-line,
II. Τη χρήση PHP και Dreamweaver
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

http://www.agora.gr
http://www.open24.gr
http://store.yahoo.com
http://www.freemerchant.com
http://www.createstore.com
http://www.bigstep.com

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΥ

Perl
PHP(hypertext
preprocessor)
Jsp
ASP

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Dreamweaver
Intershop 4
Κ.α

Πίνακας 3: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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6.2

H ΛΥΣΗ SHOP@AGORA THΣ ETAIΡIAΣ HELLAS ON-LINE

Η Hellas on-line παρέχει δωρεάν μια δοκιμαστική έκδοση
(demo) του πακέτου, έτσι ώστε να εξοικειωθεί ο ενδιαφερόμενος με
τις βασικές λειτουργίες του. Για την καλύτερη παρουσίαση των
δυνατοτήτων του θα δημιουργηθεί ένα «δοκιμαστικό» Ηλεκτρονικό
Κατάστημα αγοράς ρούχων (Ε-DRESS) μέσω του Διαδικτύου (Το
κατάστημα θα λειτουργεί για μια περίοδο 30 ημερών). Αρχικά
επιλέγουμε Δημιουργία Καταστήματος (εικόνα 19) από τη διεύθυνση
www.agora.gr
για
τη
δημιουργία
εμπορικού
λογαριασμού
προκειμένου να γίνεται διαχείριση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
[7]

Εικόνα 19: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Αφού επιλεγεί η ιδιότητά μας (π.χ ελεύθερος επαγγελματίας)
(εικόνα 20) εισάγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού
καταστήματος.
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Εικόνα 20: Επιλογή Ιδιότητας

Εικόνα 21: Προσωπικά Στοιχεία Ελεύθερου Επαγγελματία

Στη συνέχεια εισάγουμε τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος (σύντομο όνομα, πλήρες όνομα, κατηγορία) (εικόνα
21). Το σύντομο όνομα χρησιμοποιείται για το σχηματισμό
διεύθυνσης URL του καταστήματος. Εάν για παράδειγμα το όνομα
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είναι EDRESS, τότε το URL θα έχει τη μορφή www.agora.gr/EDRESS.
Με ένα πρόσθετο κόστος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
αποκλειστικής διεύθυνσης π.χ www.EDRESS.gr. Στη συνέχεια
καθορίζεται το πακέτο, τον τρόπο εξόφλησης και τις επιπρόσθετες
υπηρεσίες που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο κατάστημα. Στη
συνέχεια καθορίζεται η εμφάνιση των ιστοσελίδων με την επιλογή της
θέσης της μπάρας πλοήγησης (οριζόντια ή κάθετα) και με την
επιλογή του εικαστικού (βασικό σχέδιο και αποχρώσεις)(εικόνα 22).
Με το πέρας αυτού του βήματος, η διαδικασία δημιουργίας του
Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία (εικόνα
23). Από το σημείο αυτό και μετά μπορεί ο πελάτης να επιλέξει τη
Διαχείριση καταστήματος για να μεταβεί στις σελίδες διαχείρισής του,
ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία προσθήκης προϊόντων και
κατηγοριών.

Εικόνα 22: Επιλογή εικαστικού του ηλεκτρονικού καταστήματος
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Εικόνα 23: Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Από την Διαχείριση καταστήματος (εικόνα 24) έχει κάποιος τη
δυνατότητα να:
•

Να δημιουργήσει κάποιος τη δομή του καταστήματος
προσθέτοντας προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων

•

Να προσθέσει το προφίλ
ανακοινώσεις και προσφορές

•

Να αλλάξει το εικαστικό και το λογότυπο του ηλεκτρονικού
καταστήματος

•

Να επιλέξει τρόπους αποστολής των προϊόντων και της
αντίστοιχης χρέωσης.

•

Να παρακολουθήσει την κατάσταση των παραγγελιών και να
προχωρήσει στην εκτέλεσή τους

•

Να εισάγει αυτόματα πολλαπλές κατηγορίες και μεγάλο
αριθμό προϊόντων με τη βοήθεια αρχείων Excel.

•

Να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το κατάστημα κ.α

-70-

της

επιχείρησης,

διάφορες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εικόνα 24: Περιβάλλον διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος

6.3

ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP & DREAMWEAVER

H PHP είναι μια γλώσσα δυναμικού προγραμματισμού της
οποίας ο κώδικας ενσωματώνεται μέσα σε μια HTML σελίδα.[8] Έχει
τη δυνατότητα σύνδεσης με μια βάση δεδομένων. Έτσι αφού
κατασκευαστεί ο κώδικας μπορεί να γίνει δυναμική σύνδεση των
ιστοσελίδων με μία βάση όπου θα αποθηκεύονται (στη περίπτωσή
μας) οι παραγγελίες των πελατών. Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η
συνεργασία της PHP με μια βάση δεδομένων. Στην υλοποίηση της
παρακάτω εφαρμογής γίνεται χρήση της MySQL βάσης δεδομένων
γιατί είναι απλή στη χρήση, ελεύθερη και πολύ δημοφιλής. Το
παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο χρήστη την PHP
και τη βάση δεδομένων (εικόνα 25).
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Εικόνα 25: Σχέση ανάμεσα στη χρήση της PHP και της βάση
δεδομένων Mysql

PHP [10] και MySQL[12] είναι μέρος του LAMP (Linux,
Apache,MySQL, PHP), που οι περισσότεροι θεωρούν τον καλύτερο
συνδυασμό για την ανάπτυξη δυναμικών δικτυακών τόπων. Αφού
«κατεβάσουμε» το πακέτο PHP, Mysql, PhpMyAdmin(που μας βοηθά
στην διαχείριση της βάσης), Apache (o server του υπολογιστή μας
για την δυναμική επικοινωνία της βάσης με τις σελίδες του
ηλεκτρονικού καταστήματος) το εγκαθιστούμε. Το παραπάνω πακέτο
διατίθεται στην διεύθυνση : http://www.appservnetwork.com/ και
είναι το αρχείο appserv-win32-2.5.8. Η βάση που δημιουργούμε έχει
τα παρακάτω στοιχεία[9]:
Server name>localhost
Username>
root
Password>
root
Base name> testdb
Με το εργαλείο PhpMyAdmin δημιουργούμε τους πίνακες
(tables) της εφαρμογής (εικόνα 26). [12] Συγκεκριμένα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ONOMA ΠINAKA

