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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή
1.1. Σκοπός της Εργασίας
Ο ανταγωνισµός των τουριστικών επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόµενος και
επιβάλλει την χρήση νέων τεχνολογιών για την προβολή και διαφήµιση των
παρεχόµενων από αυτές υπηρεσιών, παροχών, προσφορών και υποδοµών αλλά και
γενικότερα των πόλων έλξης ενός τόπου.

Η εργασία έχει σαν στόχο τον σχεδιασµό και υλοποίηση µιας ∆ιαδικτυακής
εφαρµογής που θα κάνει τα παραπάνω για µια εικονική επιχείρηση και θα προσφέρει
στον πελάτη τη δυνατότητα να συγκρίνει τιµές και παροχές, να κάνει κρατήσεις, να
ελέγχει τον λογαριασµό του, κ.ά., µέσω του ∆ιαδικτύου.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γλώσσες προγραµµατισµού και στα
προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρµογής. Το δεύτερο
κεφάλαιο αναλύσει την βάση δεδοµένων που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της
εφαρµογής. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανάλυση της συγγραφής του κώδικα
και των περίπλοκων λειτουργιών των ιστοσελίδων της εφαρµογής. Τέλος. στο
τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της εφαρµογής και της
λειτουργικότητά της.

1.2. Λογισµικό
Ο κώδικας της εφαρµογής έχει γραφτεί µε την βοήθεια του κειµενογράφου Notepad,
ενώ για την υλοποίηση που server και της βάσης της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το
Wamp.
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Notepad
Το Notepad + + είναι ένα ελεύθερο πρόγραµµα επεξεργασίας πηγαίου κώδικα (και
το σηµειωµατάριο αντικατάστασης), το οποίο υποστηρίζει πολλές γλώσσες
προγραµµατισµού, που λειτουργεί υπό το περιβάλλον MS Windows. Το έργο αυτό
βασίζεται σε Scintilla (ένα πολύ χρήσιµο συστατικό editor) και είναι γραµµένο σε
καθαρή C + + χρησιµοποιώντας το Win32 API (δηλαδή χωρίς MFC, για τη
γρηγορότερη ταχύτητα εκτέλεσης και το µέγεθος του προγράµµατος). Είναι υπό την
άδεια GPL .

Οι γλώσσες προγραµµατισµού που υποστηρίζονται από το Notepad + + είναι οι εξής:
ASP, Ada, ASCII art, AutoIt, BAT, C, C #, C + +, Caml, CSS, doxygen, FORTRAN,
HTML, Haskell, Java, JavaScript, KiXtart, Lisp, Makefile, Matlab, Pascal , Perl,
PHP, PostScript, Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl,
TeX, Verilog, VHDL, VB / VBScript, XML

WampServer
Εφόσον το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να εµφανιστεί στο Internet, ένας web server
είναι απαραίτητος. Oι Web server κατά βάση εκτελούν δύο λειτουργίες:
παρακολουθούν για εισερχόµενες αιτήσεις (δηλαδή για επισκέπτες που ζητάνε να
δούνε σελίδες) και αποστέλλουν τις έτοιµες σελίδες HTML στους επισκέπτες.

Ο Wamp είναι ένας µίνι server ο οποίος µπορεί να λειτουργήσει σε ένα οποιοδήποτε
λειτουργικό σύστηµα. O Wamp Server αποτελεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης
διαδικτυακών (web) υπηρεσιών. Επιτρέπει την δηµιουργία εφαρµογών διαδικτύου µε
την χρήση των υπηρεσιών Apache, PHP και MySQL database. Επίσης εµπεριέχει το
πρόσθετο PHPMyadmin για ευκολότερη διαχείριση των βάσεων δεδοµένων.

Το wamp είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο το κατεβάζουµε στον υπολογιστή µας και
δηµιουργεί ένα server περιβάλλον στο οποίο µπορούµε να τεστάρουµε ιστοσελίδες
και scripts που δηµιουργήσαµε στον υπολογιστή µας. Η εγκατάσταση χρήση του
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WAMP είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη. Το Wamp παρέχει τα τέσσερα βασικά
στοιχεία ενός wamp server: επικοινωνία µε το λειτουργικό σύστηµα (windows), web
server (Apache) και λογισµικό δηµιουργίας κώδικα web(Php). Η συνδυασµένη αυτή
χρήση των προγραµµάτων καλείται στοίβα (server stack). Σε αυτή τη στοίβα , τα
windows είναι το λειτουργικό σύστηµα, ο Apache είναι ο Web Server , η Mysql
διαχειρίζεται τα εξαρτήµατα της βάσης δεδοµένων και η Php είναι µία δυναµική
γλώσσα προγραµµατισµού. Για να ζητήσουµε σελίδες από έναν web server αρκεί να
πατήσουµε την διεύθυνσή του, http://localhost (εφόσον τρέχουµε τον web server στο
pc µας) . Τα αρχεία που µπορεί να στείλει ο server (το wamp) είναι µέσα σε στο www
directory που δηµιουργήσαµε. Και έτσι εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Εικόνα 1.1 WampServer

Apache Server
Κεντρικός υπολογιστής ή αλλιώς εξυπηρετητής ή διακοµιστής είναι ο υπολογιστής
που ρόλος του είναι να παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε υπολογιστές πελατών στον
9

παγκόσµιο Ιστό. Είναι πιο αναβαθµισµένος όσον αφορά το λογισµικό και υλικό του
εξοπλισµό, σε σχέση µε κοινούς υπολογιστές.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

• Υποστηρίζει επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των
πολλαπλών δεδοµένων που δέχεται.
• Υποστηρίζει µεγάλης ταχύτητας σκληρούς δίσκους.
• Υποστηρίζει ταχύτερες µνήµες.
Οι κεντρικοί υπολογιστές συνήθως συνδέονται µε συστήµατα διπλής τροφοδοσίας ή
παροχή αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) για µεγαλύτερη αξιοπιστία και σιγουριά στις
παρεχόµενες υπηρεσίες.

Ο APACHE αναγνωρίζεται γενικά ως ο πιο δηµοφιλής Web Server. Αρχικά
σχεδιάστηκε για τους κεντρικούς υπολογιστές Unix. Αργότερα 91 χρησιµοποιήθηκε
για τα Windows και άλλα λειτουργικά συστήµατα δικτύων (NOS = network operating
systems).

Ο APACHE Web Server παρέχει µια πλήρη σειρά χαρακτηριστικών γνωρισµάτων
των Web Server, συµπεριλαµβανοµένου του CGI, SSL, και των εικονικών περιοχών.
Υποστηρίζει επίσης plug in ενότητες και είναι αξιόπιστο, ελεύθερο και σχετικά
εύκολο να διαµορφωθεί.

Το APACHE είναι ελεύθερο λογισµικό όπου διανέµεται από το Apache Software
Foundation που προωθεί τις διάφορες ελεύθερες και προηγµένες ανοικτές πηγές
τεχνολογίας Ιστού '28Web technologies).

Ο Apache είναι ο server που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρµογής και
είναι απαραίτητος προκειµένου να λειτουργεί αυτή. Η εργασία που επιτελεί είναι να
εξυπηρετεί τα αιτήµατα που προέρχονται από τον πελάτη- client της εφαρµογής.
Όταν η εφαρµογή ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης που σηµαίνει ότι και ο πελάτης και
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ο Server είναι στον ίδιο υπολογιστή τότε τον ρόλο του πελάτη τον παίζει το
πρόγραµµα φυλλοµετρητή ενώ τον ρόλο του server ο εικονικός server που
δηµιουργείται. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως όταν συνδεόταν ένας άλλος
υπολογιστής δεν θα είχε πρόσβαση στην εφαρµογή.

1.3. Γλώσσες Προγραµµατισµού
HTML
Η HTML είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language(γλώσσα
µορφοποίησης υπερκειµένου) , είναι µία γλώσσα σήµανσης (markup language),
δηλαδή ένας τρόπος γραφής κειµένου και αποτελεί τη βασική γλώσσα δόµησης
σελίδων του world wide web. Ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει ένα αρχείο HTML
χρησιµοποιώντας έναν επεξεργαστή κειµένου. Χρησιµοποιείται για να σηµάνει ένα
τµήµα κειµένου και να το κάνει να εµφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει επίσης την
ενσωµάτωση ήχου και εικόνας στις web σελίδες. Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας
SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την IBM
προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων στα
διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής
και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η HTML
είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη γλώσσα περιγραφής µίας html σελίδας

Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το Cern, το εργαστήριο φυσικής της Γενεύης,
δηµιούργησε ένα νέο πρωτόκολλο µε το οποίο θα µπορούσαν να µεταφέρονται κάθε
είδος αρχείων και αντικειµένων µέσα από το Internet. Το πρωτόκολλο αυτό
ονοµάστηκε HTTP (HyperText Transfer Protocol) και σηµατοδότησε την αρχή του
WWW όπως το ξέρουµε σήµερα. Οι σελίδες που ήταν η βάση του WWW ήταν
γραµµένες στην πρώτη έκδοση της γλώσσα HTML.

Το 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0 από ένα διεθνή οργανισµό (Internet
Engineering Task Forse). H επόµενη έκδοση η 3.0 δεν έγινε αποδεκτή από τις
Microsoft και Netscape οπότε γρήγορα αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 (1996).
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Η τελευταία περιελάµβανε πολλές από τις σηµάνσεις (tags) που είχαν εισάγει οι δύο
εταιρίες. Η έκδοση 4.0 παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 1997.

Οι φυλλοµετρητές, µαζί µε τη δυνατότητά τους να ανακτούν σελίδες από το Web,
λειτουργούν επίσης και σαν µορφοποιητές για την HTML. Όταν διαβάζουµε µια
σελίδα γραµµένη µε την HTML σ’ έναν φυλλοµετρητή, ο φυλλοµετρητής διαβάζει
(διερµηνεύει) τα tags της HTML και µορφοποιεί το κείµενο και τις εικόνες στην
οθόνη.

∆ιαφορετικοί φυλλοµετρητές, οι οποίοι τρέχουν σε διαφορετικούς υπολογιστές,
µπορεί να αντιστοιχίζουν διαφορετικά στυλ σε κάθε στοιχείο µιας σελίδας. Αυτό
σηµαίνει ότι οι σελίδες που δηµιουργούµε µε την HTML µπορεί να δείχνουν εντελώς
διαφορετικές από σύστηµα σε σύστηµα και από φυλλοµετρητή σε φυλλοµετρητή.
∆ηλαδή, οι πραγµατικές πληροφορίες και οι σύνδεσµοι που περιέχουν οι σελίδες µας
θα είναι πάντα εκεί, αλλά η εµφάνιση των σελίδων στην οθόνη θα είναι διαφορετική.

Οι σελίδες που γράφουµε µε την HTML είναι απλά αρχεία κειµένου σε µορφή ASCII,
που σηµαίνει ότι δεν περιέχουν πληροφορίες για κάποιο λειτουργικό σύστηµα ή
πρόγραµµα, αλλά µπορούν να διαβαστούν από οποιονδήποτε συντάκτη υποστηρίζει
απλό κείµενο.

Τα αρχεία της HTML περιέχουν τα ακόλουθα :
•

Το κείµενο της σελίδας.

•

Τα tags της HTML, τα οποία υποδεικνύουν τα στοιχεία, τη δοµή και τη
µορφοποίηση των σελίδων, καθώς επίσης και τους συνδέσµους υπερ-κειµένου
προς άλλες σελίδες ή προς αρχεία άλλων µορφών (πολυµέσα).

Τα tags της HTML έχουν γενικά ένα tag αρχής και ένα tag τέλους ή ένα tag
ανοίγµατος και ένα tag κλεισίµατος, τα οποία περικλείουν το κείµενο που
επηρεάζουν. Το tag αρχής ενεργοποιεί µια λειτουργία ή ένα χαρακτηριστικό, όπως
είναι για παράδειγµα η έντονη γραφή, ενώ το tag τέλους την απενεργοποιεί. Τα tags
τέλους έχουν το ίδιο όνοµα µε τα tags αρχής, αλλά µε πρόθεµα τον χαρακτήρα /.
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∆εν αποτελούν ζευγάρι όλα τα tags της HTML, καθώς ορισµένα είναι “µονοµελή”,
ενώ άλλα περιέχουν επιπλέον πληροφορίες και κείµενο µέσα στα σύµβολα <>.
Ακόµη, όλα τα tags της HTML δεν κάνουν διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών
γραµµάτων, δηλ. µπορούµε να τα γράφουµε είτε µε κεφαλαίους είτε µε πεζούς
χαρακτήρες είτε µε οποιονδήποτε συνδυασµό τους. Συνήθως τα γράφουµε κεφαλαία
για να µπορούµε να τα ξεχωρίζουµε ευκολότερα από το κείµενο της σελίδας.

Η HTML χρησιµοποιεί τρία tags για την περιγραφή της συνολικής δοµής µιας
σελίδας, τα οποία παρέχουν ορισµένες απλές πληροφορίες κεφαλίδας. Αυτά τα tags
προσδιορίζουν τη σελίδα µας στους φυλλοµετρητές και παρέχουν επίσης απλές
πληροφορίες για τη σελίδα, όπως τον τίτλο ή τον συγγραφέα της, πριν από τη
φόρτωση ολόκληρης της σελίδας.

