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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάλυση, σχεδίαση και 

αξιολόγηση ενός ιστότοπου για τις ανάγκες μιας αεροπορικής εταιρίας. Σκοπός της 

εργασίας  ήταν  ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  μιας  δυναμικής  σύγχρονης 

ιστοσελίδας  ,  που θα ενσωμάτωνε όλες  τις απαραίτητες  λειτουργίες  και  ευκολίες, 

τόσο  για  τον  απλό  χρήστη‐επισκέπτη  όσο  και  για  τον  ιδιοκτήτη‐διαχειριστή  της 

αεροπορικής εταιρίας. 

  Το  βασικό  λογισμικό  πάνω  στο  οποίο  βασίστηκε  η  ιστοσελίδα  είναι  η 

γλώσσα scripting “PHP” στην οποία γράφτηκε ο κώδικας  ,  το σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων “MySQL” για την διαχείριση των δεδομένων και των 

πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  ομαλή  λειτουργία  της  ιστοσελίδας  και  το 

λογισμικό “Apache HTTP server” για τη δημιουργία του διακοσμητή  (Server) πάνω 

στον οποίο θα “τρέχει” η ιστοσελίδα.  

  Η  εργασία  έχει  χωριστεί  σε  τρία  κύρια μέρη.  Στο  πρώτο μέρος  γίνεται  μια 

εισαγωγή στην ιστορία του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, στα βασικά μέρη 

του  και  στις  βασικές  γλώσσες  προγραμματισμού  και  τις  βασικές  αρχές  για  την 

κατασκευή  ιστοσελίδων.  Στο  δεύτερο  μέρος  περιγράφονται  αναλυτικά  όλες  οι 

λειτουργίες  που  διαθέτει  η  ιστοσελίδα  και  στο  τρίτο  μέρος  παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του ιστότοπου. 

  Η  εργασία  αυτή  αποτελεί  μια  προσπάθεια  για  την  ικανοποίηση  των 

σύγχρονων αναγκών. Είναι μια προσπάθεια δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής 

για  την  αποτελεσματική  προσαρμογή  στις  σύγχρονες  τάσεις  των  αγορών,  μια 

προσπάθεια  εκσυγχρονισμού  του  τρόπου  που  συντελούνται  οι  εμπορικές 

συναλλαγές. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του αγοραστικού κοινού και ανοίγματα σε 

νέες,  μεγαλύτερες αγορές.  Ταυτόχρονα η επιλογή κατασκευής ενός  ιστότοπου  για 

μια αεροπορική εταιρία και η μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας γύρω από 

αυτό μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας της εταιρίας, 

μέσω  των  λιγότερων  απαιτήσεων  σε  έμψυχο  δυναμικό  και  υποδομές,  ενώ 

δημιουργεί  δυνατότητα  εμφάνισης  νέων  επιχειρηματικών  σχεδίων  ,  με  φρέσκες 

ιδέες,  χωρίς  να  υπάρχει  η  απαίτηση  της  διάθεσης  μεγάλων  κεφαλαίων  που  μόνο 

ένα μικρό μέρος του πληθυσμού διαθέτει. 
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ABSTRACT 

 

This master’s  thesis  deals with  the  analysis,  designing  and  evaluation  of  a 

web‐site  for  the needs of an air  company. Aim of work was  the planning and  the 

manufacture of dynamic modern web page, that would incorporate all the essential 

operations and facilities, both for simple user‐visitor and  for owner‐ administrator of 

the air company.  

  The Basic software that the web page  was based on is the language  scripting  

“ PHP ”  in which the code was written  , the data base system of “ MySQL ” for the 

management of data and information that is required for the smooth operation the  

“ Apache HTTP server ” for the creation of Server above for executing the web page.   

  The work has been separated in three main parts. In the first part we attempt 

to  introduce  in the history of  internet and world web,  in his basic parts and  in the 

basic  languages of web‐design and  the basic  rules  for designing web pages.  In  the 

second part  are being described  analytically  all  the operations  that  the web page 

offers and in the third part are being presented the results of evaluation of the web‐

page.  

  This work constitutes an effort for the satisfaction of modern needs.  It is an 

effort of  creation of  suitable  infrastructure  for  the effective adaptation  in modern 

tendencies  of  markets,  an  effort  of  modernization  of  way  that  takes  place  the 

commercial transactions. This involves increase of purchasing public and openings in 

new,  bigger markets.  Simultaneously  the  choice  of  building    a web‐site  for  an  air 

company  and include  all company activities on it will dramatically decrease  the cost 

of creation and operation of  the company, while it creates possibility of appearance 

of  new    enterprising  drawings,   with  fresh  ideas, without  the  requirement  of  big 

capital that only a small part of population allocates. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α. Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Μία  από  τις  σημαντικότερες  τεχνολογικές  καινοτομίες  των  τελευταίων 

χρόνων είναι αναμφίβολα  το διαδίκτυο,  και  είναι βέβαια σημαντική     η  επίδραση 

που  έχει  σε  πολλές  πλευρές  της  καθημερινότητας  και  ευρύτερα  της  οικονομικής 

δραστηριότητας.    Από      τα  μέσα  της      δεκαετία  του  ’90  η  εφαρμογή  του 

ηλεκτρονικού  εμπορίου,    ήταν  αυτή  που  αναπτύχθηκε  με  γοργούς  ρυθμούς,  και 

ιδιαίτερα  εκείνος  ο  κλάδος  του  που  ασχολείται  με  την  προσέγγιση  των 

καταναλωτών από τις επιχειρήσεις,  δηλ το B2C ( business to consumer ).  

Σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην διεύρυνση 

των  συναλλαγών  τους  μέσω  ηλεκτρονικού  εμπορίου,    λόγω  της  αυξανόμενης 

διείσδυσης του διαδικτύου, αλλά και των ευρυζωνικών δικτύων που επιτρέπουν την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών.   

Ο ανταγωνισμός των αεροπορικών  εταιριών  είναι διαρκώς αυξανόμενος και 

επιβάλλει  την  χρήση  νέων  τεχνολογιών  για  την  προβολή  και  διαφήμιση  των 

παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, παροχών, προσφορών και υποδομών.  

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία    ασχολείται  με  την  ανάλυση,  μελέτη  και 

κατασκευή  διαδικτυακής  εφαρμογής  για  τις  ανάγκες  μιας  αεροπορικής  εταιρίας. 

Σκοπός  της  εργασίας  ήταν  ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή    μιας  δυναμικής 

σύγχρονης ιστοσελίδας, που θα ενσωμάτωνε όλες τις απαραίτητες  λειτουργίες  και 

ευκολίες  τόσο    για  τον  απλό  χρήστη‐επισκέπτη  της  ιστοσελίδας  όσο  και  για  τον 

ιδιοκτήτη‐διαχειριστή  της  ιστοσελίδας  της  εταιρίας.  Απαραίτητη προϋπόθεση που  

ετέθη από την αρχή ήταν η χρήση εργαλείων λογισμικού “ανοικτού κώδικα”. Έτσι το 

βασικό  λογισμικό  πάνω  στο  οποίο  βασίστηκε  η  ιστοσελίδα  είναι:  η  γλώσσα  

scripting    “PHP”  στην  οποία  γράφτηκε  ο  κώδικας,  το  σύστημα  διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων “MySQL” για την διαχείριση των δεδομένων και των 

πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  ομαλή  λειτουργία  της  ιστοσελίδας  και  το 

λογισμικό “Apache HTTP server” για τη δημιουργία του διακοσμητή (Server) πάνω 

στον οποίο θα “τρέχει” η ιστοσελίδα.  
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B. Δομή  της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

πολύ σύντομη εισαγωγή στην  ιστορική εξέλιξη  του διαδικτύου και στις σύγχρονες 

δυνατότητες  και  εφαρμογές  του,    και  μία  σύντομη  περιγραφή  του  παγκόσμιου 

ιστού (world wide web ). 

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  ασχολείται  με  τα  βασικά  μέρη  που  αποτελούν  το 

διαδίκτυο.  Αναλύονται  οι  έννοιες  «web–server»  ,  «web‐client»,  το  βασικό 

πρωτόκολλο  του  διαδικτύου  (HTTP)  και  η  γλώσσα  επισήμανσης  υπερκειμένου 

(HTML). 

Στη  συνέχεια  στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναφέρεται  στα  είδη  των  ιστοσελίδων 

(στατικών  και  δυναμικών)    στα  πλεονεκτήματα  και  στα  μειονεκτήματα  αυτών. 

Επίσης αναλύονται οι βασικές αρχές κατασκευής ιστοσελίδας.  

 Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  αναφέρονται  οι  γλώσσες  προγραμματισμού  και  τα 

εργαλεία  κατασκευής  ιστοσελίδων  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  παρούσα 

εργασία  και  περιγράφονται  τα  βασικότερα  στοιχεία  σύνταξης  για  την  κάθε  μια 

γλώσσα. 

 Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει περιγράφει την βασική δομή της ιστοσελίδας 

και την βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί.  

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες 

της  ιστοσελίδας  οι  οποίες  έχουν  ταξινομηθεί  σε  α)  Λειτουργίες  Επισκέπτη  β) 

Λειτουργίες Μέλους γ) Λειτουργίες Διαχειριστή. 

Στο  έβδομο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  το  ερωτηματολόγιο  που 

συμπληρώθηκε για  τις ανάγκες  της αξιολόγησης  της  ιστοσελίδας. Αναφέρονται  τα 

αποτελέσματα  των  ερωτηθέντων  χρηστών  και  παρουσιάζονται  σε  κατάλληλα 

γραφήματα. 

Το  όγδοο  κεφάλαιο  αποτελεί  έναν  επίλογο  με  τα  συμπεράσματα  και 

αποτελέσματα  της  εργασίας.  Στο  τέλος  υπάρχει  το  παράρτημα  που  περιέχει  ένα 

μέρος από τον κώδικα της ιστοσελίδας της εταιρίας. 
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1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
 

 

1.1. Ιστορία Του Διαδικτύου 
 

Το Διαδίκτυο   ή   Ίντερνετ   (Ιnternet)  είναι  ένα  επικοινωνιακό    δίκτυο  

ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  που  επιτρέπει  την  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ 

οποιουδήποτε  διασυνδεδεμένου  υπολογιστή.  Η  τεχνολογία  του  είναι  κυρίως 

βασισμένη  στην  διασύνδεση  επιμέρους  δικτύων  ανά  τον  κόσμο  και  πολυάριθμα 

τεχνολογικά πρωτόκολλα, με κύριο το  TCP/IP. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος  internet 

 προκύπτει  από  τη  σύνθεση  λέξεων :  inter‐network.  Στην  πιο  εξειδικευμένη  και 

περισσότερο  χρησιμοποιούμενη  μορφή  του,  με  τους  όρους 

 Διαδίκτυο, Ιντερνέτ ή Ίντερνετ (με  κεφαλαίο  το  αρχικό  γράμμα)  περιγράφεται  το 

παγκόσμιο  πλέγμα  διασυνδεδεμένων  υπολογιστών  και  των  υπηρεσιών  και 

πληροφοριών  που  παρέχει  στους  χρήστες  του.  Το  Διαδίκτυο 

χρησιμοποιεί μεταγωγή  πακέτων (packet  switching)  και  τη στοίβα 

πρωτοκόλλων TCP/IP  (wikipedia, 2008). 