Ονόματα πεδίων
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Store_categories
(κατηγορίες προϊόντων)
Store_items
(προϊόντα)
Store_item_size
(μεγέθη προϊόντων)
Store_item_color
(χρώματα προϊόντων)

Id,cat_title,cat_desc
(κωδικός, τίτλος κατηγορίας, περιγραφή κατηγορίας)
Id,cat_id,item_title,item_price,item_desc,item_image
(κωδικός
κατηγορίας,
τίτλος
προϊόντος,
τιμή
προϊόντος, περιγραφή προϊόντος, εικόνα προϊόντος)
Item_id, item_size
(κωδικός προϊόντος, μέγεθος προϊόντος)
Item_id, item_color
(κωδικός προϊόντος, χρώμα προϊόντος)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ
ONOMA ΠINAKA

Ονόματα πεδίων

Store_shoppertrack
(αποθήκευση προϊόντων
που
προσθέτουν
οι
χρήστες στο εικονικό
τους καλάθι αγορών)
Store_orders
(αποθήκευση
πληροφοριών για την
παραγγελία)

Id,
session_id,
sel_item_id,
sel_item_qty,
sel_item_size, sel_item_color, date_added
(κωδικός, κωδικός συνόδου, κωδικός προϊόντος,
ποσότητα προϊόντος, μέγεθος προϊόντος, χρώμα
προϊόντος, ημερομηνία υποβολής παραγγελίας)
Id,
session_id,
order_date,
order_name,
order_surname,
order_address,
order_city,
order_state,
order_zip,
order_tel,
order_email,
order_pay, type

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ONOMA ΠINAKA

Ονόματα πεδίων

master_name
(αποθήκευση
και επιθέτου)

Id, date_added, date_modified, f_name, l_name
ονόματος (κωδικός, κωδικός συνόδου, κωδικός προϊόντος,
ποσότητα προϊόντος, μέγεθος προϊόντος, χρώμα
προϊόντος, ημερομηνία υποβολής παραγγελίας)
Address
Id, master_id, date_added, date_modified, address,
(αποθήκευση ονόματος)
city, state,zipcode, type
Telephone
Id,
master_id,
date_added,
date_modified,
(αποθήκευση
tel_number,type
τηλεφώνου)
Fax(αποθήκευση
Id,
master_id,
date_added,
date_modified,
στοιχείων φαξ)
fax_number,type
Email
Id,
master_id,
date_added,
date_modified,
(αποθήκευση email)
email,type
Personal notes
Id, master_id, date_added, date_modified, note
(αποθήκευση
προσωπικών
πληροφοριών)
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Εικόνα 26: Η παραπάνω πίνακες (tables) στο εργαλείο PhpMyAdmin

Αφού γίνει η εγκατάσταση του Dreamweaver macromedia MX
2004, ανοίγουμε και συνδεόμαστε με τη βάση που έχουμε
δημιουργήσει από το sites>new site> και συνδεόμαστε με τη βάση
μας η οποία έχει όνομα Testdb (εικόνα 27). [11]
Στη συνέχεια από την αρχική σελίδα του Dreamweaver
επιλέγουμε CSS Stylesheet >Starter Page (Theme) όπου και
επιλέγουμε ένα προεπιλεγμένο θέμα για το κατάστημά μας (εάν
θέλουμε μπορούμε να κατεβάσουμε και από το διαδίκτυο όπου
υπάρχει πληθώρα Stylesheets δωρεάν διαθέσιμα).
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Εικόνα 27: Σύνδεση με τη βάση testdb μέσω του Dreamweaver

Εικόνα 28: Ενσωμάτωση Starter Page στην εφαρμογή μας

Διαμορφώνουμε την αρχική σελίδα (HOME) κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να περιέχει μια κατακόρυφη μπάρα πλοήγησης (εικόνα 28). Για
καθαρά σχεδιαστικούς λόγους οι υπόλοιπες σελίδες φέρουν οριζόντια
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μπάρα πλοήγησης η οποία έχει δημιουργηθεί με flash buttons (εικόνα
29). Συγκεκριμένα αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το Dreamweaver ως
εξής: insert>media>flash button.

Εικόνα 29: Ενσωμάτωση flash buttons στην εφαρμογή μας για
τη δημιουργία οριζόντιας μπάρας πλοήγησης

Τόσο η οριζόντια όσο και η κατακόρυφη μπάρα πλοήγησης
δίνουν την δυνατότητα για δυναμική πλοήγηση μεταξύ των
ιστοσελίδων
και
αποθήκευση
πληροφοριών
στη
βάση.[9]
Συγκεκριμένα:
1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (ΗΟΜΕ.PHP) όπου στα αριστερά της φέρει

κατακόρυφη μπάρα πλοήγησης με δυνατότητες : add to cart
(προσθήκη στο καλάθι), company (πληροφορίες σχετικές με
την εταιρία), site map (για εύκολη αναζήτηση βάσει λέξεων –
παραπομπών), downloads – ηλεκτρονικών καταλόγων,
contact
(επαφές),
links
(παραπομπές
σε
σχετικές
ηλεκτρονικές διευθύνσεις), help (βοήθεια για τη χρήση του
site). Επίσης στο κέντρο της αρχικής σελίδας υπάρχει μήνυμα
καλωσορίσματος και διαφημιστικές προσφορές της εταιρίας
(εικόνα 30).

2. ΚΑΛΑΘΙ

ΑΓΟΡΩΝ-ADD TO CART (seestore.php) όπου ο
πελάτης – επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει
παραγγελία, καταθέτοντας στο τέλος τα στοιχεία του (εικόνα
31).
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3. ΕΤΑΙΡΙΑ – COMPANY (company.php) όπου κάποιος μπορεί να

πληροφορηθεί σχετικά με την εταιρία (εικόνα 32).

4. ΧΑΡΤΗΣ – SITE MAP (sitemap.php) που δίνει στον χρήστη τη

δυνατότητα να «παραπεμφθεί» κατευθείαν σε αυτό που τον
ενδιαφέρει χωρίς να χάνει χρόνο (εικόνα 33).