Η δηµιουργία αρχείων HTML είναι πολύ απλή. Αρκεί να “τρέξουµε” έναν
οποιοδήποτε διορθωτή κειµένου text, όπως το Notepad των Windows. Να γράψουµε
τον κώδικα HTML που επιθυµούµε και να το αποθηκεύσουµε (σώσουµε) σε ένα
αρχείο µε κατάληξη .htm ή .html. Συνήθως αποθηκεύουµε µε επέκταση .html όταν
θα δηµοσιεύσουµε τα αρχεία µας σε διακοµιστή Unix. Αντίθετα ο εξυπηρετητής
Windows NT καταλαβαίνει τα αρχεία και σαν .htm και σαν .html.
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Εικόνα 1.2 HTML δέντρο

PHP
Η PHP, τα αρχικά της οποίας αντιπροσωπεύουν το "PHP: Hypertext Preprocessor"
είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού scripting
γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών για το
Web µε δυναµικό περιεχόµενο. Ανταγωνιστικές της τεχνολογίας Php είναι η
τεχνολογία ASP (Active Server Pages) της εταιρείας Microsoft καθώς και η
τεχνολογία CFML (ColdFusion Markup Language).

Η γλώσσα προγραµµατισµού Php έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ο κώδικάς της
πρώτα µεταγλωττίζεται στον server και µετά φορτώνεται σαν ένα κανονικό html
έγγραφο, χωρίς ο χρήστης να είναι σε θέση να δει τον αρχικό κώδικα. Μια σελίδα
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PHP περνά από επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού
(π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα
σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. Είναι
δωρεάν για χρήση, και είναι η δηµοφιλέστερη για τους hosts Unix και Linux, αν και
υπάρχουν εκδόσεις διαθέσιµες για τα Windows.

Εικόνα 1.3 Server-side Processing

∆υνατότητες PHP.

Η PHP επικεντρώνεται κυρίως στο server-side scripting, έτσι µπορεί να κάνει
οτιδήποτε ένα άλλο CGI πρόγραµµα µπορεί να κάνει, όπως να µαζέψει δεδοµένα, να
παράγει δυναµικό περιεχόµενο σελίδων, ή να στείλει και να πάρει cookies. Αλλά η
PHP µπορεί να κάνει πολύ περισσότερα.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς που χρησιµοποιείται ένα PHP script :

Server-side scripting : Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το κύριο πεδίο για την
PHP. Χρειάζεστε τρία πράγµατα για να δουλέψει αυτό. Τον PHP µεταγλωττιστή
(parser) (CGI ή server module), ένα webserver (εξυπηρετητή σελίδων) και ένα web
browser ("φυλλοµετρητή"). Πρέπει να τρέξετε τον webserver, µε µια συνδεδεµένη
εγκατάσταση της PHP. Μπορείτε να προσπελάσετε τα αποτελέσµατα του PHP
προγράµµατος µε ένα web browser, βλέποντας την σελίδα PHP µέσα από τον server.
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Command line scripting : Μπορείτε να φτιάξετε ένα PHP script για να το τρέχετε
χωρίς server ή browser. Χρειάζεστε µόνο τον PHP µεταγλωττιστή για να την
χρησιµοποιήσετε µε αυτό τον τρόπο. Αυτός ο τύπος είναι ιδανικός για script που
εκτελούνται συχνά µε τη χρήση της cron (σε *nix ή Linux) ή µε τον Task Scheduler
(στα Windows). Αυτά τα script µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για απλές
εργασίες επεξεργασίες κειµένου. _είτε την ενότητα σχετικά µε την Command line
χρήση της PHP για περισσότερες πληροφορίες.

Εγγραφή client-side GUI εφαρµογών (Γραφικά περιβάλλοντα χρηστών) : Η PHP
ίσως να µην είναι η πιο καλή γλώσσα για να γράψει κανείς παραθυρικές εφαρµογές,
αλλά αν ξέρετε PHP πολύ καλά και θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάποια προχωρηµένα
χαρακτηριστικά της PHP στις client-side εφαρµογές σας, µπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε το PHP-GTK για αυτού του είδους τα προγράµµατα. Έχετε επίσης
τη δυνατότητα να γράφετε cross-platform εφαρµογές µε αυτό τον τρόπο. Το PHP
GTK είναι µια επέκταση της PHP και δεν συµπεριλαµβάνεται στην κύρια διανοµή.

Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήµατα,
συµπεριλαµβανοµένου του Linux, πολλών εκδοχών του Unix (HP-UX, Solaris και
OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και πιθανώς σε άλλα. Η PHP
υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal
Web Server, Netscape και iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium,
Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους webserver. Για την πλειοψηφία των server
η PHP έχει ένα module, για τους υπόλοιπους η PHP µπορεί να λειτουργήσει ως ένας
CGI επεξεργαστής. Έτσι µε την PHP έχετε την ελευθερία επιλογής ενός λειτουργικού
συστήµατος και ενός web server.
Επιπλέον, έχετε επίσης την ελευθερία να χρησιµοποιήσετε συναρτησιακό
(procedural) ή αντικειµενοστραφή (object oriented) προγραµµατισµό ή µια ανάµειξη
τους. Αν και η παρούσα έκδοση δεν υποστηρίζει όλα τα πρότυπα χαρακτηριστικά,
µεγάλες βιβλιοθήκες κώδικα και µεγάλες εφαρµογές (συµπεριλαµβανοµένης και της
βιβλιοθήκης PEAR) είναι γραµµένες µόνο µε αντικειµενοστραφή κώδικα. Με την
PHP δεν είστε περιορισµένοι να εξάγετε HTML.
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Οι δυνατότητες της PHP συµπεριλαµβάνουν την εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF,
ακόµη και ταινίες Flash (χρησιµοποιώντας τα libswf και Ming) παράγονται αµέσως.
Μπορείτε επίσης να εξάγετε εύκολα οποιοδήποτε κείµενο όπως XHTML και
οποιοδήποτε άλλο XML αρχείο. Η PHP µπορεί να δηµιουργεί αυτόµατα αυτά τα
αρχεία και να τα αποθηκεύει στο σύστηµα αρχείων, αντί να τα εκτυπώνει,
αποτελώντας έτσι µια server-side cache για το δυναµικό σας περιεχόµενο. Ένα από τα
πιο δυνατά και σηµαντικά χαρακτηριστικά της PHP είναι η υποστήριξη που έχει για
ένα µεγάλο σύνολο βάσεων δεδοµένων. Η συγγραφή µιας σελίδας που υποστηρίζει
βάσεις δεδοµένων είναι εξαιρετικά απλή.

Έχει επίσης µια αφαιρετική επέκταση DBX βάσεων δεδοµένων (DBX database
abstraction extension) που µας επιτρέπει να χρησιµοποιούµε οποιαδήποτε βάση
δεδοµένων υποστηρίζεται από αυτή την επέκταση. Επιπλέον η PHP υποστηρίζει το
ODBC, το Open Database Connection standard (Ανοιχτό πρότυπο Σύνδεσης Βάσεων
δεδοµένων) έτσι µπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων που
υποστηρίζει αυτό το παγκόσµιο πρότυπο.

Η PHP έχει επίσης υποστήριξη για επικοινωνία µε άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
πρωτόκολλα όπως LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (στα
Windows) και αµέτρητα άλλα. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε raw network sockets και
να αλληλεπιδράσετε µε οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο. Η PHP έχει ακόµη
υποστήριξη για την περίπλοκη ανταλλαγή δεδοµένων WDDX µεταξύ σχεδόν όλων
των Web programming γλωσσών.

Μιλώντας για δια-επικοινωνία, η PHP υποστηρίζει instantiation αντικειµένων Java
και τα χρησιµοποιεί διάφανα σαν αντικείµενα PHP. Μπορούµε επίσης να
χρησιµοποιούµε την CORBA επέκταση της για να προσπελαύνουµε remote
(αποµακρυσµένα) αντικείµενα. Η PHP έχει εξαιρετικά χρήσιµα χαρακτηριστικά
επεξεργασίας κειµένων, από την POSIX επέκταση ή τις Perl regular expressions
µέχρι XML parsing αρχείων.
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Για τη µεταγλώττιση και την πρόσβαση αρχείων XML, υποστηρίζει τα πρότυπα SAX
και DOM. Επίσης η XSLT επέκτασή της µετατρέπει τα XML αρχεία σε άλλες
µορφές. Η χρήση της PHP στον τοµέα του ecommerce, µας δίνει τις Cybercash
payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro και CCVS συναρτήσεις χρήσιµες για τα
online προγράµµατα πληρωµής σας. Τελευταίο αλλά σηµαντικό, υπάρχουν πολλές
άλλες ενδιαφέρουσες επεκτάσεις, οι mnoGoSearch search engine συναρτήσεις, πολλά
εργαλεία συµπίεσης (gzip, bz2), µετατροπές ηµερολογίου και µεταφράσεις.

JAVASCRIPT

Όπως και η PHP, η Javascript έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του
κώδικά της στη γλώσσα προγραµµατισµού C, µε την οποία παρουσιάζει πολλές
οµοιότητες. Όµως ενώ η PHP είναι µια server side γλώσσα προγραµµατισµού, η
Javascript είναι client side. Αυτό σηµαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript
και η παραγωγή του τελικού περιεχοµένου HTML δεν πραγµατοποιείται στον server,
αλλά στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για καθεµιά από τις δύο γλώσσες. Συγκεκριµένα,
η Javascript δεν έχει καµία απαίτηση από πλευράς δυνατοτήτων του server για να
εκτελεστεί (επεξεργαστική ισχύ, συµβατό λογισµικό διακοµιστή), αλλά βασίζεται
στις δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επίσης µπορεί να ενσωµατωθεί σε
στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της είναι σηµαντικά
µικρότερες από αυτές της PHP και δεν παρέχει συνδεσιµότητα µε βάσεις δεδοµένων.
Πολύ σύντοµα η Microsoft αναγνώρισε τις δυνατότητες που έδινε η JavaScript στον
αντίπαλο browser και αποφάσισε να εφοδιάσει το δικό της µε µία παρόµοια γλώσσα,
τη JScript. Οι δύο γλώσσες πραγµατικά έχουν ελάχιστες διαφορές, που στην πράξη
µπορούν να αγνοηθούν.
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MySQL
Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων (RDBMS),
το οποίο υπάρχει σε περισσότερους από 6 εκατοµµύρια υπολογιστές ανά τον κόσµο.
Το όνοµα της MySQL προέρχεται από το "My Structured Query Language.Μια βάση
δεδοµένων επιτρέπει την αποθήκευση , την αναζήτηση , την ταξινόµηση και την
ανάκληση των δεδοµένων αποτελεσµατικά . Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την
πρόσβαση στα δεδοµένα , για να µπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα ,
για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι
χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηµατικός
διακοµιστής πολλαπλών χρηστών. Έχοντας επαληθεύσει ότι όλα τα συστατικά της
εγκατάστασης λειτουργούν ορθά, είµαστε σε θέση εκτός από PHP scripts και απλές
ιστοσελίδες να δηµιουργήσουµε και βάσεις δεδοµένων µε τη χρήση της MySQL
Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , Microsoft
SQL και Oracle.

H MySQL έχει πολλά πλεονεκτήµατα , όπως χαµηλό κόστος , εύκολη διαµόρφωση
και µάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιµος. Οι περισσότεροι συµφωνούν
ωστόσο ότι δουλεύει καλύτερα όταν διαχειρίζεται περιεχόµενο και όχι όταν εκτελεί
συναλλαγές.

Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει
δωρεάν την MySQL και να την διαµορφώσει σύµφωνα µε τις ανάγκες του σύµφωνα
πάντα µε την γενική άδεια που υπάρχει. Η MySQL αυτή τη στιγµή µπορεί να
λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows. Υποστηρίζει ένα υποσύνολο
του Ansi SQL και περιλαµβάνει πολλές επεκτάσεις.

19

Εικόνα 1.4 MySQL

Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα :
• Πολυνηµατώδης.
• Όλη η κυκλοφορία κωδικού πρόσβασης κρυπτογραφείται.
• Όλες οι στήλες περιλαµβάνουν προκαθορισµένες τιµές.
• Έλεγχος και τροποποίηση πινάκων.
• Ψευδώνυµα πινάκων και στηλών σύµφωνα µε τα πρότυπα SQL92 .
• Μη διαρροή µνήµης.
• Όλες οι συνενώσεις ( joins ) γίνονται σε ένα πέρασµα.
• Εγγραφές σταθερού και µεταβλητού µήκους
Η δηµοφιλία της MySQL σε εφαρµογές Ιστού είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτή της
PHP, οι οποίες πολύ συχνά συνδυάζονται. Ο συνδυασµός αυτός χρησιµοποιείται σε
αυτή την εφαρµογή αφού παρέχει όλα τα εχέγγυα για αδιάληπτη λειτουργία χωρίς
προβλήµατα από ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες.
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Κεφάλαιο 2ο - Υλοποίηση Βάσης ∆εδοµένων
2.1. Ανάλυση Απαιτήσεων
Η εφαρµογή προορίζεται για την υλοποίηση µιας ξενοδοχειακής µονάδας, µέσω της
οποίας οι χρήστες θα µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις παροχές
του ξενοδοχείου, να κάνουν κράτηση καθώς και να επεξεργάζονται προσωπικά τους
στοιχεία και δεδοµένα.

Οι απαιτήσεις που τέθηκαν για τον ισότοπο είναι οι εξής:

•

Ο χρήστης να µπορεί να κάνει µια απλή περιήγηση τον ιστότοπο

•

Οι χρήστης να µπορεί µέσω της εφαρµογής να στείλει ένα µήνυµα ρωτώντας
οτιδήποτε τον ενδιαφέρει για το ξενοδοχείο.