Οι  πρώτες  απόπειρες  για  την  δημιουργία  ενός  διαδικτύου  ξεκίνησαν 

στις ΗΠΑ κατά  την  διάρκεια  του ψυχρού  πολέμου.  Η Ρωσία είχε  ήδη  στείλει  στο 

διάστημα τον δορυφόρο Σπούτνικ 1 κάνοντας τους Αμερικανούς να φοβούνται όλο 

και  περισσότερο  για  την  ασφάλεια  της  χώρας  τους.  Θέλοντας  λοιπόν  να 

προστατευτούν  από  μια  πιθανή  πυρηνική  επίθεση  των  Ρώσων  δημιούργησαν  την 

υπηρεσία  προηγμένων  αμυντικών  ερευνών  ARPA  (Advanced  Research  Project 

Agency) γνωστή ως DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) στις μέρες 

μας.  Αποστολή  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  ήταν  να  βοηθήσει  τις  στρατιωτικές 

δυνάμεις  των ΗΠΑ να  αναπτυχθούν  τεχνολογικά  και  να  δημιουργηθεί  ένα  δίκτυο 

επικοινωνίας  το  οποίο  θα  μπορούσε  να  επιβιώσει  σε  μια  ενδεχόμενη  πυρηνική 

επίθεση  (Internet Society, 2003). 
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Το  αρχικό  θεωρητικό  υπόβαθρο  δόθηκε  από  τον Τζ.  Λικλάιντερ (J.C.R. 

Licklider) που ανέφερε σε συγγράμματά του το "γαλαξιακό δίκτυο". Η θεωρία αυτή 

υποστήριζε  την  ύπαρξη  ενός  δικτύου  υπολογιστών  που  θα  ήταν  συνδεδεμένοι 

μεταξύ  τους  και  θα  μπορούσαν  να  ανταλλάσσουν  γρήγορα  πληροφορίες  και 

προγράμματα. Το επόμενο θέμα που προέκυπτε ήταν ότι το δίκτυο αυτό θα έπρεπε 

να  ήταν  αποκεντρωμένο  έτσι  ώστε  ακόμα  κι  αν  κάποιος  κόμβος  του  δεχόταν 

επίθεση να υπήρχε δίοδος επικοινωνίας για τους υπόλοιπους υπολογιστές. Τη λύση 

σε αυτό έδωσε ο Πολ Μπάραν (Paul Baran) με τον σχεδιασμό ενός κατανεμημένου 

δικτύου  επικοινωνίας  που  χρησιμοποιούσε  την  ψηφιακή  τεχνολογία.  Πολύ 

σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία ανταλλαγής πακέτων του Λέοναρντ   Κλάινροκ 

(Leonard Kleinrock), που υποστήριζε ότι πακέτα πληροφοριών που θα περιείχαν την 

προέλευση και  τον προορισμό  τους μπορούσαν να σταλούν από έναν υπολογιστή 

σε έναν άλλο. 

Στηριζόμενο  λοιπόν  σε  αυτές  τις  τρεις  θεωρίες  δημιουργήθηκε  το  πρώτο 

είδος διαδικτύου γνωστό ως ARPANET. Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη 

φορά το 1969 με 4 κόμβους μέσω των οποίων συνδέονται 4 μίνι υπολογιστές (mini 

computers 12k):  του  πανεπιστημίου  της Καλιφόρνια στην  Σάντα  Μπάρμπαρα  του 

πανεπιστημίου  της  Καλιφόρνια  στο Λος  Άντζελες,  το  SRI  στο  Στάνφορντ  και  το 

πανεπιστήμιο  της Γιούτα.  Η  ταχύτητα  του  δικτύου  έφθανε  τα  50  kbps  και  έτσι 

επιτεύχθηκε η πρώτη dial up σύνδεση μέσω γραμμών τηλεφώνου. Μέχρι το 1972 οι 

συνδεδεμένοι  στο ARPANET  υπολογιστές  έχουν  φτάσει  τους  23,  οπότε  και 

εφαρμόζεται για πρώτη φορά το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

( Barry M Leiner,1997). 
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1.2.  O Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) 

 

  Το  διαδίκτυο  (Internet)  είναι  ένα  διεθνές  δίκτυο  υπολογιστών  ,  που 

επιτρέπει  την  επικοινωνία  μεταξύ  ανθρώπων  σε  όλο  τον  κόσμο  με  τη  χρήση  του 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP. Το  World Wide Web , το οποίο αποκαλείται και 

WWW  είναι  αναμφισβήτητα  μια  από  τις  πιο  δημοφιλείς  υπηρεσίες  μαζί  με  το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η λειτουργία του βασίζεται σε δύο τεχνολογίες: το HTTP 

(Hypertext  Transfer  Protocol)και  το  HTML(Hypertext  Markup  Language).  Με  τη 

γλώσσα HTML  μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  μεμονωμένες  ιστοσελίδες  ή  ακόμα 

και  ολόκληρους  δικτυακούς  τόπους.  Οι  ιστοσελίδες  δημοσιεύονται  στο  διαδίκτυο 

με  βάση  το  πρωτόκολλο  HTTP.  Οι  υπολογιστές  αντίστοιχα  χρησιμοποιούν  μία 

εφαρμογή πλοήγησης – web browser  (όπως το Netscape Navigator ή  το Microsoft 

Internet  Explorer)  που  λαμβάνει,  ερμηνεύει  και  εμφανίζει  τις  ιστοσελίδες  στην 

οθόνη (Wikipedia, 2011). 

  Παγκόσμιος  ιστός  και Internet συχνά  θεωρούνται  το  ίδιο  πράγμα.  Η 

αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του 

Internet. Για την ακρίβεια, την δημοφιλέστερη. Σε αντίθεση με το Internet, που έχει 

και  υλική  υπόσταση,  ο  ιστός  δεν  έχει,  μιας  και  αποτελείται  από  πακέτα 

πληροφορίας.  Η  τεχνολογία  του  ιστού  καθιστά  δυνατή  την  δημιουργία 

"υπερκειμένων", μία διασύνδεση δηλαδή πάρα πολλών μη ιεραρχημένων στοιχείων 

που  παλαιότερα  ήταν  απομονωμένα.  Τα  στοιχεία  αυτά  μπορούν  να  πάρουν  και 

άλλες μορφές πέραν της μορφής του γραπτού κειμένου, όπως εικόνας και ήχου. 

Η  τεχνολογία  του  ιστού  δημιουργήθηκε  το  1989  από  τον  Βρετανό Τιμ 

Μπέρνερς  Λι,  που  εκείνη  την  εποχή  εργαζόταν  στον Ευρωπαϊκό  Οργανισμό 

Πυρηνικών  Ερευνών (CERN)  στην  Γενεύη  της  Ελβετίας.  Το  όνομα  που  έδωσε  στην 

εφεύρεσή  του  ο  ίδιος  ο  Lee  είναι World  Wide  Web,  όρος  γνωστός  στους 

περισσότερους  από  το  "www".  Αυτό  που  οδήγησε  τον  Lee  στην  εφεύρεση  του 

Παγκόσμιου ιστού ήταν το όραμά του για ένα κόσμο όπου ο καθένας θα μπορούσε 

να ανταλλάσσει πληροφορίες και ιδέες άμεσα προσβάσιμες από τους υπολοίπους. 

Το  σημείο  στο  οποίο  έδωσε  ιδιαίτερο  βάρος  ήταν  η  μη  ιεράρχηση  των 

διασυνδεδεμένων  στοιχείων.  Οραματίστηκε  κάθε  στοιχείο,  κάθε  κόμβο  του  ιστού 

ίσο  ως  προς  την  προσβασιμότητα  με  τα  υπόλοιπα.  Αν  σκεφτεί,  όμως,  κανείς  τον 
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βαθμό  ιεράρχησης  με  τον  οποίο  λειτουργούν  οι  μηχανές  αναζήτησης  του  ιστού, 

όπως  για  παράδειγμα  το google,  γίνεται  εύκολα  κατανοητό  ότι  στην  πράξη  κάτι 

τέτοιο  δεν  συμβαίνει,  τουλάχιστον  στον  βαθμό  που  το  είχε  οραματιστεί  ο  Lee 

(Berners‐Lee, 2009). 

 

2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 

2.1  WEB SERVERS (Διακομιστές Web) 

 

Είναι υπολογιστές που αποθηκεύουν και διακινούν πληροφορίες, δεδομένα, 

και έγγραφα  χρησιμοποιώντας το Internet. Τα έγγραφα αυτά είναι στη πλειοψηφία 

τους ιστοσελίδες, αλλά  μπορεί να είναι και άλλα αρχεία όπως π.χ. λογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις, αρχεία κειμένου,   συμπιεσμένα αρχεία γενικώς. Οι  ιστοσελίδες του 

site  φυλάσσονται  στο  directory,  το  οποίο    βρίσκεται  στο  σκληρό  δίσκο  του Web 

server  της  εταιρίας  που  φιλοξενεί  τις  ιστοσελίδες  .  Οι    servers  πρέπει  να 

λειτουργούν όλο το 24ωρο ώστε οι  χρήστες να έχουν πρόσβαση στις  πληροφορίες 

και τα έγγραφα που φυλάσσονται σε αυτούς (Κωνταντογιαννης, 2008). 

 

2.2 Οι χρήστες του Web ( Clients) 

 

Ο client είναι  ο  αιτών  των  υπηρεσιών.  Ο client δεν  μπορεί  παρά  να  είναι 

ένας υπολογιστής. Οι υπηρεσίες που ζητούνται από τον client μπορεί να υπάρχουν 

στους  ίδιους σταθμούς  εργασίας ή σε απομακρυσμένους σταθμούς  εργασίας που 

συνδέονται  μεταξύ  τους  μέσω  ενός  δικτύου.  Ο client ξεκινάει  πάντα  την 

επικοινωνία. 

Τα  συστατικά  του client είναι  πολύ  απλά.  Μια client μηχανή  πρέπει  να 

μπορεί να κάνει τα ακόλουθα: 

 Να τρέχει το λογισμικό των γραφικών διεπαφών χρηστών (GUIs). 
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 Να  δημιουργεί  τις  αιτήσεις  για  πληροφορίες  και  να  τις  στέλνει 

στον server. 

 Να αποθηκεύει τις επιστρεφόμενες πληροφορίες. 

 

Αυτές  οι  αιτήσεις  καθορίζουν  πόση  μνήμη  χρειάζεται,  ποια  ταχύτητα 

επεξεργασίας  θα  μπορούσε  να  βελτιώσει  τον  χρόνο  ανταπόκρισης,  και  πόση 

χωρητικότητα  αποθήκευσης  απαιτείται  (  Ιστότοπος  του  Εργαστηρίου  Παράλληλης 

Κατανεμημένης Επεξεργασίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).  

 

2.3  Το πρωτόκολλο HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) 

HTTP:    Συντομογραφία  της  φράσης:  «Hyper  Text  Transfer  Protocol».  Είναι 

ένα σύνολο κανόνων,  ή αλλιώς πρωτόκολλο,  που καθορίζει τον τρόπο ε τον οποίο 

θα  γίνει  η  μεταφορά  του  υπερκειμένου  (hypertext)  μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων 

υπολογιστών.   