5. «Κατέβασμα

ηλεκτρονικών καταλόγων» - DOWNLOADS
(cataloguedownload.php) όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να «κατεβάσει» ηλεκτρονικούς καταλόγους και προσφορές
του Ε-DRESS (εικόνα 34).

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – CONTACT (contact.php) όπου ο χρήστης έχει

τη δυνατότητα να αποστείλει τα στοιχεία του και να ζητήσει
πληροφορίες για οτιδήποτε ή και να εκφράσει τις απορίες του.
(τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την
αποστολή Newsletters από την μεριά του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος Ε-DRESS προς τους πελάτες (εικόνα 35).

7. Παραπομπές σε ιστοχώρους – LINKS (links.php) όπου ο

χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί άλλα sites μέσω
της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (εικόνα 36).

8. Βοήθεια – HELP (εικόνα 37) (help.php)

Εικόνα 30: Αρχική σελίδα Ηome.php
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Εικόνα 31: Καλάθι αγορών-Αdd to Cart σελίδα seestore.php

Εικόνα 32: Εταιρία - Company σελίδα company.php
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Εικόνα 33: Χάρτης – Site map σελίδα sitemap.php

Εικόνα 34: Downloads σελίδα cataloguedownloads.php
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Εικόνα 35: Επικοινωνία - Contact σελίδα contact.php

Εικόνα 36: Παραπομπές Ιστοχώρων - Links σελίδα links.php
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Εικόνα 37: Βοήθεια –help σελίδα help.php
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η
συγκεκριμένη
διπλωματική
εργασία
πραγματεύεται το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop που είναι μια νέα
σχετικά μορφή εμπορίου και μάλιστα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Παρουσίασε με εκτενή τρόπο τα πλεονεκτήματα μιας επιχέιρησης που
λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο.
Παράλληλα έδωσε μια σειρά από συμβουλές και παραθέτει
χρήσιμη μεθοδολογία για τον επιχειρηματία ή οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο θέλει να εμβαθύνει σε θέματα ίδρυσης, δημιουργίας
και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στο διαδίκτυο.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθονται αναλυτικά δύο
τρόποι δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο πρώτος
τρόπος αναφέρεται στη χρήση ενός έτοιμου πακέτου και ο δεύτερος
στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (βάση δεδομένων-σχεδιαστικό
εργαλείο-server-γλώσσα προγραμματισμού) για τη δημιουργία του eshop. Στο δεύτερο τρόπο όπου γίνεται και η κατασκευή ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος ρούχων η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη
βάση δεδομένων και τον κώδικα – interface από την πλευρά του
χρήστη.
Μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει επέκταση του κώδικα και
κατά συνέπεια του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να ενταχθεί μέσα στο γενικό σύστημα παρακολούθησης
παραγγελιών από την εταιρία. Θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα οι
παραγγελίες να εκτελούνται αυτόματα από ένα άλλο πληροφοριακό
σύστημα το οποίο θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων που
κατασκευάστηκε και στη βάση δεδομένων της αποθήκης για ταχύτερη
εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι μια erp
εφαρμογή, η οποία θα δίνει στην επιχείρηση μας μια αναλυτική
παρακολούθηση των παραγγελιών και πωλήσεων των προϊόντων μας
που
πραγματοποιούνται
μέσα
από
το
e-shop,
στατιστικά
αποτελέσματα του πως κινήθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα από
μήνα σε μήνα η από έτος σε έτος, καλύτερη παρακολούθηση και
διαχείριση αποθήκης, άρα και καλύτερη ενημέρωση του e-shop για
την διαθεσιμότητα των ειδών προς πώληση. Με λίγα λόγια αυτή η
επικοινωνία με την erp εφαρμογή θα μας επιτρέπει να
διαχειριζόμαστε ακόμη καλύτερα το ηλεκτρονικό κατάστημα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
1. http://www.worstoftheweb.com,

Μερικοί
από
τους
χειρότερους δικτυακούς τόπους που υπάρχουν στο Internet.
Δείγματα προς αποφυγή

2. http://www.webawards.gr/,

Αποτελέσματα
ελληνικού
διαγωνισμού που διεξάγεται κάθε χρόνο για την επιλογή των
καλύτερων ιστοσελίδων

3. http://www.plaisio.gr,

Δικτυακός τόπος της
«Πλαίσιο», με υποδειγματικό κατάλογο προϊόντων

εταιρείας

4. http://www.lalizas.com/, Δικτυακός

τόπος εταιρείας με
ξεχωριστούς καταλόγους προϊόντων για πωλήσεις λιανικής και
χονδρικής

5. http://www.telemarketing.gr/, Δικτυακός τόπος εταιρείας

με αναζήτηση προϊόντων βάσει λέξεων-κλειδιών

6. http://www.yoox.com/,

Δικτυακός τόπος
υποδειγματικό κατάλογο προϊόντων ένδυσης

7. http://www.webstyleguide.com,

εταιρείας,

Ένας περιεκτικός
αναλυτικός οδηγός για το σχεδιασμό Ιστοχώρων

με
και

8. http://www.infomaticsonline.co.uk, Δικτυακός τόπος με

χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες τεχνολογίες και το ηεπιχειρείν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕDRESS

0.

HOME – home.php

1.

ADD TO CART – seestore.php – showitem.php – (ή
removefromcart.php)showcart.php - showcart3.php –
insert.php

2.

COMPANY – company.php

3.

SITE MAP – sitemap.php

4.

DOWNLOADS – cataloguedownload.php

5.

CONTACT – contact.php

6.