•

Ο χρήστης να µπορεί να κάνει κράτηση επιλέγοντας την ακριβή ηµεροµηνία
άφιξης και αναχώρησης καθώς και τον αριθµό κρεβατιών που αυτός επιθυµεί.

•

Ο εγγεγραµµένος χρήστης να µπορεί να τροποποιεί, να διαγράφει ή να κάνει µία
νέα κράτηση καθώς και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχειά µέσω του
προσωπικού του λογαριασµού.

•

Τέλος, ο διαχειριστής του ιστοτόπου (admin) µέσω της υπάρχουσας εφαρµογής
αλλά σε διαφορετικό περιβάλλον που θα έχει πρόσβαση µόνο ο ίδιος, θα έχει τη
δυνατότητα πρόσθετων, ειδικών εφαρµογών που θα αφορούν την ενηµέρωση του
ιστοτόπου, όπως την εµφάνιση και επεξεργασία όλων των κρατήσεων,
µηνυµάτων ,στοιχείων πελατών αλλά και των τιµών του ιστοτόπου.
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2.2. Πίνακες της Βάσης ∆εδοµένων
Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων HOTEL, στη
MySQL. Για την δηµιουργία της χρησιµοποιήθηκε η MySql Workbench 5.2 CE µε
κωδικοποίηση UTF-8.

Η βάση δεδοµένων HOTEL αποτελείται συνολικά συνολικά από 5 πίνακες οι όποιοι
είναι :
•

Πίνακας bookings: Περιλαµβάνει τα στοιχεία µιας κράτησης, όπως τύπος
δωµατίου, κωδικός πελάτη, ηµεροµηνία άφιξης και ηµεροµηνία αναχώρησης.

•

Πίνακας Rooms: Περιλαµβάνει τα δωµάτια της µονάδας καθώς και τις τιµές για
κάθε τύπο δωµατίου (δηλαδή µονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο).

•

Πίνακας customers: Περιλαµβάνει τα στοιχεία του χρήστη που απατούνται για
να κάνει µια κράτηση.

•

Πίνακας communications: Περιλαµβάνει τα στοιχεία και τα µηνύµατα ενός
απλού χρήστη που θέλει απλά να λάβει µια απάντηση από τον διαχειριστή.

•

Πίνακας users: Περιλαµβάνει τα στοιχεία του διαχειριστή (admin) για να
εισέλθει τον προσωπικό του λογαριασµό.

Πίνακας bookings
Ο πίνακας bookings είναι ο κύριος πίνακας του ιστότοπου καθώς περιλαµβάνει
σηµαντικά πεδία προκειµένου να καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχειά µιας
κράτησης, που είναι ο τύπος δωµατίου και η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης. Τα
πεδία αυτά αποτελούν τον πυρήνα της εφαρµογής καθώς είναι απαραίτητα για τον
έλεγχο των διαθέσιµων δωµατίων.
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Εικόνα 2.1 Πίνακας bookings
Ο παραπάνω πίνακας bookings περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία:
•

bookid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα

κάθε εγγραφή του πίνακα κρατήσεων.
•

roomid: Είναι το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα rooms όπου µας δείχνει τον

συγκεκριµένο τύπο δωµατίου.
•

customerid: Είναι το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα customers όπου µας

δείχνει τον µοναδικό κωδικό κάθε χρήστη.
•

startdate: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η ηµεροµηνία άφιξης µιας

κράτησης.
•

enddate: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η ηµεροµηνία αναχώρησης

µιας κράτησης.

Πίνακας rooms
Ο Πίνακας rooms περιέχει τους τύπους δωµατίου, δηλαδή αν είναι µονόκλινο,
δίκλινο ή τρίκλινο και ανάλογα µε τον τύπο δίνεται και µια τιµή ξεχωριστά για τις
καθηµερινές µέρες και ξεχωριστά για τα σαββατοκύριακα. Επίσης δίνεται και µια
τιµή προσφοράς για κάθε τύπο δωµατίου κατά τις εορταστικές µέρες Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς.

Εικόνα 2.2 Πίνακας rooms
23

Ο παραπάνω πίνακας bookings περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία:
•

roomid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα

κάθε εγγραφή του πίνακα rooms.
•

price: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η τιµή κάθε τύπου δωµατίου τις

καθηµερινές µέρες (Κυριακη-Πέµπτη).
•

beds: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο αριθµός των κρεβατιών για

κάθε δωµάτιο.
•

pricewd: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η τιµή κάθε τύπου

δωµατίου την Παρασκευή και Σάββατο.
•

pricespecial: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η τιµή κάθε τύπου

δωµατίου για Χριστούγεννα και Πάσχα.

Πίνακας customers
Ο Πίνακας αυτός περιέχει τους χρήστες οι οποίοι έκαναν µια κράτηση και τα στοιχειά
που οι ίδιοι καταχωρούν κατά την δηµιουργία της κράτησης.

Εικόνα 2.3 Πίνακας customers

Ο παραπάνω πίνακας customers περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία:
•

customerid: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα
κάθε εγγραφή του πίνακα πελατών.

•

uname: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται το Όνοµα Χρήστη που θα
χρησιµοποιεί ο χρήστης κατά την σύνδεση του (login) στην σελίδα.
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•

code: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο κωδικός (password) που θα
χρησιµοποιεί ο χρήστης κατά την σύνδεση του (login) στην σελίδα.

•

name: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο του χρήστη

•

mail: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται τη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
του χρήστη.

•

phone: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται το τηλέφωνο του χρήστη.

•

address: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται η διεύθυνση του χρήστη.

•

city: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται τη πόλη στην οποία κατοικεί ο
χρήστης.

•

tk: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο ταχ. κώδικας της πόλης στην οποία
κατοικεί ο χρήστης.

•

sxolia: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται οποιοδήποτε σχόλιο ή
διευκρίνιση θέλει να κάνει ο χρήστης και είναι προαιρετικό.

Πίνακας communication
Ο Πίνακας αυτός περιέχει τους χρήστες που επιθυµούν να πάρουν οποιαδήποτε
πληροφορία σχετικά µε τον ισότοπο και τους στέλνετε η απάντηση µέσω του mail
του καταχωρούν. Οι χρήστες που καταχωρούνται σε αυτόν τον πίνακα δεν
δηµιουργούν προσωπικό λογαριασµό, και τα υποχρεωτικά πεδία που θα πρέπει να
συµπληρώσουν είναι το mail (ηλεκτρονική διεύθυνση ) και το comments (µήνυµα).

Εικόνα 2.4 Πίνακας communication
Ο παραπάνω πίνακας customers περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία:
•

idcomunication: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει

µονοσήµαντα κάθε εγγραφή του πίνακα comunication.
•

name: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο του χρήστη
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•

mail: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται τη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-

mail) του χρήστη.
•

subject: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται το θέµα του µηνύµατος που

θα στείλει ο χρήστης.
•

comments: : Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται οποιοδήποτε ερώτηση

θέλει να κάνει ο χρήστης.

Πίνακας users
Ο Πίνακας αυτός περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία του διαχειριστή (admin) για να
κάνει σύνδεση στον λογαριασµό του και να επεξεργαστεί σηµαντικές λειτουργίες της
σελίδας που µόνο ο ίδιος έχει την δυνατότητα. Να µπορεί δηλαδή να αλλάζει τις τιµές
των δωµατίων, να ενηµερώνεται για τα µηνύµατα των χρηστών οι οποίοι θέλουν µια
απάντηση σχετικά µε το ξενοδοχείο, καθώς και να επεξεργάζεται αλλά και να
διαγράφει µια κράτηση ή έναν πελάτη.

Εικόνα 2.5 Πίνακας users

Ο παραπάνω πίνακας customers περιέχει αναλυτικά τα εξής πεδία:
•

iduser: Είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και προσδιορίζει µονοσήµαντα κάθε
εγγραφή του πίνακα users.

•

username: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ένα όνοµα διαχειριστή
username που θα χρησιµοποιεί ο διαχειριστής (admin) κατά την σύνδεση του
(login) στην σελίδα.

•

password: Είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρείται ο κωδικός (password) που θα
χρησιµοποιεί ο διαχειριστής (admin) κατά την σύνδεση του (login) στην σελίδα.
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Κεφάλαιο 3ο - Λειτουργία της Εφαρµογής
Η υλοποίηση της συγκεκριµένης εφαρµογής βασίστηκε σε τρεις ξεχωριστές και
πολύ βασικές λειτουργιές-δυνατότητες Είναι η δυνατότητα που χρήστη να
πραγµατοποιεί µια online κράτηση και να δηµιουργεί λογαριασµό, η δυνατότητα του
χρήστη που κατέχει λογαριασµό να επεξεργάζεται διάφορες λειτουργιές και τέλος η
δυνατότητα του ιδιοκτήτη της ξενοδοχειακής µονάδας (admin) να επεξεργάζεται
οτιδήποτε στοιχειό ή πληροφορία καταχωρείται.
Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο παρατίθενται κάποια περίπλοκα κοµµάτια κώδικα των
τριών αυτών δυνατοτήτων της εφαρµογής και η ανάλυση τους.

3.1. Από την Πλευρά του Χρήστη
Τα αρχεία τα οποία περιλαµβάνουν όλες τις λειτουργίες της εφαρµογής από την
πλευρά του χρήστη είναι τα ακόλουθα:

Αρχείο reservation.php
Το αρχείο reservation.php είναι η αρχική σελίδα από την οποία πρέπει να περάσει
τόσο ο νέος πελάτης για να κάνει η µια κράτηση όσο και ο παλιός πελάτης για να
εισέρθει στον λογαριασµό του και να επεξεργαστεί τα στοιχειά του.

Για τον νέο πελάτη ένα κουµπί-σύνδεσµος “Νέος Πελάτης” ο οποίος µεταφέρει τον
χρήστη στην σελίδα roomlisting.php για την δηµιουργία νέας κράτησης και από εκεί
στην σελίδα tempbook.php για εισάγει στην φόρµα τα στοιχεία του. Ενώ για ένα
πελάτη ο οποίος έχει κάνει στο παρελθόν κράτηση µπορεί µέσω µια φόρµας
εισαγωγής στοιχείων του παλιού πελάτη να εισέρθει στον λογαριασµό του.
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Εικόνα 3.1.1 Αρχείο reservation.php
Παρατίθεται στην συνέχεια ο κώδικας της παραπάνω εικόνας και λειτουργίας.

if(isset($_POST['submit']))
{
$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die
('Cannot connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');
$uname = $_POST['uname'];
$code = $_POST['code'];
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$query5="select * from customers where uname = '$uname' AND
code='$code'";
$checkuser

=

mysql_query($query5,$conn);

//eksagei

poses

kataxoriseis exoun idio code kai axid, tha emfanisei oli tin grammi me
ta stoixeia tou kathe pelati

$customercheck = mysql_num_rows($checkuser);

if($customercheck == 0)
{
echo

'<center><img

src="check/reservation

(1).JPG"

width="70%" height="300"></center>';
echo

"<center><font

λάνθασµένα

εισάγει

color=red><h4>Έχετε

στοιχεία,

παρακαλώ

προσπαθήστε

ξανά!</h4</font></center>";
unset($customercheck);

//den

thimate

tin

timi

tou

customrtcheck

echo

'<form

name="login"

method="post"

action="reservation.php">
<table cellpadding="5" cellspacing="3" align="right" s
tyle=border:solid;border-width:5;border-color:grey>
<caption>ΥφιστάµενοιΠελάτες<img
src="Check/btnUser-Group-Business-48-on.gif"
align=""width=30 height=30></caption>
<tr><td>

Ονοµα

Χρήστη:

&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></tr></td></td>
<tr><td><input type="text" name="uname"></td></tr>
<tr><td>Password:&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></tr></td>
<tr><td><input type="password" name="code"></tr></td>
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<tr><td><input

type="submit"

name="submit"

value="Σύνδεση"></td></tr></table>
</form>

Σε µια µεταβλητή $query5 τίθεται το ερώτηµα επιλογής όλων των στοιχείων του
πινάκα customers οπού το πεδίο uname (Όνοµα Χρήστη) και το πεδίο code (κωδικός
login) να είναι ιδία µε τα στοιχεία που έδωσε ο πελάτης, ($uname και $code
αντίστοιχα). Στην µεταβλητή $checkuser ορίζεται το αποτέλεσµα του παραπάνω
ερωτήµατος και αν είναι µηδενική τότε σηµαίνει πως δεν βρήκε κάποιον µε την
παραπάνω ταυτοποίηση των στοιχείων Όνοµα Χρήστη και Κωδικό, και βγάζει
µήνυµα λάθους εισαγωγής στοιχείων. ∆ιαφορετικά αν βρει αποτελέσµατα εισάγει τον
πελάτη στον λογαριασµό του και τον καλωσορίζει δείχνοντας του µήνυµα επιτυχούς
σύνδεσης και έναν πίνακα µε τρεις υπερσυνδέσεις (εικόνα 3.1.2)

Εικόνα 3.1.2 Πινάκας λογαριασµού πελάτη

session_start();
$row5=mysql_fetch_assoc($checkuser);
$oldcustomerid=$row5['customerid'];
$_SESSION['oldcustomerid']=$oldcustomerid
$oldcustomername=$row5['name'];
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echo '<center><img src="check/reservation (1).JPG" width="70%"
height="300"></center>';
echo "<center><h3>ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ</h3></center>";
echo "<center><b>$oldcustomername</b></center>";
echo