Το πρωτόκολλο HTTP είναι το πιο συνηθισμένο στον ηλεκτρονικό χώρο του 

World Wide  Web.  Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων 

Hyper  Text    Transfer  Protocol  (Πρωτόκολλο  Μεταφοράς  Υπερκειμένου).    Το 

πρωτόκολλο  αυτό  χρησιμοποιείται  από  τη  συγκεκριμένη  υπηρεσία  του  δικτύου 

Internet από το 1990. Το HTTP αποτελεί ένα πρωτόκολλο του επιπέδου εφαρμογών 

στα δίκτυα υπολογιστών και χρησιμοποιείται κυρίως σε διανεμημένα  πληροφορικά 

συστήματα  υπέρ‐μέσων.  Είναι  ένα  γενικό,  αντικειμενοστραφές  πρωτόκολλο  που 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  ένα  πλήθος  εφαρμογών,    για  παράδειγμα  σε 

εξυπηρετητές‐διανομείς  (servers)    και  διανεμημένα  συστήματα  διαχείρισης 

αντικειμένων.    Το  βασικότερο  και  πιο  σημαντικό  ίσως  χαρακτηριστικό  του 

πρωτοκόλλου  αυτού  είναι  ότι  επιτρέπει  στα  διάφορα  συστήματα  μετάδοσης 

δεδομένων  να  υφίστανται  ανεξάρτητα  από  τα  δεδομένα  που  αυτά  μεταφέρουν 

(Raggett Dave, Berners‐Lee, 2007). 
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2.4  HTML (Hyper Text Markup Language) 
 

Προέρχεται    από  τα  αρχικά  των  αγγλικών  λέξεων  Hyper  Text  Markup 

Language  (Γλώσσα  Επισήμανσης  Υπερκειμένου),    και  στην  οποία  στηρίζεται 

ολόκληρο το δημιούργημα του World Wide Web.     Η προβολή και η διαχείριση σε 

επίπεδο  χρήστη  ενός  εγγράφου  HTML  είναι  αρκετά  απλή  υπόθεση,    αφού  ο 

κυριότερος  στόχος  της  γλώσσας  είναι  η  παραγωγή  εγγράφων  υπερκειμένου 

εύκολων στο χειρισμό τους.  Η γλώσσα αυτή παρουσιάζει απλό κείμενο,  εικόνες και 

προσφέρει  ορισμένες  μορφοποιήσεις  για  διακριτική  παρουσίαση  συγκεκριμένων 

σημείων (λ.χ.  τίτλων).   

Βασικό στοιχείο της HTML  αποτελούν οι σύνδεσμοι (links) που μπορεί αυτή 

να δημιουργήσει, δηλαδή συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου της σελίδας τα 

οποία  όταν  επιλεγούν  από  τον  χρήστη  οδηγούν  σε  κάποιο  άλλο  σημείο  του 

εγγράφου, ή ακόμη και σε ένα άλλο έγγραφο που μπορεί να βρίσκεται σε κάποιον 

άλλο υπολογιστή  του  Internet.   Με αυτά τα βασικά δομικά στοιχεία και ορισμένα 

άλλα δευτερεύοντα υλοποιούνται όλες οι σελίδες του World Wide Web.  Σε επίπεδο 

προγραμματισμού,   τα HTML   αρχεία είναι απλά ASCII   αρχεία κειμένου,   τα οποία 

περιέχουν  το κείμενο που εμφανίζεται  καθώς και  τις  ειδικές εντολές  της γλώσσας 

για τις συγκεκριμένες λειτουργίες.   Για τα γραφικά υπάρχουν αναφορές σε αρχεία 

γραφικών τα οποία βρίσκονται εκτός του HTML κειμένου (Laura Leemay, 2000).  
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3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGN) 

 

Ο  σχεδιασμός  στο  Διαδίκτυο  αφορά  την  ικανότητα  δημιουργίας 

παρουσιάσεων περιεχομένου (συνήθως κειμένου ή πολυμέσων) οι οποίες φτάνουν 

στον τελικό‐χρήστη μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, με τη χρήση λογισμικού όπως ένας 

φυλλομετρητής  (web browser) ή άλλου λογισμικού σχεδιασμένου για το διαδίκτυο 

όπως η τηλεόραση μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών. 

Η δημιουργία ιστοσελίδας δεν είναι μια στατική διαδικασία, είναι έκφραση, 

τεχνική  και  διαρκής  εκμάθηση,  καθώς  το  internet  εξελίσσεται  με  ραγδαίους 

ρυθμούς χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνολογίες (Wikipedia 2011). 

 

3.1  Είδη Ιστοσελίδων 

 

 

3.1.1  Στατικές Ιστοσελίδες 

   

  Οι  στατικές  ιστοσελίδες  χαρακτηρίζονται  από  την  μονιμότητα  του 

περιεχομένου  τους  και  της  διάταξής  τους  (layout),  τα  οποία  μπορούν  να 

αλλάξουν/να  τροποποιηθούν  μόνο  με  αίτημα  για  αναβάθμιση  (update)  από  τον 

προγραμματιστή/διαχειριστή  της  σελίδας αυτής. Μια απλή σελίδα html  (έγγραφο 

html)  που  περιλαμβάνει  κείμενο,  συνδέσμους  και  φωτογραφίες  για  παράδειγμα, 

είναι  ένα  απλό  παράδειγμα  στατικής  σελίδας.  Τα  δεδομένα  σε  μια  στατική 

ιστοσελίδα  δεν  αλλάζουν  δυναμικά.  Έχουν  σταθερό,  αμετάβλητο  περιεχόμενο( pc 

magazine, 2011) 

Στα  υπέρ  της  στατικής  σελίδας  είναι  το  χαμηλό  κόστος  κατασκευής  και 

συντήρησης, γιατί μια στατική σελίδα, δεν απαιτεί μεγάλο χώρο σε φιλοξενία από 

webserver.  Μια  στατική  σελίδα  αναπτύσσεται/σχεδιάζεται  γρηγορότερα  από  ότι 
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μια  δυναμική.  Επίσης  οι  στατικές  σελίδες  φορτώνουν  πιο  γρήγορα  από  ότι  οι 

δυναμικές. 

Μεγάλο πλεονέκτημα των στατικών ιστοσελιδών έναντι των δυναμικών είναι 

επίσης  ότι  πιο  SEO  friendly.  To  SEO  σημαίνει  Search  engine  optimization  και  στα 

ελληνικά "Βελτιστοποίηση Σελίδας για τις μηχανές αναζήτησης". Οι στατικές σελίδες 

λοιπόν  είναι  πιο  φιλικές  προς  τις  μηχανές  αναζήτησης.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  στις 

στατικές ιστοσελίδες υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης στον κώδικα html, των meta 

tags  τα οποία αναγνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης και κατατάσσουν την στατική 

σελίδα πάνω από μια δυναμική που δεν έχει ακριβώς αυτή την δυνατότητα. Αυτό 

είναι  πολύ  ισχυρό  πλεονέκτημα  των  στατικών  ιστοσελιδών,  γιατί  όπως 

καταλαβαίνετε  έχει  άμεση  σχέση  με  την  επισκεψιμότητά  τους.  Και  η 

επισκεψιμότητα  σε  έναν  ιστότοπο  μπορεί  να  μεταφραστεί  σε  κέρδος.  Και  όπως 

είναι γνωστό, οι μηχανές αναζήτησης είναι αυτές που παραπέμπουν τους χρήστες 

στις  ιστοσελίδες.  Οπότε  όσο  καλύτερα  καταταγμένη  η  σελίδα  στις  μηχανές 

αναζήτησης σε διάφορες λέξεις‐κλειδιά, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχει έναντι 

των  ανταγωνιστών  της.  Στην  αγορά  γίνεται  σκληρή  μάχη  ανάμεσα  στους  SEO 

experts  για  διάφορες  λέξεις‐κλειδιά.  Είναι  αξιοσημείωτο,  ότι  μόνο  στην  ελληνική 

αγορά για λέξεις‐κλειδιά όπως (fashion, gadgets, ρούχα), για να επιτευχθεί η πρώτη 

θέση στις μηχανές αναζήτησης, δαπανούνται μέχρι και 20 χιλιάδες ευρώ. Για αυτές 

τις  φράσεις,  στην  παγκόσμια  αγορά  τα  ποσά  εκτοξεύονται  στα  ύψη  όπως  είναι 

αντιληπτό (pc magazine, 2011). 

 

3.1.2 Δυναμικές Ιστοσελίδες 
  Οι  δυναμικές  ιστοσελίδες  προσαρμόζουν  το  περιεχόμενο  τους  και  την 

εμφάνισή  τους  σύμφωνα  με  την  καταχώρηση/αλληλεπίδραση  ή  τις  αλλαγές  του 

τελικού  χρήστη  στο  περιβάλλον  προγραμματισμού  (χρήστης,  ώρα,  τροποποιήσεις 

στη βάση δεδομένων κτλ.). Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάζει στον υπολογιστή του 

τελικού‐χρήστη με τη χρήση των γλωσσών προγραμματισμού που εκτελούνται στον 

υπολογιστή του χρήστη (JavaScript, VBScript, Actionscript, etc.). Το περιεχόμενο στις 

δυναμικές  σελίδες  συχνά  μεταφράζεται  στον  εξυπηρετητή  (server),  που  εκεί 

αποστέλλεται  μέσω  του  διακομιστή  (Apache),  μέσω  γλωσσών  προγραμματισμού 

που εκτελούνται στον εξυπηρετητή (Perl, PHP, ASP, JSP, ColdFusion, .NET κτλ).  
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Πίσω  από  δυναμικά  websites  κρύβονται  πάντα  βάσεις  δεδομένων 

(databases)  οπού  εκεί  αποθηκεύονται  δεδομένα  και  πληροφορίες  του  εν  λόγω 

website.  Και  με  εντολή  του  χρήστη,  το website  επικοινωνεί  με  την database,  από 

όπου  θα  αντλήσει  το  περιεχόμενο  που  απαίτησε  να  δει  ο  χρήστης.  Λόγω  των 

databases  καθίσταται  εύκολη  η  προσθαφαίρεση  περιεχομένου  στις  δυναμικές 

ιστοσελίδες, ακόμα και από τον πιο άσχετο (σε γνώσεις προγραμματισμού) χρήστη‐

επισκέπτη της σελίδας ( pc magazine, 2011). 