LINKS – links.php
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΩΔΙΚΑΣ PHP – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε-DRESS

HOME – home.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>E-DRESS - Home Page</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {font-size: 24px}
.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
.style4 {
color: #FF0000;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
}
.style5 {font-size: 14px}
.style6 {font-weight: bold; color: #FF0000;}
.style7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td colspan="4" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>
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<td height="58" colspan="3" valign="bottom" nowrap="nowrap"
class="style1"
id="logo"><span
class="style2">EDRESS</span></td>
<td width="4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="3" id="tagline"
valign="top"><p>&nbsp;</p>
<p>DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..</p></td>
<td width="4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="155" valign="top" height="370">
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0"
width="155" id="navigation">
<tr>
<td width="155" height="40"><a href="seestore.php"
class="style7">ADD TO CART</a></td>
</tr>
<tr>
<td
width="155"
height="40"><a
href="company.php">COMPANY</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="155" height="40"><a href="sitemap.php">SITE
MAP</a></td>
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</tr>
<tr>

<td width="155" height="40"><a
href="cataloguedownload.php">DOWNLOADS
CATALOGUES</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="155" height="40"><a
href="contact.php">CONTACT</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="155" height="40"><a
href="links.php">LINKS</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="155" height="40"><a
href="help.php">HELP</a></td>
</tr>
</table></td>
<td
width="10"
bgcolor="#445DA0"><p><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"
/></p>
<p>&nbsp;</p></td>
<td width="233"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50"
height="1" border="0" /></td>
<td colspan="2" valign="top"><img src="mm_spacer.gif" alt=""
width="404" height="1" border="0" /><br />
<table width="378" height="232" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="378" height="46" class="pageName">WELCOME
MESSAGE</td>
</tr>
<tr>
<td height="186" class="bodyText">If you want to buy
clever and cheap please try this E-shop which contains a great
variety of clothing. We can satisfy all kinds of taste. No matter what
Your size is or what your favorite colour is do not hesitate to look
inside the E-shop. Thank You for choosing us!
<p><span class="subHeader">OFFERS NEWS!</span><br />
This week we have very low prices in all athletic
clothes.</p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
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<td width="97"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="50"
height="1" border="0" /></td>
<td width="387" valign="top"><img src="mm_spacer.gif" alt=""
width="1" height="10" border="0" /><br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="200">
<tr>
<td colspan="3" id="sidebarHeader" class="sidebarHeader"
align="center"> This Week's Offers</td>
</tr>
<tr>

<td width="45"><img src="mm_spacer.gif" alt=""
width="40" height="1" border="0" /></td>
<td width="110" id="sidebar" class="smallText">
<p><img
src="hat.jpg"
alt="image
1"
width="110" height="110" border="0" vspace="6" /><br />
Very nice hats - useful for jogging and everyday use.<br />
<a href="seestore.php">read more &gt;</a></p>
<p><img
src="T-SHIRT.jpg"
alt="image
2"
width="110" height="110" border="0" vspace="6" /><br />
Nice and simple T-shirts for everyday use. In all colours
and sizes.<br />
<a href="seestore.php">read more &gt;</a><br /></p>
<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
</td>
<td width="45">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br /> </td>
<td width="4">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="155">&nbsp;</td>
<td width="10"></td>
<td width="233">&nbsp;</td>
<td colspan="4"><span class="style4">ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ ,
MIS0702
</span><span
class="style5">
<span
class="style6">ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
στα
Πληροφοριακά
Συστήματα</span></span></td>
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<td width="4">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
ADD TO CART – seestore.php – showitem.php – (ή
removefromcart.php)showcart.php - showcart3.php – insert.php
seestore.php
<?php
//connect to database
$conn
=
mysql_connect("localhost",
"root",
"root")
die(mysql_error());
mysql_select_db("testdb",$conn) or die(mysql_error());
$display_block =
PRODUCTS</h1>

"<h1>THESE

ARE

THE

CATEGORIES

or

OF

<P>CHOOSE A CATEGORIE TO VIEW ITS CONTENTS</p>";
//show categories first
$get_cats = "select id, cat_title, cat_desc from store_categories
order by cat_title";
$get_cats_res = mysql_query($get_cats) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_cats_res) < 1) {
$display_block = "<P><em>Sorry, no categories
browse.</em></p>";
} else {
while ($cats = mysql_fetch_array($get_cats_res)) {
$cat_id = $cats[id];
$cat_title = strtoupper(stripslashes($cats[cat_title]));
$cat_desc = stripslashes($cats[cat_desc]);

to

$display_block
.=
"<p><strong><a
href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?cat_id=$cat_id\">$cat_title</a></str
ong><br>$cat_desc</p>";
if ($_GET[cat_id] == $cat_id) {
//get items
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$get_items = "select id, item_title, item_price from
store_items where cat_id = $cat_id order by item_title";
$get_items_res = mysql_query($get_items) or
die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_items_res) < 1) {
$display_block = "<P><em>Sorry, no items in this
category.</em></p>";
} else {
$display_block .= "<ul>";
while ($items = mysql_fetch_array($get_items_res)) {
$item_id = $items[id];
$item_title = stripslashes($items[item_title]);
$item_price = $items[item_price];
$display_block .= "<li><a
href=\"showitem.php?item_id=$item_id\">$item_title</a></strong
> (�$item_price)";
}

}

}

}

$display_block .= "</ul>";

}
?>

<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
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}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td width="644" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="460" height="58" valign="bottom" nowrap="nowrap"
id="logo"><span class="style1">E-DRESS</span></td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td
height="51"
nowrap="nowrap"
id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton32','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button32' ); //end AC code
</script><noscript>
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<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button32.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button32.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton46','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button46' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button46.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button46.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton78','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button78' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button78.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button78.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
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d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton76','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button76' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button76.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button76.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton77','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button77' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button77.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button77.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
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lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton54','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button54' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button54.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button54.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton74','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button74' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button74.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button74.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
</body>
</html>
<? print $display_block; ?>
</BODY>
</HTML>
showitem.php
<?php
session_start();
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//connect to database
$conn
=
mysql_connect("localhost",
"root",
"root")
die(mysql_error());
mysql_select_db("testdb",$conn) or die(mysql_error());