"<center><h4><font

Επιτυχής

color=red>

Σύνδεση!</font></h4>";
echo '<table border=1>
<tr><td><font

color=black>∆ηµιουργία

Κράτησης</font></td><td><a

href="roomlisting.php"><img

src="check/Check-icon.png" width=50 height=50></a></td></tr>
<tr><td><font

color=black>Αλλαγή

Κράτησης</font></td><td><a

ή

∆ιαγραφή

href="bookingmodify.php"><img

src="check/Check-icon.png" width=50 height=50></a></td></tr>
<tr><td><font
Στοιχείων</font></td><td><a

color=black>Επεξεργασία
href="datamodify.php"><img

src="check/Check-icon.png"

width=50

height=50></a></td></tr></table>';
echo'<br>';
echo '<form action="" method="POST">';
echo '<input type="submit" value="Αποσύνδεση">';
echo '<input type="hidden" name="formlogout" value="1">';
echo '</form>';

Ορίζεται στο κουµπί “Αποσύνδεση” µε name=”formlogout” µια κρυφή τιµή που
ισούται µε 1. Όταν πατηθεί η το κουµπί η τιµή $logout παίρνει την τιµή 1 ,διαγραφεί
το session µε τον session_unset() και µεταφέρει πίσω τον πελάτη στην σελίδα
reservation.php µε ένα µήνυµα “Έχετε Αποσυνδεθεί”.

if($logout)
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{
session_unset(); //διαγραφει το session
echo

'<center><img

src="check/reservation

(1).JPG"

width="70%"

height="300"></center>';
echo "<center><font color=red><h4>Eχετε Αποσυνδεθεί!</h4></font>";
unset($logout);
}

Πατώντας τον συνδέσω “∆ηµιουργία Κράτησης” του πινάκα που εµφανίζεται στο
αρχείο reservation.php ο πελάτης έχει την δυνατότητα να κάνει µια επιπλέον κράτηση
µεταφέροντας τον στην σελίδα roomlisting.php και κατά την όποια επιλεγεί τύπο
δωµατίου, ηµεροµηνία άφιξης, αναχώρησης και αν συµφωνεί µε τα στοιχειά που του
εµφανίζονται πατεί το κουµπί “Επιβεβαίωση”, και η κράτηση ολοκληρώθηκε.

Εικόνα 3.1.3 Εµφάνιση στοιχείων κράτησης

Εικόνα 3.1.4 Μήνυµα επιβεβαίωσης επιτυχούς κράτησης
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if(isset($_SESSION['oldcustomerid'])) //ean einai palios pelati mpenei mesa sto if
{
$oldcustomerid=$_SESSION['oldcustomerid'];
echo "<br><center>Αν συµφωνείτε µε τα παραπάνω στοιχεία
πατήστε Επιβεβαίωση για καταχωρήσετε την νέα σας κράτηση</center> ";
echo '<br>';
echo '<center><form method="POST">';
echo '<input type="submit" name="go"
value="Eπιβεβαιωση">';
exit();
}

Ο παλιός πελάτης όταν δηµιουργεί µια νέα κράτηση µέσα σπω τον λογαριασµό του
δε του ζητείται να εισάγει τα προσωπικά του στοιχειά µιας και µε την βοήθεια της
($_SESSION['oldcustomerid']) κρατάει στην µνήµη τον νοµαδικό κωδικό του πελάτη
και πραγµατοποιεί νέα κράτηση χωρίς να του ζητήσει να εισάγει τα προσωπικά του
στοιχειά µιας και είναι ήδη καταχωρηµένα στον πινάκα customers.

Αρχείο bookingmodify.php
Μια επιπλέον λειτουργία που πραγµατοποιώ ο χρήστης µέσα από τον λογαριασµό του
είναι η εµφάνιση των κτήσεων του, η επεξεργασία αυτών αλλά και η διαγραφή τους.
Εφόσον εισέρθει ο πελάτης στον λογαριασµό του από την σελίδα reservation.php
πατώντας τον σύνδεσµο ‘Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή κράτησης’ οδηγείται στην σελίδα
bookingmodify.php.
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Εικόνα 3.1.5 Πίνακας Κρατήσεων Πελάτη

$oldcustomerid=$_SESSION['oldcustomerid'];
$query6="select * from bookings where customerid='$oldcustomerid'";
$result6=mysql_query($query6,$conn); if (!$result6) {
mysql_error());

die('Error: ' .

} else

echo '<form action="bookingmodify.php" method="POST">';
echo "<table cellpadding=6 cellspacing=6 border=5><tr
align=center><td>Ηµεροµηνία Αφιξης</td><td>Ηµεροµηνία
Αναχώρησης</td><td>beds</td><td>Επιλέξτε</td></tr>";
while($row6=mysql_fetch_assoc($result6))
{
$bookid=$row6['bookid'];
$roomid=$row6['roomid'];
$query6a="select * from rooms where roomid=$roomid";
$result6a=mysql_query($query6a,$conn);
$row6a=mysql_fetch_assoc($result6a);
$_SESSION['beds2']=$row6a['beds'];

echo "<tr><td align=center>";
echo $row6['startdate'];
echo "</td><td align=center>";
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echo $row6['enddate'];
echo "</td><td align=center>";
echo $row6a['beds'];
echo "</td><td align=center>";
echo "<input type='radio' name='bookid2' value='$bookid'/></td></tr>";
}

Γίνεται σύνδεση µε τη βάση και µέσω του ερωτήµατος $query6 το όποιο επιλεγεί όλα
τα πεδία από τον πινάκα κρατήσεων µονό του πελάτη που είναι συνδεδεµένος στον
λογαριασµό του και το αποτέλεσµα αυτού αποθηκεύεται στην µεταβλητή $row6 .
Στην συνεχεία µε την βοήθεια της while γίνεται ένας έλεγχος για το πόσες κρατήσεις
βρίσκονται µέσα στον πινάκα Bookings του συγκεκριµένου πελάτη και τέλος τις
εκτυπώνει σε ένα πινάκα µε 4 στήλες. Τις τρεις πρώτες τις αντλεί µέσα από την βάση
του πινάκα και είναι η ηµεροµηνία άφιξης, η ηµεροµηνία αναχώρησης και ο τύπος
δωµατίου. Ενώ η τελευταία στήλη του πίνακα «Επιλογή» είναι η εισαγωγή ενός
κουµπιού “radio” το οποίο παίρνει την µοναδική τιµή για κάθε µήνυµα (bookid).

Ο Πελάτης µπορεί µε την βοήθεια του κουµπιού της στήλης “Επιλογή” να επιλέξει
οποία γραµµή του πίνακα θέλει και να την διαγράψει πατώντας το κουµπί
“διαγραφή”. Γίνεται σύνδεση στην βάση και έπειτα σε µια µεταβλητή $query9
εκτελείται το ερώτηµα διαγραφής από τον πίνακα bookings για το συγκεκριµένο
bookid που θα επιλέξει ο πελάτης να σβήσει. Στο τέλος, αφού πραγµατοποιηθεί η
διαγραφή εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης διαγραφής.
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Εικόνα 3.1.6 Μήνυµα Επιβεβαίωσης ∆ιαγραφής

if(isset($_POST['remove']))

{
$bookid2 = $_POST['bookid2']; // to bookid2 einai to name tou radio
buttons
$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die
('Cannot connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');
$query9="delete from bookings where bookid='$bookid2'";
$result9=mysql_query($query9,$conn); //ektelei to query
if(!$result9) { die('Error: ' . mysql_error()); }
else
{
echo "<center> <h4><font color=red> H ∆ιαγραφή Έγινε Επιτυχώς
</font></center> ";

}
}
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Αρχείο datamodify.php

O Πελάτης µέσα από τον λογαριασµού του έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί και
τα προσωπικά του δεδοµένα όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Για
παράδειγµα µπορεί να αλλάξει το τηλέφωνο του, την διεύθυνση, την πόλη και τον τχ.
κωδικα, την ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και τον κωδικό που έχει για login.
Από τον σύνδεσµο “ Επεξεργασία στοιχείων” που βρίσκεται στο αρχείο
reservation.php µεταβαίνει στην σελίδα datamodify.php και επεξεργάζεται οτιδήποτε
από τα παραπάνω στοιχειά επιθυµεί.

Έκανα 3.1.7 Επεξεργασία στοιχείων πελάτη.

Γίνεται σύνδεση µε την βάση και στις µεταβλητές $newcode, $newmail, $newphone,
$newaddress, $newcity, $newtk αποθηκεύονται οι τιµές που θα πληκτρολογήσει ο
πελάτης για κάθε στοιχειό ξεχωριστά µέσω της φόρµας.
Στην µεταβλητή $query95 δίνεται το ερώτηµα ανανέωσης του πινάκα customers µε
τις νέες πέος τιµές που ορίζονται στις παραπάνω µεταβλητές και στη συνεχεία
ξανατυπώνεται από την βάση ο πινάκας customers από την βάση δείχνοντας πλέον τα
αλλαγµένα στοιχειά και εµφανίζοντας ένα µήνυµα ‘Η καταχώρηση έγινε επιτυχώς’
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<?php
if(isset($_POST['customersubmit']))
{
$newcode=$_POST['newcode'];
$newmail=$_POST['newmail'];
$newphone=$_POST['newphone'];
$newaddress=$_POST['newaddress'];
$newcity=$_POST['newcity'];
$newtk=$_POST['newtk'];
$oldcustomerid=$_SESSION['oldcustomerid'];

$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";

$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die ('Cannot c
onnect SQL server');
mysql_query('set character set greek', $conn);
mysql_query("SET NAMES 'greek'", $conn);
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');
$query95="update
phone='$newphone',

customers

set

code='$newcode',

address='$newaddress',

mail='$newmail',

city='$newcity',

tk='$newtk'

where customerid='$oldcustomerid'";
$result95=mysql_query($query95,$conn);
if(!$result95) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

else
{
echo "<center> <h4><font color=red>H καταχωριση έγινε επιτυχώς
</font></h4>";
}
?>
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Αρχείο roomlisting.php

Η σελίδα rommlisting.php περιλαµβάνει έναν πίνακα µε µορφή droplist απ’ όπου ο
χρήστης επιλέγει τον αριθµό κρεβατιών, την ηµεροµηνία άφιξης και την ηµεροµηνία
αναχώρησης και στη συνέχεια πατάει το κουµπί “Έλεγχος ηµεροµηνιών” όπου
ελέγχεται αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια την συγκεκριµένη ηµεροµηνία µε τον
συγκεκριµένο αριθµό κρεβατιών που επέλεξε.

Εικόνα 3.1.8 Επιλογή Ηµεροµηνιών

Η υλοποίηση της παραπάνω λειτουργίας χωρίζεται σε τρία βασικά τµήµατα και ο
κώδικας αυτών ο οποίος βρίσκεται µέσα στο σώµα της php είναι ο εξής.
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Πρώτο

Βήµα:

Γίνεται

έλεγχος

για

το

αν

η

ηµεροµηνία

άφιξης

($strDateFromnewedition) και η ηµεροµηνία αναχώρησης ($strDateTonewedition)
ανήκουν στο παρελθόν από την τρέχουσα ηµεροµηνία ($today) και δεύτερον αν η
ηµεροµηνία αναχώρησης είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας άφιξης. Αν ισχύει κάτι
από αυτά τα δυο τότε δίνεται ένα µήνυµα λάθους και ο χρήστης βάζει εκ νέου
ηµεροµηνίες.

if($strDateFromnewedition < $today)
{

echo "<center> <h4><font color=red>Έχετε Βάλει Προγενέστερη
Ηµεροµηνία <br>Παρακαλώ Προσπαθήστε Ξανά
</font></h3></center>";
exit;
}
if($strDateTonewedition < $strDateFromnewedition)
{
echo "<center> <h4><font color=red>H Ηµεροµηνία Αναχώρησης
είναι προγενέστερη της Ηµεροµηνίας Άφιξης <br> Παρακαλώ
Προσπαθήστε Ξανά </font></h3></center>";
exit;
}

∆εύτερο Βήµα: Ελέγχεται αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια την χρονική περίοδο που
διάλεξε. Αρχικά, τοποθετούνται σε ένα array ($avrooms) όλα τα δωµάτια από τον
πίνακα rooms που ικανοποιούν τον τύπο δωµατίου που διάλεξε ο πελάτης. Στη
συνέχεια ελέγχεται µε την βοήθεια της while αν για κάθε πεδίο η τιµή του array
($avrooms) βρίσκεται µέσα στον πίνακα bookings, όπου εκεί είναι όλες οι
υπάρχουσες κρατήσεις. Αν δεν βρει καµία τιµή µέσα στον πίνακα τότε θέτει την τιµή
σε ένα άλλο array ($finalavrooms), που είναι τα τελικά διαθέσιµα δωµάτια.
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Έπειτα γίνεται και ο έλεγχος για το διάστηµα που βρίσκεται η ηµεροµηνία που
επέλεξε ο πελάτης, δηλαδή αν η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης του είναι πριν ή
µετά των ηµεροµηνιών των καταχωρηµένων κρατήσεων τότε τα δωµάτια
καταχωρούνται στο array ($finalavrooms) αλλιώς καταχωρούνται στο array ($
notavrooms).Τέλος µε την βοήθεια του array_diff διαγράφονται τα δωµάτια του array
($finalavrooms) που δεν ικανοποιούν την συνθήκη των ηµεροµηνιών.