Διότι  σε  μια  στατική  σελίδα  για  να  αλλάξει  ή  να  τροποποιήσει  κανείς  το 

περιεχόμενο της σελίδας θα πρέπει να επέμβει στον κώδικα. Άρα πρέπει να  ξέρει 

προγραμματισμό.  Ενώ  σε  μια  δυναμική  σελίδα,  απλά  πρέπει  να  ξέρει  πως  να 

διαχειρίζεται  το  περιεχόμενο  στη  βάση  δεδομένων  και  όλα  τα  υπόλοιπα  γίνονται 

αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα. Όπως είπαμε οι στατικές σελίδες είναι απλά 

html  έγγραφα.  Οι  δυναμικές  ιστοσελίδες  είναι  εφαρμογές‐προγράμματα.  Για  την 

δημιουργία  ενός  δυναμικού  site  χρειάζονται  πολλές‐πολλές  γραμμές  κώδικα 

προγραμματισμού. Παρόλο όμως που είναι σχετικά δύσκολο να κατασκευαστεί ένα 

δυναμικό  site,  είναι  εύκολο  να  διαχειριστεί  και  να  ανανεωθεί.  Εδώ  είναι  και  το 

μεγάλο  πλεονέκτημα,  έναντι  των  στατικών.  Για  να  μπορεί  ένας  απλός  χρήστης‐

επισκέπτης να διαχειρίζεται (να το αλλάζει, να το τροποποιεί ή να το διαγράφει) το 

περιεχόμενο  μιας  δυναμικής  σελίδας  εύκολα,  χωρίς  γνώσεις  προγραμματισμού, 

υπάρχουν τα CMS! CMS (Content Managment System) είναι εύχρηστοι μηχανισμοί 

διαχείρισης περιεχομένου. Έτσι, στην περιοχή διαχείρισης της σελίδας, μπορούν να 

διαχειριστούν  το  περιεχόμενό  της,  απλά  μέλη,  συντάκτες,  διαχειριστές  κ.α.  Ο 

καθένας έχει τον δικό του κωδικό πρόσβασης και το τι προνόμια έχει ο καθένας και 

κατά  πόσο  μπορεί  να  αλλάξει  το  περιεχόμενο  της  σελίδας,  το  ορίζει  ο  υπέρ‐

διαχειριστής της σελίδας. 
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3.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 

3.2.1  Αρχική Σελίδα  

 

  Η αρχική σελίδα είναι η πρώτη με την οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης και 

σίγουρα παίζει τον κύριο ρόλο στην αξιολόγηση όλου του δικτυακού τόπου από τον 

επισκέπτη.  Πρωταρχικός  στόχος  της  αρχικής  σελίδας  είναι  να  απαντά  στα 

ερωτήματα  "Πού  βρίσκομαι;"  και  "Τι  δείχνει  αυτό  το  site;".  Επίσης,  στην  αρχική 

σελίδα  θα  πρέπει  να  παρουσιάζονται  οι  πιο  πρόσφατες  ανακοινώσεις  αλλά  και 

κάποια σημαντικά κομμάτια πληροφορίας που θέλουμε να διαβάσει ο επισκέπτης. 

Σύνδεσμοι που καλούν εκ νέου την αρχική σελίδα (όπως το HOME) δεν χρειάζονται, 

καθώς  προκαλούν  σύγχυση  στο  χρήστη,  δίνοντας  του  την  εντύπωση  ότι  δεν 

βρίσκεται στην αρχική σελίδα.  

Η  χρήση  των  σχετικά  κενών  πληροφορίας  οθόνων  εισαγωγής  στην  αρχική 

σελίδα, οι οποίες, μετά από κάποιο οπτικοακουστικό εφέ, καταλήγουν στις επιλογές 

ENTER  ή  EXIT,  συνήθως  κουράζουν  τους  επισκέπτες  και  στην  ουσία  δεν  τους 

προσφέρουν  καμία  ουσιαστική  πληροφορία  εκτός  από  την  παρουσίαση  του 

λογότυπου της εταιρίας. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται τέτοιες εισαγωγές, 

θεωρείται σκόπιμο να καταλήγουν αυτόματα στην κεντρική σελίδα και να παρέχουν 

τη δυνατότητα στους χρήστες να τις παρακάμψουν. Η μόνη περίπτωση που μπορεί 

να φανούν χρήσιμες είναι όταν η επιχείρηση επιθυμεί να φιλτράρει τους πιθανούς 

χρήστες  της  και  να  επιτρέπει  την  είσοδο  μόνο  σε  αυτούς  που  πληρούν  κάποια 

συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. σε websites που παρουσιάζονται πληροφορίες μόνο για 

ενηλίκους), (Δικτυωθείτε, 2008). 

 

3.2.2 Πλοήγηση  

 

Κατά την κατασκευή ιστοσελίδας το βασικό μενού επιλογών πρέπει να έχει 

ξεκάθαρο  σχεδιασμό.  Ευανάγνωστο  και  προσβάσιμο  (χωρίς  έντονα  γραφικά  ή 
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πολύπλοκο κώδικα). Τοποθετούμε το μενού σε θέση που ο χρήστης έχει συνηθίσει 

να το βλέπει (top or left of page) και διατηρούμε τη θέση του σε όλες τις υπόλοιπες 

εσωτερικές σελίδες. Υπομενού, αν κριθεί απαραίτητο, το οποίο θα διατηρεί τη θέση 

και  μορφή  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  εσωτερικές  σελίδες  τονίζοντας  κάποιες 

υπηρεσίες/προϊόντα για ευκολότερη πρόσβαση. 

Τα μενού επιλογών χαρακτηρίζουν  το περιεχόμενο  της σελίδας στην οποία 

θα  οδηγηθεί  ο  χρήστης.  Η  επιλογή  των  λέξεων  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το 

περιεχόμενο. Το μενού μπορεί να είναι και ομαδοποιημένο σε κατηγορίες αν αυτές 

είναι  υπεράριθμες.  Αν  οι  σελίδες  πρόκειται  να  έχουν  αρκετό  περιεχόμενο 

επαναλαμβάνουμε το μενού στο κάτω μέρος της σελίδας για να μην αναγκάζουμε 

το χρήστη να ξανακάνει scroll (Δικτυωθείτε, 2008). 

 

3.2.3 Φόντο Και Χρώματα 

 

Ένα  από  τα  πιο  συνηθισμένα  προβλήματα  κακοφτιαγμένων  sites  είναι  το 

δυσανάγνωστο  κείμενο.  Αν  χρησιμοποιηθεί  παρόμοιο  φόντο  και  χρώμα  κειμένου 

τότε  οι  επισκέπτες  της  σελίδας  θα  έχουν  πρόβλημα.  Κάτι  άλλο  που  προκαλεί 

κούραση στα μάτια είναι το φόντο εικόνας. Αν η εικόνα έχει έντονο μοτίβο τότε θα 

αποσπά την προσοχή και θα είναι πολύ δύσκολο να διαβαστεί το κείμενο. Συν τοις 

άλλοις μπορεί να γίνει πολύ εκνευριστικό. 

Μια  ασφαλής  επιλογή  είναι  άσπρο  φόντο  και  μαύρο  κείμενο  ή  μικρές 

παραλλαγές  όπως  σχεδόν  λευκό  φόντο  και  σκούρο  γκρι  κείμενο.  Κάτι  άλλο  που 

πρέπει να έχει υπόψη ο σχεδιαστής της σελίδας είναι ότι τα χρώματα επηρεάζουν 

τη διάθεση. Φωτεινά έντονα χρώματα όπως το κίτρινο και το πορτοκαλί ανεβάζουν 

τη διάθεση και  την ενέργεια.  Τα γαλάζιο‐μπλε και πορφυρά είναι  χαλαρωτικά.  Τα 

μωβ χρώματα αν χρησιμοποιηθούν σωστά εμπνέουν την αίσθηση της πολυτέλειας. 

Το  κόκκινο  μπορεί  να  δημιουργήσει  την  αίσθηση  του  κινδύνου.  Το  πράσινο  την 

αίσθηση του φρέσκου ή οικολογικού. Σκούρα χρώματα όπως το καφέ και το μαύρο 

μπορεί  να  ρίξουν  τη  διάθεση.  Οπότε  ανάλογα  με  το  στόχο  του  website  και  το 

γενικότερο ύφος καλό είναι να χρησιμοποιήσετε ανάλογα χρώματα. 

Επιλογή  φωτογραφιών  που  δίνουν  άμεσα  το  μήνυμα  της  εταιρείας. 

Φωτογραφίες  σχετικές  με  το  περιεχόμενο,  καθαρές  και  ομοιόμορφες. 
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Αποφεύγουμε σκίτσα και σχέδια και φροντίζουμε να διατηρούμε  το μέγεθός  τους 

μικρό  (Kbytes).  Παρουσίαση  μέσω  banner  ειδικών  υπηρεσιών,  προσφορών  ή 

προϊόντων  που  χρίζουν  διαφήμισης.  Αποφεύγουμε  τα  κινούμενα  γραφικά  αν 

πρόκειται  να  χρησιμοποιήσουμε  αρκετά  διαφημιστικά  banner  καθώς 

αποπροσανατολίζουν τον χρήστη (Δικτυωθείτε, 2008). 

 

 

3.2.4  Ενσωμάτωση Ευχρηστίας σε ένα σύστημα 

 

 

Σύμφωνα  με  τον  Jakob  Nielsen  (2005)  οι  δέκα  όροι  που  πρέπει  να  

πληρούνται  για  να  ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  ευχρηστίας  ενός  συστήματος 

είναι: 

 

1. Ορατότητα της κατάστασης του συστήματος, το σύστημα πρέπει να κρατά πάντα 

ενήμερους  τους  χρήστες  για  την  κατάστασή  του,  μέσω  κατάλληλων 

πληροφοριών απόκρισης, μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. 

2. Εναρμονισμός  συστήματος  και  πραγματικού  κόσμου,  το  σύστημα  πρέπει  να 

αποκρίνεται  σε  "γλώσσα"  κατανοητή  από  το  χρήστη,  και  η  πληροφορία  να  

παρουσιάζεται με φυσικό τρόπο και λογική σειρά. 

3. Έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία κινήσεων, οι χρήστες συχνά ενεργούν κατά 

λάθος,  και  δεν  μπορούν  να  "επανορθώσουν"  βάσει  των  εργαλείων  που  τους 

παρέχονται.  Κάθε  σύστημα  πρέπει  να  προσφέρει  δυνατότητες  αναίρεσης  και 

επανάληψης. 

4. Συνέπεια και Σταθερότητα, οι χρήστες δεν πρέπει να αμφιταλαντεύονται για το 

νόημα  συγκεκριμένων  λέξεων,  καταστάσεων  ή  ενεργειών.  Πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται ενιαίοι και σταθεροί κανόνες σε όλες τις περιπτώσεις. 

5.  Παρεμπόδιση σφαλμάτων, ένας καλός σχεδιασμός που αποτρέπει προβλήματα 

εκ των προτέρων είναι πολύ καλύτερη τεχνική από τη χρήση μηνυμάτων λάθους. 
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6.  Αναγνώριση, τα αντικείμενα, οι ενέργειες και οι επιλογές πρέπει να είναι ορατά. 

Ο χρήστης δεν μπορεί να θυμάται πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πλοήγησής 

του από μια οθόνη σε μια άλλη. Οι οδηγίες για τη χρήση του συστήματος πρέπει 

να είναι επίσης ορατές και διαθέσιμες όποτε χρειαστούν. 

7.  Προσαρμοστικότητα  και  αποδοτικότητα,  το  σύστημα  πρέπει  να  σχεδιαστεί  με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει τόσο στους έμπειρους όσο και στους άπειρους 

χρήστες  να  διαμορφώνουν  τον  τρόπο  και  την  ταχύτητα  με  την  οποία 

αλληλεπιδρούν με το σύστημα, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. 

8.  Αισθητική και απλός σχεδιασμός, κάθε αντικείμενο ή οθόνη πρέπει να περιέχει 

μόνο  τις  απαραίτητες  για  το  χρήστη  πληροφορίες.  Κάθε  επιπλέον  πληροφορία 

μπορεί  να  τον  αποπροσανατολίσει  και  να  τον  αποτρέψει  από  να  τη 

χρησιμοποιήσει. 