or

$display_block = "<h1>My Store - Item Detail</h1>";
//validate item
$get_item = "select c.cat_title, si.item_title, si.item_price,
si.item_desc, si.item_image from store_items as si left join
store_categories as c on c.id = si.cat_id where si.id =
$_GET[item_id]";
$get_item_res = mysql_query($get_item) or die (mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_item_res) < 1) {
//invalid item
$display_block .= "<P><em>Invalid item selection.</em></p>";
} else {
//valid item, get info
$cat_title
=
strtoupper(stripslashes(mysql_result($get_item_res,0,'cat_title')));
$item_title
=
stripslashes(mysql_result($get_item_res,0,'item_title'));
$item_price = mysql_result($get_item_res,0,'item_price');
$item_desc
=
stripslashes(mysql_result($get_item_res,0,'item_desc'));
$item_image = mysql_result($get_item_res,0,'item_image');
//make breadcrumb trail
$display_block
.=
"<P><strong><em>You
are
viewing:</em><br><a
href=\"seestore.php?cat_id=$cat_id\">$cat_title</a>
&gt;
$item_title</strong></p>
<table cellpadding=3 cellspacing=3>
<tr>
<td
valign=middle
align=center><img
src=\"$item_image\"></td>
<td
valign=middle><P><strong>Description:</strong><br>$item_des
c</p>
<P><strong>Price:</strong> \$$item_price</p>
<form method=post action=\"addtocart.php\">";
//get colors
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$get_colors = "select item_color from store_item_color where
item_id = $item_id order by item_color";
$get_colors_res
=
mysql_query($get_colors)
or
die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_colors_res) > 0) {
$display_block
.=
"<P><strong>Available
Colors:</strong>
<select name=\"sel_item_color\">";
while ($colors = mysql_fetch_array($get_colors_res)) {
$item_color = $colors['item_color'];
$display_block
.=
"<option
value=\"$item_color\">$item_color</option>";
}
}

$display_block .= "</select>";

//get sizes
$get_sizes = "select item_size from store_item_size where
item_id = $item_id order by item_size";
$get_sizes_res = mysql_query($get_sizes) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_sizes_res) > 0) {
$display_block .= "<P><strong>Available Sizes:</strong>
<select name=\"sel_item_size\">";
while ($sizes = mysql_fetch_array($get_sizes_res)) {
$item_size = $sizes['item_size'];
$display_block .= "
<option value=\"$item_size\">$item_size</option>";
}
}

$display_block .= "</select>";

$display_block .= "
<P><strong>Select Quantity:</strong>
<select name=\"sel_item_qty\">";
for($i=1; $i<11; $i++) {
$display_block .= "<option value=\"$i\">$i</option>";
}
$display_block .= "
</select>
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<input
type=\"hidden\"
name=\"sel_item_id\"
value=\"$_GET[item_id]\">
<P><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Add to
Cart\"></p>
</form>
</td>
</tr>
</table>";
}
?>
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td width="644" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="460" height="58" valign="bottom" nowrap="nowrap"
id="logo"><span class="style1">E-DRESS</span></td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
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<td
height="57"
nowrap="nowrap"
id="tagline"
valign="top">ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton55','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button55' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button55.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button55.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton56','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
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ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button56' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button56.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button56.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton57','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button57' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button57.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button57.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton58','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button58' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button58.swf" />

-10
0-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button58.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton75','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button75' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button75.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button75.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton60','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button60' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button60.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button60.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
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<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton61','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button61' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button61.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button61.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
</body>
</html>
<? print $display_block; ?>
</BODY>
</HTML>
removefromcart.php
<?php
session_start();
//connect to database
$conn
=
mysql_connect("localhost",
"root",
"root")
die(mysql_error());
mysql_select_db("testdb",$conn) or die(mysql_error());

or

if ($_GET[id] != "") {
$delete_item = "delete from store_shoppertrack where id =
$_GET[id] and session_id = '$PHPSESSID'";
mysql_query($delete_item) or die(mysql_error());
//redirect to showcart page
header("Location: showcart.php");
exit;
} else {
//send them somewhere else

-10
2-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

}
?>

header("Location: seestore.php");
exit;

showcart.php
<?php
session_start();
//connect to database
$conn
=
mysql_connect("localhost",
"root",
"root")
die(mysql_error());
mysql_select_db("testdb",$conn) or die(mysql_error());

or

$display_block = "<h1>Your Shopping Cart</h1>";
//check for cart items based on user session id
$get_cart
=
"select
st.id,
si.item_title,
si.item_price,
st.sel_item_qty,
st.sel_item_size,
st.sel_item_color
from
store_shoppertrack as st left join store_items as si on si.id =
st.sel_item_id where session_id = '$PHPSESSID'";
$get_cart_res = mysql_query($get_cart) or die(mysql_error());
if (mysql_num_rows($get_cart_res) < 1) {
//print message
$display_block .= "<P>You have no items in your cart.
Please <a href=\"seestore.php\">continue to shop</a>!</p>";
} else {
//get info and build cart display
$display_block .= "
<table celpadding=3 cellspacing=2 border=1 width=98%>
<tr>
<th>Title</th>
<th>Size</th>
<th>Color</th>
<th>Price</th>
<th>Qty</th>
<th>sum</th>
<th>Action</th>
</tr>";
$grand_total=0;
while ($cart = mysql_fetch_array($get_cart_res)) {
$id = $cart['id'];
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$item_title = stripslashes($cart['item_title']);
$item_price = $cart['item_price'];
$item_qty = $cart['sel_item_qty'];
$item_color = $cart['sel_item_color'];
$item_size = $cart['sel_item_size'];
$total_price = $item_price * $item_qty;
$grand_total=$grand_total+$total_price;
$display_block .= "<tr>
<td align=center>$item_title <br></td>
<td align=center>$item_size <br></td>
<td align=center>$item_color <br></td>
<td align=center>\$ $item_price <br></td>
<td align=center>$item_qty <br></td>
<td align=center>\$ $total_price</td>
<td
align=center><a
href=\"removefromcart.php?id=$id\">remove</a></td>
</tr>";
}
}
?>

$display_block .= "</table>";

<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
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<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td width="644" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="460" height="58" valign="bottom" nowrap="nowrap"
id="logo"><span class="style1">E-DRESS</span></td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td
height="57"
nowrap="nowrap"
id="tagline"
valign="top">ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton30','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button30' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">