$query1 = "select roomid from rooms where beds ='$numbeds2'";
$result1 = mysql_query($query1,$conn);
if (!$result1) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

while($row=mysql_fetch_assoc($result1))
{
array_push($avrooms,$row['roomid']);
}
$numavrooms = count($avrooms);
for($i=0;$i<$numavrooms;$i++)
{
$checkroomid = $avrooms[$i];
$query2="select * from bookings where roomid = '$checkroomid'";
$result2=mysql_query($query2,$conn); //εκτελει το query
$numresults=mysql_num_rows($result2);
if($numresults == 0)
{
array_push($finalavrooms,$checkroomid);
}
else
{
while($row=mysql_fetch_assoc($result2))
{
if(($checkstart < $row['startdate'] && $checkend < $row['startdate'])
OR ($checkend>$row['enddate'] && $checkstart > $row['enddate']))
{
array_push($finalavrooms, $row['roomid']);
}
else
{
array_push($notavrooms,$row['roomid']);
$notavrooms = array_unique($notavrooms);
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Τρίτο Βήµα: Το τελευταίο βήµα είναι η εκτύπωση µηνυµάτων όπως φαίνεται και την
εικόνα 3.2 . Αν από τους παραπάνω ελέγχους δε βρεθούν τιµές στο array
($finalavrooms) τότε εκτυπώνει ένα µήνυµα πως δεν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια
και ο πελάτης επιλέγει άλλες ηµεροµηνίες. ∆ιαφορετικά αν βρεθεί κάποια τιµή
εκτυπώνεται το µήνυµα πως υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια µαζί µε µηνύµατα τα οποία
δείχνουν στον πελάτη τα στοιχειά επιλογής του, όπως ο τύπος δωµατίου, οι
ηµεροµηνίες άφιξης και αναχώρησης καθώς και οι συνολικές ηµέρες διαµονής του
οποίου αποθηκεύονται στην µεταβλητή $daystostay.

$roomcount = count($finalavrooms);

if($roomcount == 0)
{
echo "<center<font color=red><b><h4> ∆εν Υπάρχουν ∆ιαθέσιµα
∆ωµάτια την Ηµεροµηνία που ∆ιαλέξατε !!!<br>Παρακαλώ Επιλέξτε
άλλη Ηµεροµηνία</h4></b></font>";
exit;
}
else
{

echo

"<blockquote><b>Υπάρχουν

∆ιαθέσιµα

∆ωµάτια

την

επιλογής

σας

Ηµεροµηνία που ∆ιαλέξατε !!!</b></blockquote>";
echo

"<blockquote><i><u>Tα

στοιχεία

της

είναι:</i></u>";
//παρακάτω είναι οι µεταβλητές που θα µεταφερθούν
$_SESSION['fad'] = $strDateFrom;
$_SESSION['fdd'] = $strDateTo;
$_SESSION['numbeds2'] = $numbeds2;
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$selectedroomid = array_rand(array_flip($finalavrooms));
$_SESSION['selectedroomid'] = $selectedroomid;
}
echo "<ul style=list-style-type:circle><li>Ηµεροµηνίες
∆ιαµονής:";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

echo "<i><b>Aπό:</i></b>";echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo "<b>";echo "<font color=red>";echo $_POST['ad']; echo
"&#47;"; echo $_POST['am']; echo "&#47;"; echo $_POST['ay'];
echo"</font>";echo "</b>"; echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";

echo "<i><b>Έως:</i></b> "; echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo "<b>";echo "<font color=red>";echo $_POST['dd']; echo
"&#47;"; echo $_POST['dm']; echo "&#47;"; echo $_POST['dy'];
echo"</font>";echo "</b>";

echo "<br>";

print("<li>Συνολικές Hµέρες ∆ιαµονής: ");echo
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
//$daystostay = count($aryDates);
echo "<b>";echo "<font color=red>";echo
$daystostay;echo"</font>";echo "</b>";
echo "<br>";

echo "<li>Αριθµός Kρεβατιών:\n\n";echo
"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
echo "<b>";echo "<font color=red>";echo
$_SESSION['numbeds2'];echo"</font>";echo "</b>";echo "<br>";

$_SESSION['numbeds']=$_POST['numbeds2'];
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Εικόνα 3.1.9 Εκτύπωση Στοιχείων Επιλογής
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Αρχείο tempbook.php

Ο νέος πελάτης αφού ολοκληρώσει τα βήµατα της σελίδας roomlisting.php που
αναφέραµε παραπάνω και συµφωνεί µε τα στοιχειά που επέλεξε, συνεχίζει πατώντας
το κουµπί “Συνέχεια” για να µεταβεί στην σελίδα tempbook.php στην οποία και θα
πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχειά που του ζητάτε προκειµένου να ολοκληρώσει
επιτυχώς την δηµιουργία κράτησης του.

Εικόνα 3.1.10 Φόρµα Εισαγωγής στοιχείων νέου πελάτη
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Τα στοιχειά της html φόρµας που χρησιµοποιείται, έχουν µπει σε έναν πίνακα για την
καλύτερη εµφάνιση τους στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν συνολικά 9 πεδία που καλείται
να συµπληρώσει ο χρήστης εκ των οποίων όλα εκτός από το τελευταίο πεδίο
«Σχόλια» είναι υποχρεωτικά.

<form

action="" method="POST" name="form" onSubmit=" return

check_form();">

<table

cellpadding="6"

cellspacing="10"

align="center"

style='border:solid;border-width:5;border-color:grey'>
<tr><td>Ονοµα

Χρήστη</td><td

type="text"

size="33"

align="left"><input

name="uname"

value=""/>&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Κωδικός (για Login)</td><td align="left"><input name="code"
type="password"

size="33"

value=""/>&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Όνοµατεπώνυµο</td><td
type="text"

size="33"

align="left"><input

value=""

/>

&#32

name="name"
<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>EMail</td><td
size="33"

align="left"><input

value=""/>&#32

name="mail"

type="text"
<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Τηλέφωνο</td><td align="left"><input name="phone" type="text"
size="33"

value=""/>&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>
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<tr><td>∆ιεύθυνση / Αριθµό</td><td align="left" ><input name="address"
type="text"

size="33"

value=""/>&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Πόλη</td><td
size="33"

align="left"><input

name="city"

value=""/>&#32

type="text"
<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Tαχ.Κώδικας</td><td align="left"><input name="tk" type="text"
size="33"

value=""/>&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></td></tr>

<tr><td>Σχόλια</td><td align="left"><textarea align="center" name="sxolia"
type="text" cols="26" rows="5"></textarea></td></tr>

<tr><td></td><td align="left"><input
value="Aποστολή

Στοιχείων"

type="submit" name="mysubmit"
><INPUT

TYPE="RESET"

VALUE="Kαθαρισµός"></td></tr>
</table>
</form>

Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει υποχρεωτικά όλα τα πεδία της φόρµας, για να
ολοκλήρωση την κράτηση του και κατά την “Αποστολή Στοιχείων” στη βάση,
καλείται η συνάρτηση check_form(), o κώδικας της οποίας είναι γραµµένος σε
JavaScript και υπάρχει στο ίδιο αρχείο, µέσα στην κεφαλίδα <head>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-function check_form()
{
uname=form.uname.value;
name=form.name.value;
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mail=form.mail.value;
code=form.code.value;
phone=form.phone.value;
address=form.address.value;
city=form.city.value;
tk=form.tk.value;

uname_flag=false;
name_flag=false;
mail_flag_1=false;
mail_flag_2=false;
code_flag=true;
phone_flag=true;
address_flag=false;
city_flag=false;
tk_flag=true;

check_Uname= "";
check_Name = "";
check_Mail = "";
check_Code = "";
check_Phone = "";
check_Address = "";
check_City = "";
check_Tk = "";
result = "";

//username
var x=document.forms["form"]["uname"].value
if (x==null || x=="")
{
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check_Uname="∆ώστε Όνοµα Χρήστη" +"\n";
}

//Code
if (code.length==0) code_flag=false;
numbers="1234567890";

for (i=0; i<code.length; i++)
{
char=code.substring(i,i+1);
if (numbers.indexOf(char)==-1) code_flag=false;
}

if (code.length != 5)
{
check_Code = "Το Password πρέπει να έχει ακριβώς 5 Αριθµούς."+
"\n";
}
if (code_flag == false)
{
check_Code = check_Code + "∆ώστε password."+ "\n";
}

//Name

for (i=0; i<name.length; i++)
{
var s = name.substring(i,i+1);
if (s == " ") name_flag = true;
}
if (name_flag == false)
{
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check_Name = check_Name + "∆ώστε Ονοµατεπώνυµο."

+

"\n";
}
//Mail

for (i=0; i<mail.length; i++)
{
var s = mail.substring(i,i+1);
if (s == "@") mail_flag_1=true;
if (s == ".") mail_flag_2=true;
}
if ((mail_flag_1==false) || (mail_flag_2==false))
{
check_Mail = check_Mail + "∆ώστε Σωστό mail."+ "\n";
}

//Phone

if (phone.length==0) phone_flag=false;
numbers="1234567890";

for (i=0; i<phone.length; i++)
{
char=phone.substring(i,i+1);
if (numbers.indexOf(char)==-1) phone_flag=false;
}

if (phone.length < 10)
{
check_Phone = "Το τηλέφωνο πρέπει να έχει ακριβώς 10 Αριθµούς."+
"\n";
}
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if (phone_flag == false)
{
check_Phone = check_Phone + "∆ώστε Τηλέφωνο."+ "\n";
}
//Address

for (i=0; i<address.length; i++)
{
var s = address.substring(i,i+1);
if (s == " ") address_flag = true;
}
if (address_flag == false)
{
check_Address = check_Address + "∆ώστε ∆ιεύθυνση και
Αριθµό." + "\n";
}

//City

for (i=0; i<city.length; i++)
{
var s = city.substring(i,i+1);
if (s == " ") city_flag = true;
}
if (city_flag == false)
{
check_City = check_City + "∆ώστε Πόλη." + "\n";
}

//Tax.kod

if (tk.length==0) tk_flag=false;
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numbers="1234567890";
for (i=0; i<tk.length; i++)
{
char=tk.substring(i,i+1);
if (numbers.indexOf(char)==-1) tk_flag=false;
}
if (tk.length != 5)
{
check_Tk = "Ο Ταχ.Κωδικας πρέπει να έχει ακριβώς 5 αριθµούς."+
"\n";
}
if (tk_flag == false)
{
check_Tk = check_Tk + "∆ώστε Ταχ.Κώδικα"+ "\n";

}

if ((check_Uname != "") ||(check_Code != "") ||(check_Name != "") ||
(check_Mail != "") || (check_Phone !="")|| (Check_Address
!="")||(Check_City !="")|| (Check_Tk != "") )
{
window.alert(check_Uname + check_Code + check_Name +
check_Mail + check_Phone + check_Address + check_City +
check_Tk );
return false;
}

}

//-->
</SCRIPT>
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Η συνάρτηση check_form() κάνει έλεγχο των στοιχείων που καταχώρησε ο χρήστης.
Συγκεκριµένα ελέγχει αν έχει εισάγει σε σωστή µορφή την ηλεκτρονική του
διεύθυνση, η οποία θα πρέπει να είναι της µορφής

‘διεύθυνση_email@domain.

domainextension’, αν το τηλέφωνο περιέχει 10 ακριβώς αριθµούς, αν έχει
πληκτρολογήσει το Ονοµατεπώνυµο του, αν έχει εισάγει ∆ιεύθυνση και Αρµό στο
ίδιο πεδίο που του ζητείται, και τέλος αν ο κωδικός (για login) και ο ταχ. κώδικας
αποτελείται από 5 αριθµούς.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που κάτι δεν δόθηκε σωστά από τον χρηστή,
εµφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο µήνυµα λάθους. (π.χ. Εικόνα 3.4) και κατά την
νέα “Αποστολή” των διορθωµένων στοιχείων του χρήστη, η συνάρτηση
check_form(), κάνει υποβολή (submit) των στοιχείων της φόρµας. Τα στοιχειά που
δίνει ο χρήστης, θα καταχωρηθούν στην βάση µονό εάν αρχικά έχουν τη
συγκεκριµένη, ελεγµένη δοµή που ορίζεται από την συνάρτηση check_form().

Εικόνα 3.1.11 Λάθος καταχώρηση στοιχείων κατά την δηµιουργία κράτησης
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Στην περίπτωση λοιπόν που ο χρήστης εισάγει σωστά όλα τα στοιχειά στα πεδία της
φόρµας και πατήσει το κουµπί “Αποστολή στοιχείων εµφανίζεται ένα µήνυµα
επιτυχούς κράτησης

Εικόνα 3.1.12 Επιτυχής καταχώρηση κράτησης

Γίνεται σύνδεση µε τν sql και πραγµατοποιούνται 3 ερωτήµατα τα οποία εισάγουν
τόσο τα στοιχειά που έβαλε ο χρήστης στα πεδία της φόρµας όσο και τα στοιχειά που
χρειάζονται να κάνει µια κράτηση, δηλαδή ο τύπος δωµατίου, η ηµεροµηνία άφιξης
και η ηµεροµηνία αναχώρησης.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω κώδικα της Php στην µεταβλητή $iquery1
ορίζεται η εισαγωγή στον πίνακα bookings όλων των στοιχείων του πελάτη.
Στη συνέχεια στο δευτερο ερώτηµα ($iquery11) γίνεται από τον πίνακα customers µια
ταυτοποίηση του Όνοµα Χρήστη µε τον Κωδικό (Login) του πελάτη έτσι ώστε να
αποθηκευτεί ο µοναδικός κωδικός (customerid) του στην µεταβλητή $iquery11.
Αυτό, γίνεται για να εκτελεστεί το τρίτο ερώτηµα ($query2) κατά το οποίο γίνεται η
εισαγωγή, του µοναδικού κωδικού δωµατίου, του µοναδικού κωδικού πελάτη, η
ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης.