9. Βοήθεια για αναγνώριση, διάγνωση και διόρθωση λαθών,  τα μηνύματα λάθους 

πρέπει  να  εκφράζονται  σε  απλή  και  κατανοητή  γλώσσα.  Επίσης  πρέπει  να 

εντοπίζουν επακριβώς το πρόβλημα και να προτείνουν σαφώς τη λύση. 

10.  Παροχή  Βοήθειας  και  Τεκμηρίωσης,  παρόλο  που  είναι  καλύτερο  να  μπορεί  ο 

χρήστης  να  χρησιμοποιήσει  το  σύστημα  χωρίς  να  χρειάζεται  να  ανατρέξει  σε 

οποιοδήποτε  ηλεκτρονικό  εγχειρίδιο,  πολλές  φορές  η  παροχή  εγγράφου 

λεπτομερούς  τεκμηρίωσης  είναι  απαραίτητη.  Κάθε  τέτοιου  είδους πληροφορία 

πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ακριβής και όχι πολύ μεγάλη. 
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4 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 

4.1  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ WAMP (EΚΔΟΣΗ 2.1 ) 
 

Για  την  πραγματοποίηση  του  κατασκευαστικού  μέρους  της  παρούσας 

διπλωματικής  εργασίας  χρησιμοποιήθηκε  η  πλατφόρμα  WAMP  η  οποία 

συμπεριλαμβάνει    τρία δημοφιλή εργαλεία τα οποία ανήκουν στην κατηγορία του 

OpenSource λογισμικού.  

Το WAMP είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού με μηδενικό κόστος. 

Αποτελείται  κυρίως  από  τον  Apache  HTTP  Server,  MySQL  βάση  δεδομένων  και 

μεταγλωττιστές  σεναρίων  γραμμένους  στις  γλώσσες  προγραμματισμού  PHP  και 

Perl. Το όνομα WAMP  είναι αρκτικόλεξο (ακρωνύμιο) και σημαίνει: 

 Windows 

 Apache HTTP Server 

 MySQL 

 PHP‐ PERL 

 

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από προγραμματιστές που το προσφέρουν 

δωρεάν και συμπεριφέρεται σαν ένας web‐server χωρίς κόστος, ικανός να φιλοξενεί 

πολλές  δυναμικές  ιστοσελίδες.  Το  WAMP  είναι  διαθέσιμο  για  τις  εκδόσεις  των  

Microsoft Windows. 
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Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε :  

 Η έκδοση 2.1.  της πλατφόρμας WAMP η οποία περιλαμβάνει:  

 

 Την έκδοση 5.3.4 της γλώσσας  PHP, για την κατασκευή των 

scripts της  δυναμικής ιστοσελίδας. 

 Την έκδοση 5.1.53   MySQL, για την κατασκευή και διαχείριση 

των βάσεων δεδομένων της  ιστοσελίδας  

  Την  έκδοση  2.2.17  του  Apache,  για  το  στήσιμο  του 

διακοσμητή  στον  οποίο  θα  τρέχει  η    ιστοσελίδα.  Ο Apache  έχει 

την  ικανότητα  να  τρέχει  και  να  εμφανίζει  δυναμικές  σελίδες  

γραμμένες σε PHP, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επικοινωνεί με τη 

MySQL και τις βάσεις δεδομένων που απαιτούνται.  

 

Εικόνα 4.1 – ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ WAMP



25 
 

Εδώ  πρέπει  να  αναφερθεί  και  το  περιβάλλον  του  λειτουργικού  συστήματος 

Windows 7  στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα παραπάνω  εργαλεία για την διαδικασία 

κατασκευής της ιστοσελίδας. 

 

 

4.2 HTML (ΕΚΔΟΣΗ 4.0 ) 
 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.3.4 , η html είναι μια γλώσσα χαρακτηρισμού 

στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το δημιούργημα του World Wide Web. 

Κάθε  σελίδα  που  εμφανίζεται  στο  Internet  είναι  ένα  αρχείο  γραμμένο  με  τη 

γλώσσα  HTML  (HyperText  Markup  Language,  Γλώσσα  Χαρακτηρισμού  Υπερ‐

Κειμένου),  που  περιλαμβάνει  το  κείμενο  της  σελίδας,  τη  δομή  της  και  τους 

συνδέσμους  προς  άλλα  έγγραφα,  εικόνες  ή  άλλα  μέσα. 

Ο φυλλομετρητής  (Web browser) παίρνει τις πληροφορίες από τον Web server, τις 

μορφοποιεί  και  τις  εμφανίζει  κατάλληλα  για  το  σύστημά  μας.  Διαφορετικά 

προγράμματα  φυλλομετρητή  μπορεί  να  μορφοποιούν  και  να  εμφανίζουν  το  ίδιο 

αρχείο  με  διαφορετικό  τρόπο,  ανάλογα  με  τις  δυνατότητες  του  συστήματος  στο 

οποίο  τρέχουν  και  τις  επιλογές  διαμόρφωσης  του  προγράμματος  του 

φυλλομετρητή. 

Η HTML 4.0 ήταν μια μεγάλη εξέλιξη των προτύπων της HTML και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στη διεθνοποίηση και  την υποστήριξη  της HTML  για  την παρουσίαση  της 

νέας γλώσσας, των πολλαπλών φύλλων στυλ (CSS). . Η HTML 4.0 είχε προταθεί από 

το W3C το Δεκέμβριο του'97 και έγινε το επίσημο πρότυπο τον Απρίλιο του 1998. Το 

νέο πρότυπο, τι νέες ετικέτες και τα χαρακτηριστικά υποστήριξε άψογα ο Microsoft 

Internet Explorer browser, εν αντιθέσει με τον Netscape Navigator 4.7 που δεν ήταν 

έτοιμος  να  δεχθεί  το  νέο πρότυπο  της HTML. 18  Η  έκδοση αυτή  της HTML,  εκτός 

από το κείμενο, πολυμέσων, και υπερ‐σύνδεση χαρακτηριστικά των προηγούμενων 

εκδόσεων της HTML, υποστηρίζει περισσότερες δυνατότητες πολυμέσων, γλώσσες 

προγραμματισμού,  δελτία  τύπου,  καλύτερες  εκτυπώσεις,  καθώς  και  τα  έγγραφα 

που έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση οι χρήστες με ειδικές ανάγκες, ήταν ένα μεγάλο 

βήμα προς την διεθνοποίηση των εγγράφων (Laura Lemay, 2000). 
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4.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ HTML 

 

  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 (ετικέτες) της HTML, τα οποία υποδεικνύουν τα στοιχεία, τη δομή και τη 

μορφοποίηση  των  σελίδων,  καθώς  επίσης  και  τους  συνδέσμους  υπέρ‐κειμένου 

προς άλλες σελίδες ή προς αρχεία άλλων μορφών (πολυμέσα). 

 

Τα περισσότερα tags της HTML έχουν την εξής μορφή : 

 

<ΌνομαTag>  επηρεαζόμενο κείμενο  </ΌνομαTag>  

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 /. 

Δεν  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. 
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Τα  αρχεία  της HTML  πρέπει  να  τα  γράφουμε  σε  συντάκτες  κειμένων,  δηλ. 

προγράμματα  που  μπορούν  να  αποθηκεύσουν  αρχεία  κειμένου  σε  μορφή  ASCII. 

Τέτοια προγράμματα  είναι  τα Notepad, Wordpad  και Write  των Windows,  το Edit 

του DOS και τα vi, emacs και pico του UNIX. 

Το  όνομα  του  αρχείου  θα  πρέπει  να  έχει  επέκταση  .html  ή  .htm  σε 

συστήματα DOS  ή Windows  που  επιτρέπουν  επεκτάσεις  μόνο  τριών  χαρακτήρων. 

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. 

 

4.2.2. Δημιουργία  φόρμας 

 

 Για  να  δημιουργήσουμε  μια  φόρμα  στην  οποία  θα  εγγράφονται  ή  θα 

γράφουν σχόλια ή παρατηρήσεις οι επισκέπτες των σελίδων μας, χρειαζόμαστε την 

οδηγία <FORM> η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από τις παραμέτρους METHOD 

(παίρνει τις τιμές GET και POST) και ACTION. 

Η  παράμετρος  ACTION  καλεί  ένα  CGI  script,  με  άλλα  λόγια  ένα 

προγραμματάκι  (τεχνικά δεν είναι πρόγραμμα, απλώς μια ακολουθία εντολών) που 

θα φροντίσει για την διαχείριση των δεδομένων που θα δώσει ο χρήστης. 

Η παράμετρος METHOD, καθορίζει με ποιο τρόπο θα λάβει τα δεδομένα το 

CGI script. Όταν έχει την τιμή GET, τότε τα περιεχόμενα της φόρμας θα προστεθούν 

στο  τέλος  του URL που θα λάβει  το CGI script. Με  την  τιμή POST  το CGI script θα 

λάβει  ξεχωριστά  τα  δεδομένα  από  το  URL  το  οποίο  του  τα  αποστέλλει  (το  URL 

χρειάζεται  διότι  όπως  θα  δούμε  ένα  CGI  script  μπορεί  να  εξυπηρετεί  πολλές 

φόρμες, άρα πρέπει να γνωρίζει ποια του στέλνει τα δεδομένα που διαχειρίζεται). 

Συνήθως χρησιμοποιούμε την τιμή POST διότι δεν έχει περιορισμούς στην ποσότητα 

δεδομένων που θα δώσει ο χρήστης της φόρμας. Η GET έχει κάποιους περιορισμούς 

και σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, μπορεί κάποια από αυτά να χαθούν. Επίσης, 

οι διαχειριστές υπολογιστικών συστημάτων την αποφεύγουν διότι έχει αποδειχθεί 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε επιθέσεις hackers. 
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Με βάση τα παραπάνω η <FORM> συντάσσεται ως εξής: 

 

<FORM METHOD=POST ή GET ACTION="http://διεύθυνση 

κόμβου/directory/όνομα φόρμας">...</FORM> 

 

Ετικέτα : <INPUT> 

Καθορίζει  τους  χώρους  στους  οποίους  θα  τοποθετήσει  τα  δεδομένα  του  ο 

χρήστης. Λειτουργεί με τις παραμέτρους TYPE ή/και NAME. 

Η TYPE  καθορίζει  το είδος  των δεδομένων που θα πάρει η φόρμα από τον 

χρήστη.  Αν  δεν  υπάρχει,  τότε  θεωρείται  πως  έχει  την  τιμή  text  (TYPE="text")  που 

είναι η default (δηλαδή τα δεδομένα που εισάγονται είναι σε μορφή κειμένου. 

Η NAME καθορίζει το όνομα (λεζάντα) που δίδεται στο πεδίο αυτό και το CGI script 

μας δίνει το όνομα δίπλα σε κάθε τιμή. Π.χ. αν ο χρήστης θα γράψει το επάγγελμά 

του  τότε  μπορεί  να  δώσουμε  στην  NAME  το  όνομα  profession  έτσι  ώστε  τα 

δεδομένα που θα λαμβάνουμε να παρουσιάζονται με μορφή του τύπου profession 

= economist Αν δεν υπήρχε η NAME θα λαμβάναμε μόνο όσα έγραψε ο χρήστης στο 

INPUT χωρίς καμία πληροφορία για τη σημασία τους. 