-10
5-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button30.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button30.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton31','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button31' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button31.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button31.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton37','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button37' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button37.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button37.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
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d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton38','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button38' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button38.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button38.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton39','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button39' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button39.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button39.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
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AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton40','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button40' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button40.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button40.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
</body>
</html>
<? print $display_block; ?>
<?
echo "<P>TOTAL MONEY YOU WILL PAY FOR YOUR BUY IS:
€$grand_total</P>";
echo "<P>IF YOU WANT TO BUY PRESS SUBMIT</P>";
?>
<form action="showcart3.php">
<input
type="submit"
value="Submit"/>

name="button"

id="button"

</form>
</BODY>
</HTML>
showcart3.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td width="644" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="460" height="58" valign="bottom" nowrap="nowrap"
id="logo"><span class="style1">E-DRESS</span></td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td
height="57"
nowrap="nowrap"
id="tagline"
valign="top">ΝΤΥΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
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</table>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton67','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button67' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button67.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button67.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton63','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button63' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button63.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button63.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton64','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
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ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button64' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button64.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button64.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton65','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button65' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button65.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button65.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton71','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button71' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
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<param name="movie" value="button71.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button71.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton68','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button68' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button68.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button68.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton69','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button69' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button69.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button69.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
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</object>
</noscript>
<p>&nbsp;</p>
</table>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> FILL THE FOLOWING FORM</TITLE>
</HEAD>
</body>
<FORM ACTION="insert.php" METHOD=POST>
<P><strong>First/Last Names:</strong><br>
<input type= "text" name= "order_name"
maxlength=75>
<input type="text" name="order_surname"
maxlength=75>

size=30
size=30

<P><strong>Address:</strong><br>
<input type="text" name="order_address" size=30>
<P><strong>City/State/Zip:</strong><br>
<input type="text" name="order_city" size=30 maxlength=50>
<input type="text" name="order_state" size=5 maxlength=2>
<input type="text" name="order_zip" size=10 maxlength=10>
<P><strong>Telephone Number:</strong><br>
<input type="text" name="order_tel" size=30 maxlength=25>
<P><strong>Email Address:</strong><br>
<input type="text" name="order_email"
maxlength=150>

size=30

<P><strong>Payment Method:</strong><br>
<input type="text" name="order_pay" size=30 maxlength=25>
<input type="radio" name="type" value="cash" checked> cash
<input type="radio" name="type" value="visa"> visa
<p><input type="submit" name="submit" value="Add
Entry"></p>
</FORM>";
</BODY>
</HTML>
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insert.php
<?php
//connect to database
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root") or
die(mysql_error());
mysql_select_db("testDB",$conn) or die(mysql_error());
//check for cart items based on user session id
$get_cart
=
"select
st.id,
si.item_title,
si.item_price,
st.sel_item_qty,
st.sel_item_size,
st.sel_item_color
from
store_shoppertrack as st left join store_items as si on si.id =
st.sel_item_id where session_id = '$PHPSESSID'";
$get_cart_res = mysql_query($get_cart) or die(mysql_error());
//insert values into store_orders table
$sql
=
"insert
into
store_orders
values
('','$PHPSESSID',now(),'$_POST[order_name]','$_POST[order_surna
me]','$_POST[order_address]','$_POST[order_city]','$_POST[order_
state]','$_POST[order_zip]','$_POST[order_tel]','$_POST[order_ema
il]','$_POST[order_pay]','$_POST[type]')";
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
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<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="360" height="58" colspan="2" valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style2" id="logo">E-DRESS</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="2" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton41','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button41' ); //end AC code
</script><noscript>
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<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button41.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button41.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton42','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button42' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button42.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button42.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton92','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button92' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button92.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button92.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
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d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton94','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button94' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button94.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button94.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton93','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button93' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button93.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button93.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
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lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton70','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button70' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button70.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button70.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton53','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button53' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button53.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button53.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="504">
<tr>
<td class="subHeader">THANKS!! FOR BUYING FROM
US.</td>

-11
8-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

</tr>
<tr>
<td class="bodyText"><p>1) If you want to buy something
go to : ADD TO CART.</p>
<p>2) If you want to find something quickly go to : SITE
MAP.</p>
<p>3) If you want to visit related sites go to : LINKS.</p>
<p>4) If you need more information about a product or need
more help go to : CONTACT</p></td>
</tr>
</table></td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">&nbsp;</td>
<td width="244">&nbsp;</td>
<td width="260">&nbsp;</td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
<? print $display_block; ?>
</BODY>
</HTML>
company.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta
http-equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
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.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table
width="100%"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0"
/></td>
<td width="360" height="58" colspan="2" valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style2" id="logo">E-DRESS</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="2" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="5"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="2" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>