$iquery1="insert

into

'{$_SESSION['code']}',

customers

values

(NULL,

'{$_SESSION['name']}',

'{$_SESSION['phone']}',

'{$_SESSION['uname']}',
'{$_SESSION['mail']}',
'{$_SESSION['address']}',

'{$_SESSION['city']}','{$_SESSION['tk']}','{$_SESSION['sxolia']}')";
$iresult1 = mysql_query($iquery1,$conn);
if (!$iresult1) {

die('Error: ' . mysql_error()); }
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$iquery11 ="select customerid from customers where
uname='{$_SESSION['uname']}' AND code = '{$_SESSION['code']}'";
$iresult11=mysql_query($iquery11, $conn);
if (!$iresult11) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

$irow11=mysql_fetch_assoc($iresult11);

$iquery2="insert into bookings values
(NULL,'{$_SESSION['selectedroomid']}','{$irow11['customerid']}',
'{$_SESSION['fad']}', '{$_SESSION['fdd']}')";
$iresult2=mysql_query($iquery2,$conn);
if (!$iresult2) {

die('Error: ' . mysql_error()); } else

{
echo "<center> <h4><font color=red> H Kαταχώρηση Έγινε Επιτυχώς
</font></h3></center> ";
echo '<form action="reservation.php">
<input type="submit" value="Πίσω" >
</form><br><br>';
}
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3.2. Από την Πλευρά του ∆ιαχειριστή
Αρχείο adminlogin.php

Στη σελίδα αυτή πηγαίνει ο διαχειριστής της εφαρµογής για να συνδεθεί,
ακλουθώντας τον σύνδεσµο ADMIN που βρίσκεται στην σελίδα «Επικοινωνία».Του
ζητείται να συµπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία username και password και αν αυτά
καταχωρηθούν σωστά, καταλήγει στην σελίδα admin.php.

Εικόνα 3.2.1 Φόρµα σύνδεσης διαχειριστή
Ο html κώδικας για την παραπάνω φόρµα, παρουσιάζεται παρακάτω:
<form name="loginadmin" method="post" >

<table

cellpadding="5"

cellspacing="3"

align="center"

style='border:solid;border-width:5;border-color:grey'>
<caption>Σύνδεση

Admin<img

src="Check/administrator-icon.png"

align=""width=30 height=30></caption>
<tr><td>

Username:

&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></tr></td></td>
<tr><td><input type="text" name="uname"></td></tr>
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<tr><td>Password:&#32

<sup><font

color="red">&#42;</font></sup></tr></td>
<tr><td><input type="password" name="upass"></tr></td>
<tr><td><input type="submit" name="submitadmin"
value="Είσοδος"></td></tr>

</table>
</form>

Στον php κώδικα, αφού γίνει η σύνδεση µε τη βάση, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος του
username και password που καταχώρησε ο διαχειριστής, µε τα αντίστοιχα πεδία του
πιανα users.

<?php
if(isset($_POST['submitadmin']))
{
$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die
('Cannot connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');
$uname = $_POST['uname'];
$upass = $_POST['upass'];
$query99="select * from users where username = '$uname' AND
password='$upass'";
$checkuser = mysql_query($query99,$conn); //eksagei poses
kataxoriseis exoun idio code kai axid, tha emfanisei oli tin grammi me ta stoixeia tou
kathe pelati
$customercheck = mysql_num_rows($checkuser);//o arithmos mono
ton grammon diladi
if($customercheck == 0)
{
echo "<center><font color=red><h4>Έχετε εισάγει
λάνθασµένα στοιχεία, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά!</h4</font></center>";
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unset($customercheck); //den thimate tin timi tou
customrtcheck
}
else
{
session_start();
$adminconnect=1;
$_SESSION['adminconnect']=$adminconnect;
header('location:admin.php');
}
}
?>

Αν τα παραπάνω στοιχειά υπάρχουν στη βάση, το αποτέλεσµα του ερωτήµατος που
είναι αποθηκευµένο στην µεταβλητή $query99, πρέπει να είναι ακριβώς µια γραµµή
(που αντιστοιχεί στην εγγραφή του πινάκα users) και η σύνδεση είναι επιτυχής, και ο
διαχειριστής µεταφέρεται στην σελίδα admin.php. Αλλιώς, παραµένει στην τρέχουσα
σελίδα όπου ενηµερώνεται ότι έχει εισάγει λανθασµένα στοιχειά (εικόνα 3.2.2).

Εικόνα 3.2.2 Αποτυχία κατά την σύνδεση διαχειριστή
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Αρχείο admin.php

Στην σελίδα αυτή εισέρχεται µονό διαχειριστής εφόσον πληκτρολογήσει σωστά τα
στοιχειά του. Εµφανίζεται ένας πινάκας διαχείρισης πελατολογίου/κρατήσεων ο
οποίος περιλαµβάνει 4 συνδέσµους (link) όπου για κάθε σύνδεσµο µεταφέρεται σε
ξεχωριστή σελίδα έτσι ώστε να επεξεργαστεί τα στοιχειά που τον ενδιαφέρουν.

Εικόνα 3.2.3 Πινάκας ∆ιαχείρισης Πελατολογίου/Κρατήσεων

Ο html κώδικας για τον πινάκα διαχείρισης πελατολογίου/κρατήσεων της παραπάνω
εικόνας είναι ο εξής:
<table cellpadding="20" cellspacing="20" align="center" style='border:solid;borderwidth:10;border-color:grey'>
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<tr><td><p><li><a

href="admincustomers.php"><font

color="blue">Πίνακας

Πελατολογίου</font></a></td></tr>
<tr><td><p><li><a href="admincomunications.php"><font color="blue">Πίνακας
Μηνυµάτων</font></a></td></tr>
<tr><td><p><li><a href="adminbookings.php"><font color="blue">Πίνακας
Κρατήσεων</font></a></td></tr>
<tr><td><p><li><a

href="adminprices.php"><font

color="blue">Πίνακας

Τιµών</font></a></td></tr>

</table>
Επιπλέον, υπάρχει και το κουµπί “Αποσύνδεση” το οποίο αποσυνδέει τον διαχειριστή
από τον λογαριασµό του και τον µεταφέρει και πάλι στην σελίδα adminlogin.php
στην περίπτωση που θέλει και πάλι να εισέρθει.
Ο κώδικας της php για την λειτουργία της αποσύνδεσης του admin βρίσκεται στην
αρχή του αρχείου admin.php και είναι ο παρακατω;

<?php
session_start();

if(isset($_POST['alogout']))
{
$adminconnect == 0;
$_SESSION['adminconnect'] = $adminconnect;
header('Location:adminlogin.php');
exit;
}

?>

Στην περίπτωση που η τιµή της µεταβλητής $adminconnect είναι µηδέν, γίνεται η
αποσύνδεση και µεταφέρει τον διαχειριστή στην σελίδα adminlogin.php για να
πραγµατοποιήσει νέα είσοδο αν το επιθυµεί..
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Αρχείο admincommunications.php

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να ενηµερώνεται για τα µηνύµατα που του
στέλνουν και προτίθεται να απαντήσει. Αυτή η δυνατότητα του δίνεται στη σελίδα
admincustomers.php στην οποία µεταφέρεται από τον σύνδεσµο “Πίνακας
µηνυµάτων” του αρχείου admin.php. Περιλαµβάνεται δήλη , ο πινάκας µηνυµάτων
όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.2.4 ο οποίος αντλείται από την βάση δεδοµένων του
πινάκα cominication εφόσον γίνει σύνδεση και στη συνέχεια εκτυπώνεται.

Εικόνα 3.2.4 Πινάκας Μηνυµάτων

Ο κώδικας της php ο οποίος εµφανίζει τον πινάκα µηνυµάτων είναι ο παρακάτω :

$query99="select * from comunication";
$result99=mysql_query($query99,$conn);
echo '<form method="POST">';
echo "<center><table border=1 width=600>";
echo "<caption><b>Πίνακας Μηνυµάτων</b></caption>";
echo "<tr><td align=center>Ονοµατεπώνυµο</td><td
align=center>Μail</td><td align=center>Θέµα µηνύµατος</td><td
align=center>Σχόλια</td><td align=center>Επιλογή</td></tr>";
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while($row99=mysql_fetch_assoc($result99))
{
$idcomunication=$row99['idcomunication'];
echo "<tr>";
echo "<td align=center>";echo $row99['name'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row99['mail'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row99['subject'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row99['comments'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo "<input type='radio'
name='buttonsxolion' value='$idcomunication'/>";echo "</td>";
echo "</tr>";

}
echo "</table>";
echo "<br>";
echo '<input type="submit" name="remove" value="∆ιαγραφή Μυνήµατος"
onclick="check_answer()">';
echo "</form>";

Εφόσον λοιπόν γίνει σύνδεση µε την βάση, εκτελείται ένα ερώτηµα το οποίο
αποθηκεύεται στην µεταβλητή $query99.Τα αποτελέσµατα (εφόσον υπάρχουν) της
µεταβλητής αυτής µε τη βοήθεια της while εκτυπώνονται σε έναν πινάκα µε 5
στήλες. Οι 4 πρώτες στήλες αντλούνται µέσα από τον πίνακα communication της
βάσης, και είναι τα πεδία name, mail, subject και comments. Ενώ η τελευταία στήλη
του πίνακα είναι η εισαγωγή ενός κουµπιού “radio” το οποίο παίρνει την µοναδική
τιµή για κάθε µήνυµα (idcomunication).

Ο διαχειριστής µπορεί µε την βοήθεια του κουµπιού της στήλης “Επιλογή” να
επιλέξει οποία γραµµή του πίνακα θέλει και να την διαγράψει πατώντας το κουµπί
“διαγραφή”. Γίνεται σύνδεση στην βάση και έπειτα σε µια µεταβλητή $query98
εκτελείται το ερώτηµα διαγραφής από τον πίνακα communication για το
συγκεκριµένο idcomunication που θα επιλέξει ο διαχειριστής να σβήσει. Πριν
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σβηστεί όµως η εγγραφή από τον πίνακα πατώντας το κουµπί

“∆ιαγραφή”

εµφανίζεται ένα παράθυρο της JavaScript το οποίο ενηµερώνει τον διαχειριστή για
τον αν πραγµατικά θέλει να σβήσει το µήνυµα που επέλεξε.

Εικόνα 3.2.5 Μήνυµα ∆ιαγραφής Μηνύµατος
Ο κώδικας του παράθυρου αυτού βρίσκεται µέσα στο <head> της html και είναι ο
παρακάτω.

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
<!-function check_answer(id)
{
var met=window.confirm("Είστε σίγουρος οτι θέλετε να κάνετε την ∆ιαγραφή");
if(met==true)
Window.location="admincomunications.php?idcomunication="+id;
}
//-->
</SCRIPT>

Η συνάρτηση check_answer(id), ελέγχει αν πατήθηκε το κουµπί “∆ιαγραφή”. Αν
έχει πατηθεί, µε την βοήθεια ενός σεναρίου [onclick="check_answer()] η συνάρτηση
λειτουργεί και εµφανίζει το παράθυρο ενηµέρωσης διαγραφής.
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Εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει το κουµπί “OK” από το παράθυρο της JavaScript
πραγµατοποιείται µια

είσοδος στην βάση και στη συνέχεια

σε µια µεταβλητή

$query98 εκτελείται το ερώτηµα διαγραφής µιας εγγραφής από το πίνακα
communications. Αν το ερώτηµα έχει εκτελεστεί σωστά τότε εµφανίζεται ένα µήνυµα
“Η διαγραφή έγινε επιτυχώς” και ξανατυπώνεται εκ νέου ο πινάκας χωρίς την
εγγραφή που έπλεξε ο διαχειριστής να σβήσει.

Εικόνα 3.2.6 Μήνυµα Επιτυχούς ∆ιαγραφής Μηνυµάτων

Ο κώδικας διαγραφής ενός µηνύµατος από τον πίνακα εµφανίζεται παρακάτω:

$query98="delete from comunication where idcomunication='$idcomunication2'";
$result98=mysql_query($query98,$conn);

if (!$result98) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

else
{

Echo "<center>";
echo "<b><font color=red><h4>Η διαγραφή έγινε
επιτυχώς!</h4></font></b>";
}
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Αρχείο admincustomers.php
Όπως και στην σελίδα admincomunication.php που αναφέραµε προηγουµένως έτσι
και σε αυτήν ο διαχειριστής µπορεί να εισέρθει πατώντας τον σύνδεσµο “Πίνακας
Πελατολογίου” που βρίσκεται στην σελίδα admin.php.
Και σε αυτήν την σελίδα δίνεται η δυνατότητα στον admin να ενηµερώνεται για το
πελατολόγιο του εµφανίζοντας του τον πινάκας Πελατολογίου ο οποίος αντλείται
µέσα από την βάση του πίνακα customers.