Αυτό που μένει τώρα είναι να δώσουμε στην χρήση την δυνατότητα να μας 

στείλει τα στοιχεία που μόλις συμπλήρωσε. Αυτό θα γίνει πάλι με την <INPUT> ως 

εξής:   <INPUT TYPE="submit"> με την οποία λέμε στον browser να δημιουργήσει το 

εικονίδιο υποβολής των δεδομένων της φόρμας. 

Για παράδειγμα: 

<FORM METHOD=POST ACTION="http://www.ΟΝΟΜΑ_ΣΕΛΙΔΑΣ.com/post‐query">  

<P> Give us your name:  

<INPUT NAME= "theName"><P><INPUT TYPE="submit">  

</FORM> 
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RESET 

Πολλές φορές τυχαίνει ο χρήστης που συμπλήρωσε μια φόρμα, να θέλει να 

ακυρώσει όλες τις επιλογές του για να τις αντικαταστήσει με άλλες. Αυτό μπορεί να 

γίνει  με  την  τιμή RESET  της  παραμέτρου  TYPE  που  δημιουργεί  ένα  άλλο  πλήκτρο 

επιλογής. Π.χ. 

<INPUT TYPE="RESET" VALUE= "Ακύρωση Επιλογών"> 

 

VALUE 

Με  την  παράμετρο  VALUE,  μπορούμε  να  αλλάξουμε  το  κείμενο  του 

εικονιδίου υποβολής των δεδομένων της φόρμας. Π.χ. αν θέλουμε αντί για Submit 

Query να γράφει Υποβολή θα αλλάξουμε την οδηγία σε: 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Υποβολή"> 
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4.3  CSS ( Cascading Style Sheets ) 

 

  Η  CSS  (Cascading  Style  Sheets)  πρωτοεμφανίστηκε  το  1996,  αλλά  η 

ολοκληρωμένη υποστήριξη από τους πιο δημοφιλείς browsers έγινε μέχρι το 2000. 

Είναι μία γλώσσα που χρησιμοποιείται από την HTML και την XHTML για να ορίσει 

την εμφάνιση των ιστοσελίδων του διαδικτύου. Εφαρμόζεται σε κάθε στοιχείο της 

σελίδας ξεχωριστά, με τα στυλ ορίζουμε το χρώμα, το μέγεθος της γραμματοσειράς, 

την γραφή (bold, underline, κτλ.), το χρώμα του φόντου, τις διαστάσεις, την τιμή και 

μια σειρά από άλλες ιδιότητες των στοιχείων μιας ιστοσελίδας.  

Η χρήση CSS κάνει πολύ εύκολη την διαχείριση της εμφάνισης των σελίδων. 

Για παράδειγμα, αν σε μια ιστοσελίδα, χωρίς χρήση CSS, θέλουμε να αλλάξουμε το 

χρώμα  του  φόντου  σε  όλες  τις  επικεφαλίδες  όλων  των  πινάκων  θα  πρέπει  να 

πηγαίνουμε σε κάθε μια επικεφαλίδα και  να ορίζουμε  το  χρώμα που επιθυμούμε 

αλλάζοντας κάθε φορά την τιμή της ιδιότητας bgcolor των ετικετών <th>. Ενώ σε μια 

σελίδα με χρήση CSS θα χρειαστεί να αλλάξουμε το χρώμα αυτό μια μόνο φορά και 

αυτό θα εφαρμοστεί για όλες τις επικεφαλίδες των πινάκων της σελίδας. Παρόμοια 

μπορούμε να ορίσουμε στυλ, όχι μόνο για στοιχεία μιας σελίδας, αλλά για στοιχεία 

όλων των σελίδων του Site μας. 

Σήμερα  υπάρχουν  πολύ  λίγες  ιστοσελίδες  που  δεν  χρησιμοποιούν  CSS.  Η 

χρήση των στυλ κάνει την ζωή των Web designers πολύ πιο εύκολη δημιουργώντας 

έτσι Sites τα οποία μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα  (Wlearn, 2008, 

Wikipedia, 2008). 

 

4.3.1.   ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΗΣ CSS 

Η σύνταξη των CSS αποτελείται από τρία μέρη : έναν επιλογέα (selector), μια 

ιδιότητα (property) και μια τιμή (value) : 

επιλογέας {ιδιότητα: τιμή} 

selector {property: value} 



31 
 

Ο επιλογέας είναι  συνήθως  το  στοιχείο/tag  που  θέλουμε  να  ορίσουμε, 

η ιδιότητα είναι το χαρακτηριστικό που θέλουμε να αλλάξουμε και η κάθε ιδιότητα 

μπορεί να πάρει μια τιμή. Η ιδιότητα και η τιμή ξεχωρίζουν από τον χαρακτήρα : και 

περικλείονται από τους χαρακτήρες { }, ως εξής : 

body {color: black} 

Αν  η  τιμή  αποτελείται  από  πολλές  λέξεις,  πρέπει  να  τοποθετήσουμε 

εισαγωγικά : 

p {font‐family: "sans serif"} 

Αν  θέλουμε  να  ορίσουμε  περισσότερες  από  μία  ιδιότητες,  πρέπει  να 

ξεχωρίσουμε  την  κάθε  ιδιότητα  με  τον  χαρακτήρα  ;.  Το  παρακάτω  παράδειγμα 

δείχνει  πώς  μπορούμε  να  ορίσουμε  μια  κεντραρισμένη  παράγραφο  με  χρώμα 

κειμένου κόκκινο : 

p {text‐align: center; color: red} 

Για να κάνουμε τους ορισμούς των στυλ πιο ευανάγνωστους, μπορούμε να 

γράψουμε από μία ιδιότητα σε κάθε γραμμή, ως εξής : 

p 

{ 

text‐align: center; 

color: black; 

font‐family: arial 

} 
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 4.3.2.  ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ CSS 

 

Ομαδοποίηση (Grouping) 

Μπορούμε  να  ομαδοποιήσουμε  τους  επιλογείς.  Ξεχωρίζουμε  τον  κάθε 

επιλογέα  με  κόμμα.  Στο  παρακάτω  παράδειγμα  έχουμε  ομαδοποιήσει  όλα  τα 

στοιχεία επικεφαλίδας (header elements). Το κάθε στοιχείο επικεφαλίδας θα είναι 

πράσινο : 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 

{ 

    color: green 

} 

  

Το Χαρακτηριστικό (Attribute) Class 

Με το χαρακτηριστικό class μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικά στυλ για το 

ίδιο  στοιχείο  (element).  Ας  υποθέσουμε  ότι  θέλουμε  να  έχουμε  δύο  είδη 

παραγράφων  στο  έγγραφό  μας  :  μια  δεξιά  στοιχισμένη  παράγραφο  και  μια 

κεντραρισμένη παράγραφο. 

Να πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τα στυλ : 

p.right {text‐align: right} 

p.center {text‐align: center} 
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Πρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  το  χαρακτηριστικό  class  στο HTML  έγγραφο, 

ως εξής : 

<p class="right"> Αυτή είναι μια παράγραφος. 

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι δεξιά στοιχισμένο. </p> 

<p class="center"> Αυτή είναι μια άλλη παράγραφος. 

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι κεντραρισμένο. </p> 

  

Το Χαρακτηριστικό (Attribute) Id 

Με  το  χαρακτηριστικό id μπορούμε  να  ορίσουμε  ένα  μοναδικό  στυλ  που 

μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  σε  πολλά  στοιχεία.  Να  πώς  μπορούμε  να  το 

κάνουμε αυτό με τα στυλ : 

#right {text‐align: right} 

 

Στο HTML έγγραφο πρέπει να γράψουμε τα εξής : 

<p id="right"> Αυτή είναι μια παράγραφος. 

Το κείμενο αυτής της παραγράφου θα είναι δεξιά στοιχισμένο. </p> 

<h3 id="right"> Αυτή είναι μια επικεφαλίδα. 

Αυτή η επικεφαλίδα θα είναι επίσης δεξιά στοιχισμένη. </h3> 

Το χαρακτηριστικό id πρέπει να έχει μια μοναδική τιμή στο έγγραφο. 

  

 



34 
 

 

4.4  PHP  (Hypertext Pre Processor)  

 

Η  PHP  είναι  μια  γλώσσα  προγραμματισμού  που  σχεδιάστηκε  για  τη 

δημιουργία  δυναμικών  σελίδων  στο  διαδίκτυο  και  είναι  επισήμως  γνωστή  ως: 

HyperText preprocessor.  

Είναι  μια  server‐side  (εκτελείτε  στον  διακομιστή)  scripting  γλώσσα  που 

γράφεται συνήθως πλαισιωμένη από HTML, για μορφοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Αντίθετα από μια συνηθισμένη HTML σελίδα η σελίδα PHP δεν στέλνεται άμεσα σε 

έναν  πελάτη  (client),  αντί  αυτού  πρώτα  αναλύεται  και  μετά  αποστέλλεται  το 

παραγόμενο αποτέλεσμα. Τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα μένουν ως έχουν, 

αλλά ο PHP  κώδικας  ερμηνεύεται  και  εκτελείται. Ο  κώδικας PHP  μπορεί  να θέσει 

ερωτήματα  σε  βάσεις  δεδομένων,  να  δημιουργήσει  εικόνες,  να  διαβάσει  και  να 

γράψει  αρχεία,  να  συνδεθεί  με  απομακρυσμένους  υπολογιστές  ,  κ.ο.κ.  Σε  γενικές 

γραμμές οι δυνατότητες που μας δίνει είναι απεριόριστες.  

Το σχεδιάγραμμα  (  Εικόνα 1  )    που ακολουθεί  παρουσιάζει  αναλυτικά  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  δουλεύει  ένας  web  server  (απαραίτητο  λογισμικό  για  την 

επεξεργασία  και  τη  λειτουργία  μιας  ιστοσελίδας)  στον  οποίο  υπάρχει 

εγκατεστημένη  η  PHP.  Ο  χρήστης  "καλεί"  μια  σελίδα  και  ο  server  κάνει  τις 

αντίστοιχες  διεργασίες,  για  να  παρουσιάσει  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα  πίσω  στο 

χρήστη. Μια απλή σελίδα HTML παρακάμπτει το εγκατεστημένο λογισμικό της PHP 

στον web server και εμφανίζεται όπως ακριβώς είναι στο χρήστη. 

 

 

Εικόνα 4.2 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WEB‐SERVER‐CLIENT  
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Αρχικά  η  ονομασία  της  ήταν  PHP/FI  από  το  Forms  Interpreter  η  οποία 

δημιουργήθηκε  το 1995  από  τον Rasmus  Lerdorf ως μια συλλογή από Perl  scripts 

που τα χρησιμοποιούσε στην προσωπική του σελίδα. Δεν άργησε να τα εμπλουτίσει 

με  λειτουργίες  επεξεργασίας  δεδομένων  με  SQL,  αλλά  τα  σημαντικά  βήματα  που 

έφεραν και  την μεγάλη αποδοχή  της PHP ήταν αρχικά η μετατροπή τους σε C  και 

μετέπειτα  η  δωρεάν  παροχή  του  πηγαίου  κώδικα  μέσω  της  σελίδας  του ώστε  να 

επωφεληθούν  όλοι  από  αυτό  που  είχε φτιάξει,  αλλά  και  να  τον  βοηθήσουν  στην 

περαιτέρω ανάπτυξή της (Welling, Luke, 2002). 