<td
colspan="5"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
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<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button41','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button41' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button41.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button41.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button42','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button42' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button42.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button42.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
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AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button81','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button81' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button81.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button81.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button80','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button80' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button80.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button80.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
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rc','button70','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button70' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button70.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button70.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button53','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button53' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button53.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button53.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button72','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button72' ); //end AC code
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</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button72.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button72.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="504">
<tr>
<td class="subHeader">The company</td>
</tr>
<tr>
<td class="bodyText"><p>The company started its
business in June 2008 and since then its course is more than
successful.</p>
<p>Company is called E-DRESS because its job
is to offer to clients the ability to dress themselves via
internet!</p>
<p>We hope that You will find our site
extremely
easy
to
use
and
prices
interesting
and
temptating.Thank You for visitng us.</p>
</td>
</tr>
</table></td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">&nbsp;</td>
<td width="244">&nbsp;</td>
<td width="260">&nbsp;</td>
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<td width="100">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
sitemap.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="360" height="58" colspan="2" valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style2" id="logo">E-DRESS</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
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<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="2" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton41','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button41' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button41.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button41.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
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ton42','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button42' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button42.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button42.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton82','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button82' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button82.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button82.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton83','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button83' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
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<param name="movie" value="button83.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button83.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton70','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button70' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button70.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button70.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton53','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button53' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button53.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button53.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
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</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton45','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button45' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button45.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button45.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="504">
<tr>
<td class="subHeader">SITE MAP</td>
</tr>
<tr>
<td class="bodyText"><p>1) If you want to look for hats
press here: <a href="seestore.php">hats</a></p>
<p>2) If you want to look for trousers press here: <a
href="seestore.php">trousers</a></p>
<p>3) If you want to look for shirts press here: <a
href="seestore.php">shirts</a></p>
<p>4) If you need more information write to us: <a
href="contact.php">contact</a></p>
</tr>
</table></td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<tr>
<td width="156">&nbsp;</td>
<td width="244">&nbsp;</td>
<td width="260">&nbsp;</td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
cataloguedownload.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0" /></td>
<td width="360" height="58" colspan="2" valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style2" id="logo">E-DRESS</td>
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<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="2" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" bgcolor="#cc3300"><img src="mm_spacer.gif"
alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton41','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button41' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button41.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button41.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
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AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton42','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button42' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button42.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button42.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton84','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button84' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button84.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button84.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton87','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button87' ); //end AC code
</script><noscript>
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<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button87.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button87.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton70','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button70' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button70.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button70.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton53','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button53' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button53.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button53.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
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d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/f
lash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','src','but
ton45','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwa
ve/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','mov
ie','button45' ); //end AC code
</script><noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="100" height="20">
<param name="movie" value="button45.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button45.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/downloa
d.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="504">
<tr>
<td class="subHeader"> CATALOGUE DOWNLOADS</td>
</tr>
<tr>
<td class="bodyText"><p>1) If you want to download
catalogue
1
press
here:
<a
href="catalogue1.php">catalogue1</a></p>
<p>2)If you want to download catalogue 2 press here: <a
href="catalogue2.php">catalogue2</a></p>
<p>3) If you want to download catalogue 3 press here: <a
href="catalogue3.php">catalogue3</a></p>
<p>4) If you want to download catalogue 4 press here: <a
href="catalogue4.php">catalogue4</a></p>
</tr>
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</table></td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">&nbsp;</td>
<td width="244">&nbsp;</td>
<td width="260">&nbsp;</td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
contact.php
<?php
if ($_POST[op] != "add") {
//haven't seen the form, so show it
$display_block = "<h1>Add an Entry</h1>
<form method=\"post\" action=\"$_SERVER[PHP_SELF]\">
<P><strong>First/Last Names:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"f_name\" size=30
maxlength=75>
<input type=\"text\" name=\"l_name\" size=30
maxlength=75>
<P><strong>Address:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"address\" size=30>
<P><strong>City/State/Zip:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"city\" size=30 maxlength=50>
<input type=\"text\" name=\"state\" size=5 maxlength=2>
<input type=\"text\" name=\"zipcode\" size=10
maxlength=10>
<P><strong>Address Type:</strong><br>
<input type=\"radio\" name=\"add_type\" value=\"home\"
checked> home
<input type=\"radio\" name=\"add_type\" value=\"work\">
work
<input type=\"radio\" name=\"add_type\" value=\"other\">
other
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<P><strong>Telephone Number:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"tel_number\" size=30
maxlength=25>
<input type=\"radio\" name=\"tel_type\" value=\"home\"
checked> home
<input type=\"radio\" name=\"tel_type\" value=\"work\">
work
<input type=\"radio\" name=\"tel_type\" value=\"other\">
other
<P><strong>Fax Number:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"fax_number\" size=30
maxlength=25>
<input type=\"radio\" name=\"fax_type\" value=\"home\"
checked> home
<input type=\"radio\" name=\"fax_type\" value=\"work\">
work
<input type=\"radio\" name=\"fax_type\" value=\"other\">
other
<P><strong>Email Address:</strong><br>
<input type=\"text\" name=\"email\" size=30
maxlength=150>
<input type=\"radio\" name=\"email_type\" value=\"home\"
checked> home
<input type=\"radio\" name=\"email_type\"
value=\"work\"> work
<input type=\"radio\" name=\"email_type\"
value=\"other\"> other
<P><strong>Personal Note:</strong><br>
<textarea name=\"note\" cols=35 rows=5
wrap=virtual></textarea>
<input type=\"hidden\" name=\"op\" value=\"add\">
<p><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Add
Entry\"></p>
</FORM>";
} else if ($_POST[op] == "add") {
//time to add to tables, so check for required fields
if (($_POST[f_name] == "") || ($_POST[l_name] == "")) {
header("Location: contact.php");
exit;
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}
//connect to database
$conn = mysql_connect("localhost", "root", "root") or
die(mysql_error());
mysql_select_db("testDB",$conn) or die(mysql_error());
//add to master_name table
$add_master = "insert into master_name values ('', now(),
now(), '$_POST[f_name]', '$_POST[l_name]')";
mysql_query($add_master) or die(mysql_error());
//get master_id for use with other tables
$master_id = mysql_insert_id();
if (($_POST[address]) || ($_POST[city]) || ($_POST[state])
|| ($_POST[zipcode])) {
//something relevant, so add to address table
$add_address = "insert into address values ('',
$master_id, now(), now(), '$_POST[address]', '$_POST[city]',
'$_POST[state]', '$_POST[zipcode]', '$_POST[add_type]')";
mysql_query($add_address) or die(mysql_error());
}
if ($_POST[tel_number]) {
//something relevant, so add to telephone table
$add_tel = "insert into telephone values ('', $master_id,
now(), now(), '$_POST[tel_number]', '$_POST[tel_type]')";
mysql_query($add_tel) or die(mysql_error());
}
if ($_POST[fax_number]) {
//something relevant, so add to fax table
$add_fax = "insert into fax values ('', $master_id, now(),
now(), '$_POST[fax_number]', '$_POST[fax_type]')";
mysql_query($add_fax) or die(mysql_error());
}
if ($_POST[email]) {
//something relevant, so add to email table
$add_email = "insert into email values ('', $master_id,
now(), now(), '$_POST[email]', '$_POST[email_type]')";
mysql_query($add_email) or die(mysql_error());
}
if ($_POST[note]) {
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//something relevant, so add to notes table
$add_note = "insert into personal_notes values ('',
$master_id, now(), now(), '$_POST[note]')";
mysql_query($add_note) or die(mysql_error());
}

}
?>

$display_block = "<h1>Entry Added</h1>
<P>Your entry has been added. Would you like to
<a href=\"contact.php\">add another</a>?</p>";

<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta
http-equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table
width="100%"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td width="644" rowspan="2" nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header
image"
width="400" height="140" border="0" /></td>