Εικόνα 3.2.7 Πινάκας Στοιχείων Πελατών

Ο κώδικας της php ο οποίος εµφανίζει τον πίνακα Πελατολογίου είναι ο παρακάτω :

$query101="select * from customers";
$result101=mysql_query($query101,$conn);
echo '<form method="POST">';
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echo "<center><table border=1 width=600>";
echo "<caption><b>Πίνακας Στοιχείων Πελατών</b></caption>";
echo "<tr><td align=center>Κωδικός Πελάτη</td><td align=center>Ονοµα
Χρηστη </td><td align=center>Κωδικός</td><td
align=center>Ονοµατεπώνυµο</td><td align=center>Mail</td><td
align=center>Τηλέφωνο</td><td align=center>∆ιεύθυνση</td><td
align=center>Πόλη</td><td align=center>Ταχ.κώδικας</td><td
align=center>Σχόλια</td><td align=center>Επιλογή</td></tr>";
while($row101=mysql_fetch_assoc($result101))
{
$customerid=$row101['customerid'];
echo "<tr>";
echo "<td align=center>";echo $row101['customerid'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['uname'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['code'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['name'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['mail'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['phone'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['address'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['city'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['tk'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row101['sxolia'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo "<input type='radio' name='buttonsxolion'
value='$customerid'/>";echo "</td>";
echo "</tr>";
}
echo "</table>";
echo "<br>";
echo '<input type="submit" name="delete" value="∆ιαγραφή Στοιχείων"
onclick="check_answer()">';
echo "</form>";
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Εφόσον λοιπόν γίνει σύνδεση µε την βάση, εκτελείται ένα ερώτηµα το οποίο
αποθηκεύεται στην µεταβλητή $query101.Τα αποτελέσµατα (εάν υπάρχουν) της
µεταβλητής αυτής µε τη βοήθεια της while εκτυπώνονται σε έναν πίνακα µε 11
στήλες. Οι 10 πρώτες στήλες αντλούνται µέσα από τον πίνακα customers της βάσης,
και είναι τα πεδία customerid, uname, code, name, mail, phone, address,city, tk και
sxolia. Ενώ η τελευταία στήλη του πίνακα είναι η εισαγωγή ενός κουµπιού “radio” το
οποίο παίρνει την µοναδική τιµή για κάθε πελάτη (customerid) έτσι ώστε και σε αυτή
την περίπτωση ο διαχειριστής να µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε εγγραφή θέλει και
να την διαγράψει µε την ιδία διαδικασία διαγράφης που αναλύσαµε παραπάνω για
τον πίνακα comunications.

Αρχείο adminbookings.php
Στην σελίδα adminbookings.php οδηγείται o admin

από τον συνδέσω “Πίνακα

Κρατήσεων” του αρχείου admin.php. ∆ίνονται δυο τρόποι που έχει την δυνατότητα ο
διαχειριστής να δει τις κρατήσεις του ξενοδοχείου του.
Ο πρώτος τρόπος είναι να δει συγκεκριµένες κρατήσεις ανά έτος, µηνά ή ηµέρα,
πληκτρολογώντας στα πλαίσια που εµφανίζονται στην παρούσα σελίδα οποιαδήποτε
ηµεροµηνία «Από-Έως (έτος-µήνα-ηµέρα επιθυµεί και έπειτα να πατήσει το κουµπί
“Εµφάνιση” .
Και ο δεύτερος τρόπος είναι να πατήσει το κουµπί “Εµφάνιση όλων” το οποίο θα του
εµφανίσει όλες τις καταχωρηµένες κρατήσεις που βρίσκονται στην βάση του πίνακα
bookings.
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Εικόνα 3.2.8 Αναζήτηση Κρατήσεων µε Βάση την Ηµεροµηνία

Ο διαχειριστής επιλέγει την ηµεροµηνία “Από” και την ηµεροµηνία “Έως” για να δεί
τις κρατήσεις το συγκεκριµένο αυτό διάστηµα. Στη συνέχεια πατάει το κουµπί
εµφάνιση και εκτυπώνεται ο πινάκας µόνο των κρατήσεων της ηµεροµηνία που
διάλεξε όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 3.2.9 Πίνακας Κρατήσεων µε Βάση την Ηµεροµηνία

Το αποτέλεσµα της παραπάνω εικόνας εξάγεται από τον εξής κώδικα της php:
if(isset($_POST['datesearch']))
{
$checkarray=array();
$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$bookid2=$_POST['buttonsxolion'];
$DateFrom="$_POST[ay1]-$_POST[am1]-$_POST[ad1]";
$dateto="$_POST[dy1]-$_POST[dm1]-$_POST[dd1]";

$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die
('Cannot connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');

$queryds="select * from bookings";
$resultds=mysql_query($queryds,$conn);

$querynone="select * from bookings where startdate between
'$DateFrom' and '$dateto'";
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$resultnone=mysql_query($querynone,$conn);

$nonerows=mysql_num_rows($resultnone);

if($nonerows==0)
{
?>
<?PHP
echo '<form method="post">';
echo '<br>';
echo "<table border=1><tr><td align=center>Κωδικός
∆ωµατίου</td><td align=center>Κωδικός Πελάτη</td><td
align=center>Αφιξη</td><td align=center>Αναχώρηση</td><td
align=center>Επιλογή</td></tr>";
echo "<caption><b>Πίνακας Κρατήσεων Από:&nbsp;&nbsp;";
echo '<font color=red>';
echo $DateFrom;
echo '</font>';
echo"&nbsp;&nbsp;Εως:&nbsp;&nbsp;" ;
echo '<font color=red>';
echo $dateto;
echo '</font>';
echo "</b></caption>";
while($rowds=mysql_fetch_assoc($resultds))
{
$DateFrom="$_POST[ay1]-$_POST[am1]-$_POST[ad1]";
$dateto="$_POST[dy1]-$_POST[dm1]-$_POST[dd1]";

$datetocheckeverytime=$rowds['startdate'];

$DateFrom=strtotime($DateFrom);
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$dateto=strtotime($dateto);

$datetocheckeverytime=strtotime($datetocheckeverytime);

if($datetocheckeverytime > $DateFrom AND
$datetocheckeverytime < $dateto)
{
//array_push($checkarray,1);
//dokimi
$bookid=$rowds['bookid'];
echo "<tr>";
echo "<td align=center>";
echo $rowds['roomid'];
echo "</td><td align=center>";
echo $rowds['customerid'];
echo "</td><td align=center>";
echo $rowds['startdate'];
echo "</td><td align=center>";
echo $rowds['enddate'];
echo "</td><td><input type='radio'
name='buttonsxolion' value='$bookid'/></td></tr>";

}

}

echo "</table><br>";
echo '<input type="submit" name="delete" value="∆ιαγραφή
Κράτησης" onclick="check_answer()">';
echo "</form>";
echo '<form action="adminbookings.php">
<input type="submit" value="Πίσω" >
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</form><br><br>';

exit;
}
?>
Εφόσον πατηθεί το κουµπί “Εµφάνιση” µε «name="datesearch"» πραγµατοποιείται
σύνδεση στην βάση και στη συνέχεια µε την while εκτυπώνονται µονό οι έγγραφες
του πίνακα bookings που ικανοποιούν τις τιµές των µεταβλητών $DateFrom και
$dateto που έδωσε ο διαχειριστής. Για να γίνει όµως αυτό ορίζεται µια µεταβλητή
$datetocheckeverytime η οποία παίρνει, κάθε φόρα που επαναλαµβάνεται η συνθήκη
while, την ανάλογη τιµή του πεδίου star date του πίνακα bookings και ελέγχεται αν
είναι µεγαλύτερη η ώση από την DateFrom και µικρότερη η ώση από την dateto.
Στην αρχή του αρχείου adminbookings.php αναφέρθηκε πως δίνεται στον διαχειριστή
και η δυνατότητα να δει όλες τις κρατήσεις ανεξάρτητου ηµεροµηνιών όπως δείχνει
και η εικόνα 3.2.10

Εικόνα 3.2.10 Πινάκας Όλων των Κρατήσεων
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O Κώδικας της php ο οποίος εµφανίζει τον πίνακα όλων κρατήσεων bookings είναι ο
παρακάτω;

<?php
if(isset($_POST['allbookings']))
{

$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$bookid2=$_POST['buttonsxolion'];
$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die
('Cannot connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');

$query102="delete from bookings where bookid='$bookid2'";
$result102=mysql_query($query102,$conn);

$query93="select * from bookings";
$result93=mysql_query($query93,$conn);
echo '<form method="POST">';
echo "<center><table border=1 width=600>";
echo

όλων

"<caption><b>Πίνακας

των

καταχωρηµένωνΚρατήσεων</b></caption>";
echo

"<tr><td

align=center>Κωδικός

align=center>Κωδικός
Πελάτη</td><td

∆ωµατιίου</td><td

align=center>Αφιξη</td><td

align=center>Αναχώρηση</td><td align=center>Επιλογή</td></tr>";
while($row93=mysql_fetch_assoc($result93))
{
$bookid=$row93['bookid'];
echo "<tr>";
echo "<td align=center>";echo $row93['roomid'];echo "</td>";
73

echo "<td align=center>";echo $row93['customerid'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row93['startdate'];echo "</td>";
echo "<td align=center>";echo $row93['enddate'];echo "</td>";
echo

"<td

align=center>";echo

"<input

type='radio'

name='buttonsxolion' value='$bookid'/>";echo "</td>";
echo "</tr>";

}
echo "</table><br>";
echo '<input type="submit" name="deleteolon" value="∆ιαγραφή Κράτησης"
onclick="check_answer()">';
echo "</form><br><br>";
echo '<form action="adminbookings.php">
<input type="submit" value="Πίσω" >
</form><br><br>';

exit;
}
?>

Εφόσον λοιπόν γίνει σύνδεση µε την βάση, εκτελείται ένα ερώτηµα το οποίο
αποθηκεύεται στην µεταβλητή $query93.Τα αποτελέσµατα (αν υπάρχουν) της
µεταβλητής αυτής µε τη βοήθεια της while εκτυπώνονται σε έναν πίνακα µε 5
στήλες. Οι 4 πρώτες στήλες αντλούνται µέσα από τον πίνακα bookings της βάσης,
και είναι τα πεδία bookid, roomed ,customerid, startdate και enddate. Ενώ η τελευταία
στήλη του πίνακα είναι η εισαγωγή ενός κουµπιού “radio” το οποίο παίρνει την
µοναδική τιµή για κάθε κράτηση (bookid).
Η διαδικασία διαγράφης είναι η ιδία µε αυτήν του πίνακα µηνυµάτων της σελίδας
admincomunication.php που αναλύσαµε παραπάνω, µονό που εδώ το κουµπί “radio”
έχει µοναδικό κωδικό τον bookid του πίνακα bookings µιας και κάθε εγγραφή του
πεδίου bookid είναι µοναδική
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Αρχείο adminprices.php

Στη σελίδα αυτή καταλήγει ο διαχειριστής από τον σύνδεσµο “Πίνακας τιµών” που
βρίσκεται στην σελίδα admin.php. Εδώ, ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει τις τιµές
του πίνακα τιµοκατάλογου που βρίσκεται στην σελίδα prices.php και price offer.php
και το αποτέλεσµα των νέων τιµών να εµφανίζεται ταυτόχρονα στους
τιµοκατάλογους έτσι ώστε ο επισκέπτης να ενηµερώνει άµεσα για τις νέες τιµές του
ισότοπου.

O κώδικας php ο οποίος εµφανίζει τιµές στον πίνακα-φόρµα παρακάτω εικόνας είναι
ο εξής;

<?php
$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";

$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die ('Cannot
connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');

$query89="select * from rooms where beds=1";
$result89=mysql_query($query89,$conn);
$row89=mysql_fetch_assoc($result89);

$query79="select * from rooms where beds=2";
$result79=mysql_query($query79,$conn);
$row79=mysql_fetch_assoc($result79);

$query69="select * from rooms where beds=3";
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$result69=mysql_query($query69,$conn);
$row69=mysql_fetch_assoc($result69);
?>

Εικόνα 3.2.11 Πίνακας Τιµών
Καταρχάς γίνεται σύνδεση µε την βάση δεδοµένων και στη συνέχεια δηµιουργούνται
τρία ρεύµατα;

•

Κατά το Πρώτο ερώτηµα ($query89) Στη µεταβλητή $row89 αποθηκεύεται

το αποτέλεσµα του, το οποίο επιλέγει όλα τα πεδία του πίνακα rooms όπου τα
κρεβάτια έχουν την τιµή 1, δηλαδή επιλέγει όλα τα µονόκλινα δωµάτια.
•

Κατά το ∆εύτερο ερώτηµα ($query79) Στη µεταβλητή $row79 αποθηκεύεται

το αποτέλεσµα του, το οποίο επιλέγει όλα τα πεδία του πίνακα rooms όπου τα
κρεβάτια έχουν την τιµή 2, δηλαδή επιλέγει όλα τα δίκλινα δωµάτια.
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•

Κατά το Τρίτο ερώτηµα ($query69) Στη µεταβλητή $row69 αποθηκεύεται το

αποτέλεσµα του, το οποίο επιλέγει όλα τα πεδία του πίνακα rooms όπου τα
κρεβάτια έχουν την τιµή 3, δηλαδή επιλέγει όλα τα τρίκλινα δωµάτια.

Έπειτα δηµιουργείται ο πινάκας των τιµών στην html δηµιουργώντας τα κελιά µου σε
µορφή “text” προκειµένου να µπορούν να επεξεργαστούν.