 

  4.4.1 Πλεονεκτήματα της ΡΗΡ 

 

Κάποιοι από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΡΗΡ είναι ο Perl,  Microsoft Active  

Server Pages (ASP) , Java Server Pages ( JSP ) και  Allaire Cold Fusion .   Σε σύγκριση 

με αυτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως :  

 Υψηλή απόδοση 

 Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων 

 Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες Web διαδικασίες 

 Χαμηλό κόστος 

 Ευκολία μάθησης και χρήσης 

 Μεταφερσιμότητα 

 Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης 

 

Ακολουθεί μια πιο λεπτομερή περιγραφή αυτών των πλεονεκτημάτων. 

Απόδοση 

Η ΡΗΡ είναι πολύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή   μπορούν να 

εξυπηρετηθούν  εκατομμύρια  επισκέψεις  καθημερινά.  Οι  δοκιμές  που 

δημοσιεύθηκαν από την Zend Technologies ( http://www.zend.com), δείχνουν ότι η 

ΡΗΡ ξεπερνά τους ανταγωνιστές της.  Ολοκλήρωση με Βάσεις δεδομένων Η ΡΗΡ έχει 

εγγενείς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων. Εκτός από την MySQL 

, είναι δυνατή η σύνδεση  κατευθείαν με τις βάσεις δεδομένων   PostgreSQL , mSQL 
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,  Oracle  ,  dbm  ,  filePro  ,  Informix  ,  InterBase  ,  Sybase  ,  μεταξύ  άλλων.  

Χρησιμοποιώντας το Open Database Connectivity Standard  (ODBC)    είναι εφικτή η 

σύνδεση    σε  οποιαδήποτε  βάση  δεδομένων  παρέχει  ένα  πρόγραμμα  οδήγησης 

ODBC . Αυτό περιλαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft products , μεταξύ άλλων .  

 

Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες 

Επειδή  η  ΡΗΡ  σχεδιάστηκε  για  να  χρησιμοποιείται  στο Web  ,  έχει  πολλές 

ενσωματωμένες βιβλιοθήκες  , που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες σχετικές 

με το Web . Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας εικόνων GIF δυναμικά , σύνδεση  με 

άλλες υπηρεσίες δικτύων , αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , συνεργασία  με 

cookies  και δημιουργία  PDF έγγραφων : όλα αυτά με λίγες γραμμές κώδικα. 

 

Κόστος 

Η  ΡΗΡ  είναι  δωρεάν  .  Οποιοσδήποτε  μπορεί    να  κατεβάσει  την  τελευταία 

έκδοση από τη σελίδα:  http://www.php.net , χωρίς χρέωση.  

 

Εκμάθηση της ΡΗΡ 

Η σύνταξη της ΡΗΡ βασίζεται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού  , βασικά 

στην C  και στην Perl .  

 

Μεταφερσιμότητα 

Η  ΡΗΡ  είναι  διαθέσιμη  για  πολλά  λειτουργικά  συστήματα  .  Μπορείτε  να 

γράψετε κώδικα ΡΗΡ για δωρεάν συστήματα τύπου Unix , όπως LINUX και FreeBSD , 

για εμπορικές εκδώσεις  του UNIX  ,  όπως το Solaris  και  το  IRIX ή για διαφορετικές 

εκδώσεις  των Microsoft  Windows.    Ο  κώδικα  σας  συνήθως  θα  δουλεύει  χωρίς 

αλλαγές στα συστήματα που τρέχουν την ΡΗΡ.  

 



37 
 

 

Κώδικας προέλευσης 

Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον κώδικα προέλευσης της ΡΗΡ. Αντίθετα με 

εμπορικά  , κλειστά προγράμματα  , αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται   να αλλαχτεί   ή 

να προστεθεί στη γλώσσα, μπορείτε εύκολα να γίνει.   Δεν χρειάζεται να περιμένει 

κάποιος  τον  κατασκευαστή  να  εμφανίσει  διορθώσεις.  Επίσης  δεν  υπάρχει  λόγος 

ανησυχίας,  αν ο κατασκευαστής θα σταματήσει να υπάρχει ή αν θα σταματήσει να 

υποστηρίζει το προϊόν. 

 

4.4.2. BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ PHP 

 

Η Εντολή “echo” 

  Η  εντολή echo  χρησιμοποιείται  για  να  στείλουμε  ένα  κείμενο  (string)  στον 

φυλλομετρητή  (browser).  Όλες  οι  εντολές  της  Php  πρέπει  να  τελειώνουν  με  τον 

χαρακτήρα  ;  και  μια  εντολή  μπορεί  να  επεκταθεί  και  σε  περισσότερες  από  μία 

γραμμές.  Όταν  ο  φυλλομετρητής  ενός  χρήστη  ζητήσει  μια  σελίδα  Php  σαν  την 

παραπάνω, ο server θα την επεξεργαστεί, θα μετατρέψει τον κώδικα Php σε καθαρή 

HTML μορφή και έτσι ο χρήστης δεν θα μπορέσει να δει τον αρχικό κώδικα Php. 

 

Μεταβλητές 

Στην Php μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μεταβλητές (variables) για να 

αποθηκεύουμε  και  να  ανακτούμε  δεδομένα  που  χρησιμοποιούμε  συχνά.  Όλες  οι 

μεταβλητές  πρέπει  να  αρχίζουν  με  τον  χαρακτήρα  $  και  ένα  απλό  παράδειγμα 

κώδικα Php που χρησιμοποιεί μεταβλητές και εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα με το 

πρώτο παράδειγμα είναι το εξής : 

< ? 

$string="Hello"; 

echo “”; 

echo "$string"; 

echo ""; 
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?> 

 

 

Η Php και οι Φόρμες (Forms) 

 

Ένα  από  τα  ισχυρότερα  χαρακτηριστικά  της  Php  είναι  ο  τρόπος  που 

χειρίζεται  τις  φόρμες  της  HTML.  Όλα  τα  στοιχεία  μιας  φόρμας  δημιουργούν  μια 

μεταβλητή  με  το  ίδιο  όνομα.  Θα  δούμε  ένα  απλό  παράδειγμα  που  περιέχει  μια 

φόρμα σαν την ακόλουθη : 

 

            <form action="action.php" method="post"> Όνομα :   

  <input name="name" type="text">   

  Ηλικία :   <input name="age" type="text">   

  <input type="submit">   

  </form>   

 

Όταν ο  χρήστης  καταχωρήσει  κάποια στοιχεία σ’  αυτή  τη φόρμα και  κάνει 

κλικ στο πλήκτρο Submit για να την υποβάλλει, θα κληθεί η σελίδα action.php, μέσα 

στην οποία θα μπορούμε να επεξεργαστούμε τις μεταβλητές για το όνομα και την 

ηλικία, ως εξής : 

 

Γεια σου < ?php echo $name; ?> 

Είσαι < ?php echo $age; ?> ετών. 

 

 

Οι Δομές Ελέγχου (Control Structures) 

 

Η PHP,  όπως όλες οι  γλώσσες προγραμματισμού,  παρέχει  δυνατότητες  για 

να επηρεάσουμε τη ροή ελέγχου (flow of control) σ’ ένα script, δηλ. περιέχει ειδικές 
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εντολές  που  μας  επιτρέπουν  να  παρεκκλίνουμε  από  τη  σειριακή  σειρά  εκτέλεσης 

των  εντολών  που  έχουμε  δει  μέχρι  τώρα.  Αυτές  οι  εντολές  αποκαλούνται δομές 

ελέγχου (control structures). 

Η βασικότερη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δομή ελέγχου είναι η εντολή 

if‐else, η σύνταξη της οποίας είναι η εξής : 

if ( <συνθήκη> ) { 

            // Εντολή(ές) που θα εκτελεσθούν αν η <συνθήκη> 

            // είναι αληθής (true) 

} else { 

            // (Προαιρετικές) Εντολές που θα εκτελεσθούν 

// αν η <συνθήκη> είναι ψευδής (false) 

} 

Αυτή η δομή ελέγχου μάς δίνει τη δυνατότητα να πούμε στην PHP να 

εκτελέσει  ένα  σύνολο  εντολών  ή  κάποιο  άλλο  ανάλογα  με  το  αν  κάποια 

συνθήκη είναι true ή false.  

 

Ο Βρόχος While 

Μια  άλλη  χρήσιμη  δομή  ελέγχου  (control  structure)  της  PHP  είναι  ο 

βρόχος while. Ενώ η εντολή if‐else μάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν 

θα εκτελέσουμε ή όχι ένα σύνολο εντολών ανάλογα με την τιμή επιστροφής 

μιας  συνθήκης,  ο  βρόχος  while  μάς  δίνει  τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιήσουμε  μια  συνθήκη  για  να  καθορίσουμε  πόσες  φορές  θα 

εκτελεσθεί επανειλημμένα ένα σύνολο εντολών. 

Η σύνταξη του βρόχου while είναι η εξής : 
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while ( <συνθήκη> ) { 

            // εντολές που θα εκτελούνται συνέχεια 

            // για όσο διάστημα η <συνθήκη> παραμένει αληθής (true) 

} 

 

4.4.3  Έλεγχος Συνόδων στην ΡΗΡ 

 

  Το  HTTP  είναι  ένα  πρωτόκολλο  χωρίς  κατάσταση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το 

πρωτόκολλο δεν έχει ενσωματωμένο τρόπο να διατηρεί την κατάσταση μεταξύ δύο  

συναλλαγών.   Όταν ένας χρήστης ζητά μια σελίδα, ακολουθούμενη από μια άλλη , 

το HTTP δεν παρέχει ένα τρόπο να μας πει ότι οι δυο αιτήσεις ήρθαν από τον ίδιο 

χρήστη.    Η  ιδέα  του  ελέγχου  συνόδων  λειτουργίας  είναι  για  να  μπορούμε  να 

παρακολουθούμε ένα χρήστη στη διάρκεια μιας συνόδου λειτουργίας του  , σε μια 

WEB  τοποθεσία.    Αν  μπορούμε  να  το  κάνουμε  αυτό  ,  μπορούμε  εύκολα  να 

υποστηρίξουμε σύνδεση ενός χρήστη και εμφάνιση περιεχομένων σύμφωνα με το 

επίπεδο  πιστοποίησης  ή  των  προσωπικών  προτιμήσεων  του.  Μπορούμε  να 

παρακολουθήσουμε  τη  συμπεριφορά  του  χρήστη.  Επίσης,  μπορούμε  να 

χειριστούμε καλάθια αγορών. 