-13
8-

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

<td
width="460"
height="58"
valign="bottom"
nowrap="nowrap"
id="logo"><span
class="style1">EDRESS</span></td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="3"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="2" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>

<td
colspan="3"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"
/></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button67','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button67' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button67.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button67.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
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load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button63','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button63' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button63.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button63.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button64','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button64' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button64.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button64.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
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</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button88','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button88' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button88.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button88.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button79','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button79' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button79.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button79.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
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AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button68','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button68' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button68.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button68.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button69','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button69' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="BGCOLOR" value="" />
<param name="movie" value="button69.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button69.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<p>&nbsp;</p>
<TITLE>Add an Entry</TITLE>
</HEAD><? print $display_block; ?>
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<p>&nbsp;</p>
</BODY>
</HTML>
links.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Catalog</title>
<meta
http-equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
<!-.style1 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table
width="100%"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0"
/></td>
<td
width="360"
height="58"
valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style1" id="logo">E-DRESS</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
<td height="57" nowrap="nowrap" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE..</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>

<td
colspan="4"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="2" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>

<td
colspan="4"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button47','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button47' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button47.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button47.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
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rc','button49','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button49' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button49.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button49.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button48','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button48' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button48.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button48.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button90','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button90' ); //end AC code
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</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button90.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button90.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button91','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button91' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button91.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button91.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button89','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button89' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
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codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button89.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button89.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button73','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button73' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button73.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button73.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="610">
<tr>
<td colspan="7" class="subHeader">LINKS TO
INTERESTING AND USEFUL WEBSITES</td>
</tr>
<tr>
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<td width="22%" height="110"><img src="inlogo.gif"
alt="small product photo" width="110" height="110" border="0"
/></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="22%" height="110"><img src="logo
google.gif" alt="small product photo" width="110" height="110"
border="0" /></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="22%" height="110"><img src="Logo
uom.gif" alt="small product photo" width="110" height="110"
border="0" /></td>
<td>&nbsp;</td>
<td width="22%" height="110"><img src="logo eshop.gif" alt="small product photo" width="110" height="110"
border="0" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="detailText" valign="top" nowrap="nowrap"><a
href="http://www.in.gr" >WWW.IN.GR</a><br />
get the last news</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.google.gr">www.google.gr</a><br />
search engine</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.uom.gr">www.uom.gr</a><br />
visit uom university</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.e-shop.gr">www.eshop.gr</a><br />
visit e-shop</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="110"><img src="logo amazon.gif" alt="small
product photo" width="110" height="110" border="0" /></td>
<td>&nbsp;</td>
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<td height="110"><img src="papasotiriou logo.gif"
alt="small product photo" width="110" height="110" border="0"
/></td>
<td>&nbsp;</td>
<td height="110"><img src="logo ebuy.gif"
alt="small product photo" width="110" height="110" border="0"
/></td>
<td>&nbsp;</td>
<td height="110"><img src="logo cnn.gif"
alt="small product photo" width="110" height="110" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td class="detailText" valign="top" nowrap="nowrap"><a
href="http://www.amazon.com">www.amazon.com</a><br />
buy books from amazon</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.papasotiriou.gr">www.papasotiriou.gr</a><br
/>
buy books from papasotiriou</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.ebuy.com">www.ebuy.com</a><br />
buy everyting from e-buy</td>
<td>&nbsp;</td>
<td
class="detailText"
valign="top"
nowrap="nowrap"><a
href="http://www.cnn.com">www.cnn.com</a><br />
connect with cnn</td>
</tr>
<tr>

<td colspan="7">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="50">&nbsp;</td>
<td width="350">&nbsp;</td>
<td width="360">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
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</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
help.php
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<!-- Copyright 2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. -->
<title>Entertainment - Text</title>
<meta
http-equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
<link
rel="stylesheet"
href="mm_entertainment.css"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!-.style2 {
font-size: xx-large;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<script
src="Scripts/AC_RunActiveContent.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body bgcolor="#14285f">
<table
width="100%"
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="0">
<tr bgcolor="02021e">
<td
width="400"
colspan="2"
rowspan="2"
nowrap="nowrap"><img
src="mm_entertainment_image.jpg"
alt="Header image" width="400" height="140" border="0"
/></td>
<td width="360" height="58" colspan="2" valign="bottom"
nowrap="nowrap" class="style2" id="logo">E-DRESS</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="02021E">
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<td height="57" nowrap="nowrap" colspan="2" id="tagline"
valign="top">DRESS YOURSELF THE WAY YOU LIKE...<br />
</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td
colspan="5"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="2" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><img src="mm_spacer.gif" alt="" width="1"
height="2" border="0" /></td>
</tr>
<tr>

<td
colspan="5"
bgcolor="#cc3300"><img
src="mm_spacer.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"
/></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" id="dateformat">&nbsp;
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button41','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button41' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button41.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button41.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
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<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button42','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button42' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button42.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button42.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button92','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button92' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button92.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button92.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
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bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button94','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button94' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button94.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button94.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button93','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button93' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button93.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button93.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button70','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
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/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button70' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button70.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button70.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','100','height','20','s
rc','button53','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com
/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=Shockwav
eFlash','movie','button53' ); //end AC code
</script><noscript>
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ca
bs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
width="100"
height="20">
<param name="movie" value="button53.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed
src="button53.swf"
quality="high"
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/down
load.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/xshockwave-flash" width="100" height="20" ></embed>
</object>
</noscript>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="156" valign="top">&nbsp;</td>
<td colspan="2" valign="top"><br />
<table
border="0"
cellspacing="0"
cellpadding="2"
width="504">
<tr>
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<td class="subHeader">help</td>
</tr>
<tr>
<td class="bodyText"><p>1) If you want to buy
something go to : ADD TO CART.</p>
<p>2) If you want to find something quickly go to : SITE
MAP.</p>
<p>3) If you want to visit related sites go to :
LINKS.</p>
<p>4) If you need more information about a product or
need more help go to : CONTACT</p></td>
</tr>
</table></td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="156">&nbsp;</td>
<td width="244">&nbsp;</td>
<td width="260">&nbsp;</td>
<td width="100">&nbsp;</td>
<td width="100%">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
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