<form method="POST">

<table border="1" align="center">
<caption><b>Πίνακας Tιµών</b></caption>
<tr><td

align="center">Κρεβάτια</td><td

Καθηµερίνές</td><td

align="cente">Παρασκευή

align="center">Τιµή
&amp;

Σάββατο</td><td

align="center">Χριστούγεννα/Πρωτοχρονιά</td></tr>
<tr><td align="center">Μονόκλινο</td>
<td

align="center"><input

type="text"

name="price1"

value='<?php

echo

type="text"

name="price1w"

value='<?php

echo

type="text"

name="price1o"

value='<?php

echo

type="text"

name="price2"

value='<?php

echo

type="text"

name="price2w"

value='<?php

echo

type="text"

name="price2o"

value='<?php

echo

$row89['price']; ?>'></td>
<td

align="center"><input

$row89['pricewd']; ?>' ></td>
<td

align="center"><input

$row89['pricespecial']; ?>'></td>
</tr>
<tr><td align="center">∆ίκλινο</td>
<td

align="center"><input

$row79['price']; ?>'></td>
<td

align="center"><input

$row79['pricewd']; ?>'></td>
<td

align="center"><input

$row79['pricespecial']; ?>'></td>
</tr>
<tr><td align="center">Τρίκλινο</td>
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<td

align="center"><input

type="text"

name="price3"

value='<?php

echo

type="text"

name="price3w"

value='<?php

echo

type="text"

name="price3o"

value='<?php

echo

$row69['price']; ?>'></td>
<td

align="center"><input

$row69['pricewd']; ?>'></td>
<td

align="center"><input

$row69['pricespecial']; ?>'></td>
</tr>
</table>
<br>

<input type="submit" name="pricechange" value="Αποθήκευση">
</form>

•

Στις µεταβλητές $row89['price'], $row89['pricewd'], $row89['pricepspecial']

αποθηκεύονται οι τιµές των µονόκλινων δωµατίων που προκύπτουν από το
πρώτο ερώτηµα ($query89) στον παραπάνω κώδικα της php για τις καθηµερινές
ηµέρες (τιµή 30), για τις ηµέρες Παρασκευή-Σάββατο(τιµή 50) και για τις ηµέρες
εορτών (τιµή 50) αντίστοιχα.

•

Στις µεταβλητές $row79['price'], $row79['pricewd'], $row79['pricepspecial']

αποθηκεύονται οι τιµές των δίκλινων που προκύπτουν από το δεύτερο ερώτηµα
($query79) στον παραπάνω κώδικα της php για τις καθηµερινές ηµέρες (τιµή 40),
για τις ηµέρες Παρασκευή-Σάββατο(τιµή 70) και για τις ηµέρες εορτών (τιµή 70)
αντίστοιχα.

•

Στις µεταβλητές $row69['price'], $row69['pricewd'], $row69['pricepspecial']

αποθηκεύονται οι τιµές των τρίκλινων δωµατίων που προκύπτουν από το τρίτο
ερώτηµα ($query69) στον παραπάνω κώδικα της php για τις καθηµερινές ηµέρες
(τιµή 50), για τις ηµέρες Παρασκευή-Σάββατο(τιµή 90) και για τις ηµέρες εορτών
(τιµή 90) αντίστοιχα.
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Ο κώδικας php για την επεξεργασία του πίνακα Τιµών στην σελίδα adminprices.php
είναι ο εξής:

<?php

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

$hostname="localhost";
$username="natasha";
$password="123";
$conn = mysql_connect($hostname, $username, $password) or die ('Cannot
connect SQL server');
$selectdb = mysql_select_db('hotel1') or die('cannot select db');

$price1=$_POST['price1'];

$price1w=$_POST['price1w'];
$price1o=$_POST['price1o'];
$price2=$_POST['price2'];
$price2w=$_POST['price2w'];
$price2o=$_POST['price2o'];
$price3=$_POST['price3'];
$price3w=$_POST['price3w'];
$price3o=$_POST['price3o'];

$query89a="update rooms set price='$price1', pricewd='$price1w',
pricespecial='$price1o' where beds=1";
$result89a=mysql_query($query89a,$conn);
if(!$result89a) {

die('Error: ' . mysql_error()); }
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$query79a="update rooms set price='$price2', pricewd='$price2w',
pricespecial='$price2o' where beds=2";
$result79a=mysql_query($query79a,$conn);
if(!$result79a) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

$query69a="update rooms set price='$price3', pricewd='$price3w',
pricespecial='$price3o' where beds=3";
$result69a=mysql_query($query69a,$conn);
if(!$result69a) {

die('Error: ' . mysql_error()); }

echo "<center><font color=red>Η αποθήκευση των νέων τιµών έγινε
επιτυχώς</font><br><br>";
}
?>

Γίνεται σύνδεση µε την βάση και στην συνέχεια δηµιουργούνται τρία ερωτήµατα
•

Κατά το πρώτο ερώτηµα ($query89a) γίνεται ανανέωση του πίνακα rooms
καταχωρώντας τις αλλαγές των τιµών των µονόκλινων δωµατίων που θα κάνει ο
διαχειριστής. Συγκεκριµένα καταχωρείται στο πεδίο price του πίνακα rooms η
τιµή της µεταβλητής $price1, στο πεδίο pricewd η τιµή της µεταβλητής $pricew
,και στο πεδίο pricepsecial η τιµή της µεταβλητής $priceo

•

Κατά το δεύτερο ερώτηµα ($query79a) γίνεται ανανέωση του πίνακα rooms
καταχωρώντας τις αλλαγές των τιµών των δίκλινων δωµατίων που θα κάνει ο
διαχειριστής. Συγκεκριµένα καταχωρειται στο πεδίο price του πίνακα rooms η
τιµή της µεταβλητής $price2, στο πεδίο pricewd η τιµή της µεταβλητής $price2w
,και στο πεδίο pricepsecial η τιµή της µεταβλητής $price2o

•

Κατά το τρίτο ερώτηµα ($query69a) γίνεται ανανέωση του πίνακα rooms
καταχωρώντας τις αλλαγές των τιµών των τρίκλινων δωµατίων που θα κάνει ο
διαχειριστής. Συγκεκριµένα καταχωρειται στο πεδίο price του πίνακα rooms η
τιµή της µεταβλητής $price3, στο πεδίο pricewd η τιµή της µεταβλητής $price3w
,και στο πεδίο pricepsecial η τιµή της µεταβλητής $price3o
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Κεφάλαιο 4ο – Περιήγηση στον Ιστότοπο
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνετε µία σύντοµη παρουσίαση της εφαρµογής προκειµένου να
δούµε τι δυνατότητες του χρήστη ‘σερφάροντας’ στον ισότοπο.

Αρχική
Η εικόνα που φαίνεται παρακάτω είναι η αρχική σελίδα (αρχείο index.php) του
ισοτόπου όπου δίνονται συνοπτικά κάποιες πληροφορίες για το ξενοδοχείο. Επίσης
δίνεται στα αριστερά η ηµεροµηνία και η τοπική ώρα. Υπάρχει ένας σύνδεσµος
εικόνων όπου ενηµερώνει τον χρήστη για τον καιρό, καθώς επίσης υπάρχει και
σύνδεσµος όπου ανοίγει δορυφορικό χάρτη από τον οποίο µπορεί να πληροφορηθεί
την ακριβή τοποθεσία και διαδροµή του ξενοδοχείου.

Εικόνα 4.1 Αρχική
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Από την αρχική λοιπόν σελίδα που είναι η είσοδος του ισοτόπου, ο χρήστης µπορεί
να µεταφερθεί και στις υπόλοιπες σελίδες της εφαρµογής από τις οποίες λαµβάνει
χρήσιµες και αναλυτικές πληροφορίες αλλά και λειτουργίες για το ξενοδοχείο.
Αναλυτικά περιλαµβάνει τις εξής σελίδες:

Περιοχή
Σε αυτή την σελίδα (αρχείο place.php) παρουσιάζεται στον επισκέπτη του ισοτόπου η
περιοχή του Παλιού Παντελεήµονα, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Συγκεκριµένα,
βλέπει κάποιες ενδεικτικές εικόνες της περιοχής και πληροφορείται γι’ αυτήν.

Εικόνα 4.2 Περιοχή
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∆ραστηριότητες
Στην σελίδα δραστηριότητες (αρχείο activities.php) παρουσιάζονται στον επισκέπτη
οι δραστηριότητες που µπορεί να κάνει εάν επιλέξει να µείνει στο ξενοδοχείο. Η
πλεονεκτική θέση του ξενοδοχείου δίνει την δυνατότητα τόσο στους λάτρεις της
φύσης και του βουνού όσο και της θάλασσας να δραστηριοποιηθούν σε οτιδήποτε
έχει σχέση µε βουνό και θάλασσα.. Έτσι λοιπόν δίνονται πληροφορίες και εικόνες για
δραστηριότητες που µπορεί ο καθένας να επιλέξει να κάνει ανάλογα µε το ότι
επιθυµεί.

Εικόνα 4.3 ∆ραστηριότητες
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∆ωµάτια
Είναι αναµφίβολα γνωστό πως σηµαντικός παράγοντας για την διαµονή η όχι
κάποιου επισκέπτη σε ένα ξενοδοχείο είναι η εµφάνιση και οι παροχές των δωµατίων.
Στην σελίδα αυτή (αρχείο foto.php), ο επισκέπτης µπορεί να δει αρκετές φωτογραφίες
από το εσωτερικό των δωµατίων του ξενοδοχείου και να ενηµερωθεί για τις παροχές
αυτών.

Εικόνα 4.4 ∆ωµάτια
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Τιµές
Στην σελίδα τιµές (αρχείο prices.php) παρουσιάζεται ο τιµοκατάλογος του
ξενοδοχείου για κάθε τύπο δωµατίου ξεχωριστά. ∆ίνεται έναν πινάκας από τον οποίο
ο επισκέπτης µπορεί γρήγορα και εύκολα να ενηµερωθεί αναλυτικά για τις τιµές κάθε
δωµατίου (µονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο) τις καθηµερινές ηµέρες Κυριακή έως
Πέµπτη και Παρασκευή-Σάββατο.

Εικόνα 4.5 Τιµές
Επίσης, η παρούσα σελίδα περιλαµβάνει και έναν σύνδεσµο «Προσφορά
Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά2010 o όποιος µεταφέρει τον χρήστη στην σελίδα
offerprisce.php. Στην σελίδα τίθεται και εκεί ένας πίνακας τιµοκατάλογος για τις
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γιορτινές ηµέρες του χρόνου Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς, όπως δείχνει η
παρακάτω εικόνα

Βασικό χαρακτηριστικό των σελίδων price.php και offerprisce.php είναι ότι δεν είναι
στατικές σελίδες άλλα δυναµικές καθώς οι τιµές για τους δυο πινάκες των σελίδων
αυτών αλλάζουν ανάλογα µε τις τιµές που θα επιλέξει να βάλει ο διαχειριστής του
ιστότοπου. Έτσι κάθε φόρα που γίνονται αλλαγές στις τιµές ο χρήστης άµεσα µπορεί
να ηµερώνεται για αυτές.

Εικόνα 4.6 Τιµές Προσφοράς
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Κρατήσεις
Στη σελίδα κρατήσεις (αρχείο reservation.php) ο χρήστης που επισκέπτεται για
πρώτη φορά στον ιστότοπο έχει την δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικά
µια κράτηση στο ξενοδοχείο πατώντας το κουµπί “νέος πελάτης” όπου τον µεταφέρει
σε άλλες σελίδες ακλουθώντας τα βήµατα δηµιουργίας κράτησης.
∆ιαφορετικά αν έχει πραγµατοποιήσει ήδη στο παρελθόν µια κράτηση µπορεί να
λάβει πρόσθετες δυνατότητες, όπως δηµιουργία µιας νέας κράτησης, επεξεργασία ή
διαγραφή των ήδη αποθηκευµένων κρατήσεων, επεξεργασία των προσωπικών του
στοιχείων, κάνοντας είσοδο στον λογαριασµό από την φόρµα “Σύνδεση Πελάτη”
όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.8.

Εικόνα 4.7 Κρατήσεις
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Επικοινωνία
Η σελίδα Επικοινωνία (αρχείο community.php) περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας
του ξενοδοχείου όπως τηλέφωνα, fax και mail στα οποία µπορεί ο επισκέπτης του
ιστοτόπου να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί µε οτιδήποτε τον ενδιαφέρει
σχετικά µε την µονάδα.
Ένας άλλος τρόπος που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επικοινωνήσει και να
λάβει κάποια πληροφορία είναι η φόρµα επικοινωνίας που διατίθεται στην παρούσα
σελίδα όπως φαίνεται στην παρακάτω “Εικόνα 4.7”.

Εικόνα 4.8 Επικοινωνία
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Εκτός από τα στοιχεία και την φόρµα επικοινωνίας στην σελίδα υπάρχει κάτω
αριστερά µια εικόνα-σύνδεσµος µε όνοµα Admin στον οποίο έχει πρόσβαση µόνο ο
διαχειριστής του ξενοδοχείου. Ο σύνδεσµος αυτός µεταφέρει τον διαχειριστή σε µια
σελίδα (αρχείο adminlogin.php) όπου καλείται να πληκτρολογήσει το username και
password για να κάνει ταυτοποίηση των στοιχείων του διαχειριστή. Εφόσον, τα
στοιχεία είναι σωστά ο διαχειριστής µεταφέρεται στην σελίδα ∆ιαχείρισης
Πελατολογίου/Κρατήσεων (αρχείο admin.php) απ’ όπου έχει την δυνατότητα να
επεξεργάζεται και να διαγράφει στοιχεία πελατολογίου, κρατήσεων µηνυµάτων αλλά
και να αλλάζει τις τιµές στον πίνακα τιµοκατάλογο οπότε το επιθυµεί.

Εικόνα 4.9 Πίνακας Admin (∆ιαχείριση Πελατολογίου/Κρατήσεων)
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