  Οι σύνοδοι λειτουργίας στην ΡΗΡ καθοδηγούνται από ένα μοναδικό κωδικό 

συνόδου,  ένα  κρυπτογραφικά  τυχαίο  αριθμό.  Ο  κωδικός  της  συνόδου 

δημιουργείται  από  την    ΡΗΡ  και  αποθηκεύεται  στην  πλευρά  του  πελάτη  κατά  τη 

διάρκεια της συνόδου. Μπορεί να αποθηκευθεί είτε στον υπολογιστή ενός χρήστη 

σε  ένα  cookie  ή  να  περάσει  μέσω  των URL.  Ο  κωδικός  συνόδου  ενεργεί  ως  ένα 

κλειδί  που  μας  επιτρέπει  να  εγγράφουμε  συγκεκριμένες  μεταβλητές  συνόδων 

λειτουργίας.  Τα  περιεχόμενα  αυτών  των  μεταβλητών  αποθηκεύονται  στον 

διακομιστή. Ο κωδικός συνόδου είναι η μόνη ορατή πληροφορία στην πλευρά του 

πελάτη.  Αν,  στη  διάρκεια  μιας  συγκεκριμένης  σύνδεσης  στην  τοποθεσία  μας  ,  ο 

κωδικός συνόδου είναι ορατός είτε μέσω ενός cookie είτε μέσω του URL, μπορούμε 

να  έχουμε  πρόσβαση  στις  μεταβλητές  συνόδου  που  είναι  αποθηκευμένες  στον 
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διακομιστή  για  αυτήν  τη  σύνοδο.  Εξ  ορισμού  ,  οι  μεταβλητές  συνόδου 

αποθηκεύονται σε επίπεδα αρχεία στον διακομιστή. 

  Πριν χρησιμοποιήσουμε μια σύνοδο , θα πρέπει να την ξεκινήσουμε.  

Ο  απλούστερος  τρόπος  ,  είναι  να  ξεκινήσουμε  ένα  script  με  μια  κλήση  στη 

συνάρτηση :   session_start();  

Αυτή η συνάρτηση ελέγχει αν υπάρχει ήδη ένα τρέχον ID συνόδου. Αν όχι θα 

δημιουργήσει  ένα.  Αν  υπάρχει  ένα  ,  θα  φορτώσει  τις  εγγεγραμμένες  μεταβλητές 

συνόδου , ώστε να μπορούμε αργότερα να τις χρησιμοποιήσουμε. 

Για  να  μπορεί  μια  μεταβλητή  να  παρακολουθείτε  από  διάφορα  script,  ια 

πρέπει να την εγγράψουμε με μια κλήση στην session_register() . Για παράδειγμα , 

για  να  εγγράψουμε  μια  μεταβλητή    $myvar  ,  θα  μπορούσαμε  να  γράψουμε  τον 

παρακάτω κώδικα :  

$myvar = 5 ;  

session_register(“myvar”);  

Αυτό θα εγγράψει το όνομα της μεταβλητής και θα παρακολουθεί την τιμή 

της. Η μεταβλητή θα παρακολουθείται μέχρι να τερματιστεί η σύνοδος ή μέχρι να 

καταργήσουμε την εγγραφή της. Για να φέρουμε μια μεταβλητή συνόδου στο πεδίο 

δράσης ώστε να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει πρώτα να έχουμε 

ξεκινήσει μια σύνοδο.  

Μπορούμε  να  ελέγξουμε  αν  η  μεταβλητής  μας  είναι  εγγεγραμμένη 

μεταβλητή συνόδου καλώντας την συνάρτηση session_is_registered() .  

$result = session_is_registered($myvar)  

Αυτή θα επιστρέψει true ή false ανάλογα. 

Όταν  τελειώσουμε  με  μια  μεταβλητή  συνόδου,  μπορούμε  να  την 

ακυρώσουμε γράφοντας :  

session_unregister($myvar);  

Όταν τελειώσουμε με μια σύνοδο , θα πρέπει να πρώτα  ακυρώσουμε όλες 

τις εγγεγραμμένες μεταβλητές και μετά να καλέσουμε την συνάρτηση :  

session_destroy(); 
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4.5.  JAVASCRIPT 

 

  Η  JavaScript  είναι  γλώσσα  προγραμματισμού  η  οποία  έχει  σαν  σκοπό  την 

παραγωγή  δυναμικού  περιεχομένου  σε  ιστοσελίδες.  Έχει  τις  ρίζες  της  στην ECMA 

script  της  οποίας  ουσιαστικά  αποτελεί  επέκταση  με  μερικές  πρόσθετες 

δυνατότητες.  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. Η Javascript δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη Java, που είναι 

διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού και με διαφορετικές εφαρμογές. Τονίζεται 

ότι  ο  σωστός  τρόπος  γραφής  της  είναι  "Javascript"  και  όχι  'Java  script'  σαν  δύο 

λέξεις,  όπως  λανθασμένα  γράφεται  ορισμένες  φορές  (Tanenbaum,  2003, 

Techteam,2006). 
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4.5.1 Tα βασικά της JAVASCRIPT 

 

 Objects (αντικείμενα)  ονομάζουμε  την  ίδια  τη  σελίδα,  καθώς  και  τα 

σαφώς ορισμένα μέρη  της  (π.χ.  tables,  forms, buttons,  images,  ή  links). 

Κάθε  object  έχει  ορισμένες  ιδιότητες  (properties).  Για  παράδειγμα  το 

document.bgcolor="red" ορίζει ότι το φόντο του body της σελίδας μας θα 

είναι κόκκινο. 

 Methods ονομάζουμε  τα  πράγματα  (εργασίες)  που  μπορούν  να 

εκτελέσουν  τα Objects.  Για παράδειγμα ανοίγουμε ένα νέο έγγραφο με 

τη  μέθοδο document.open().  Για  να  γράψετε  "Hello  World"  σε  ένα 

έγγραφο δίνεται τη μέθοδο: document.write("Hello World") . 

 Events ονομάζουμε  τις  ενέργειες  που  βάζουν  σε  κίνηση  το  μηχανισμό 

εκτέλεσης  των Methods.  Για  παράδειγμα όταν  κάνει  κλικ  ο  χρήστης  να 

τρέχει ένα υποπρόγραμμα: onClick="run_my_function()". 

 Συνάρτηση alert(): Για να εμφανίσουμε μηνύματα σε πλαίσια διαλόγου 

σε  μια  ιστοσελίδα,  χρησιμοποιούμε  τη  συνάρτηση alert(),  η  οποία 

εμφανίζει  το  κείμενο  που  της  περνάμε  σαν  όρισμα  σ'  ένα  πλαίσιο 

(παράθυρο)  διαλόγου.  Για  να  κάνουμε  αλλαγή  γραμμής  στο  κείμενο 

αυτό, πρέπει να συμπεριλάβουμε τον ειδικό χαρακτήρα \n. 

Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα μέσα σε μια ιστοσελίδα : 

<script type="text/javascript"> 

        alert("Καλωσήρθατε στη σελίδα μου") 

</script> 

Μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  και  τους  χειριστές 

συμβάντων onload() και onunload(),  οι οποίοι  καλούνται όταν έχει ολοκληρωθεί η 

φόρτωση μιας ιστοσελίδας ή όταν έχουμε φύγει από μια ιστοσελίδα, αντίστοιχα. Οι 

χειριστές αυτοί τοποθετούνται στο tag <body> ενός εγγράφου. 
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<body onload = alert("Καλωσήρθατε στη σελίδα μου")> 

<body onunload = alert("Σας άρεσε η περιήγηση στη σελίδα μου;")> 

 

 Μεταβλητές:  Για  τη  δήλωση  των  μεταβλητών  στην  JavaScript 

χρησιμοποιούμε  τη  λέξη  κλειδί  var   και  μπορούμε  να  καταχωρήσουμε  και 

τιμές σε μια μεταβλητή μαζί με τη δήλωσή της, ως εξής : 

var firstname 

var country="Greece" 

var  number= 34500 

Μπορούμε να δηλώσουμε μεταβλητές και χωρίς τη λέξη κλειδί var απλά και μόνο 

με  την  καταχώρηση  τιμής.  Οι  κανόνες  για  την  ονομασία  των  μεταβλητών  της 

JavaScript είναι οι εξής : 

 Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα (a‐z ή A‐Z) ή ο χαρακτήρας _. 

 Το υπόλοιπο του ονόματος μπορεί να περιέχει γράμματα, ψηφία ή τον 

χαρακτήρα_. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ανάμεσα στα ονόματα. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε σαν ονόματα μεταβλητών τις λέξεις κλειδιά 

της JavaScript. 

 

4.5.2. Form Validation (Έλεγχος συμπλήρωσης Φόρμας) 

Η Javascript είναι ιδανική για τον έλεγχο των στοιχείων που μας δίνει όποιος 

χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα μας. Το πλεονέκτημα του ελέγχου του  form  input 

με javascript είναι πως δεν χρειάζεται να πειράξουμε το action script που κατά πάσα 

πιθανότητα  δεν  έχει  φτιαχτεί  από  εμάς  και  συνεπώς  είναι  δυσκολότερο  να 

τροποποιηθεί. 
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Έλεγχος πως ένα πεδίο συμπληρώθηκε. Ο κώδικας για μια αυτόνομη σελίδα είναι: 

<HTML><HEAD><TITLE>Δοκιμές </TITLE> 

<script type='text/javascript'> 

function isEmpty(elem, helperMsg){ 

if(elem.value.length == 0){ 

alert(helperMsg); 

elem.focus(); 

return true; 

} 

return false; 

} 

</script></head> 

<body><form> 

Required Field: <input type='text' id='req1'/> 

<input type='button'  

onclick="isEmpty(document.getElementById('req1'), 'Please Enter a Value')" 

value='Check Field' /> </form></BODY></HTML> 

Διαβάζοντας  από  το  τέλος  βλέπουμε  πως  όταν  κάνουμε  κλικ  (onclick) 

καλείται  η  function  isEmpty  και  τις  δίδονται  δύο  μεταβλητές.  Η 

document.getElementById('req1'),  δηλαδή  το  περιεχόμενο  του  input box  που  έχει 

name req1 και το μήνυμα «Please Enter a Value». 

Βλέποντας τώρα ψηλότερα στην function  isEmpty ελέγχεται το μέγεθος του 

κειμένου που υπήρχε στο req1  (είναι η variable elem  και η εργασία απεικονίζεται 

ως:  elem.value.length).  Αν  πράγματι  δεν  έχει  μήκος  τότε  εμφανίζεται  το  alert 

μήνυμα (που φυλάσσεται στη μεταβλητή helperMsg). 

Το elem.focus() μεταφέρει τον δρομέα μέσα στο input πεδίο ώστε ο χρήστης 

να μη χρειάζεται να μετακινηθεί στο πεδίο για να πληκτρολογήσει το input του. 

Το return true; δηλώνει πως μετά το κλικ στο ΟΚ του χρήστη θα εκτελεστεί ο 

υπόλοιπος κώδικας (ο δρομέας θα πάει στο input πεδίο που δεν έχει συμπληρωθεί). 
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4.6     SQL‐ MySql 

 

  Η SQL (Structed Query Language) είναι η πιο κοινή γλώσσα ερωτήσεων για 

διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Με την SQL μπορεί να γίνει ανάκτηση 

εγγραφών,  εισαγωγή  νέων,  διαγραφή,  ενημέρωση  εγγραφών  δεδομένων  από  μια 

βάση  δεδομένων.  Δεν  είναι  πλήρης  γλώσσα  προγραμματισμού  αλλά  μέσω 

πολυάριθμων  εντολών  προσφέρει  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων. Η πρώτη της υλοποίηση έγινε το 1974 και μετά από τη μακρά 

πορεία  της,  σήμερα  έχει  κατακτήσει  πολλά  συστήματα  διαχείρισης  βάσεων 

δεδομένων. 

  H  MySQL  είναι  ένα    ανοικτού  κώδικα,  σύστημα  διαχείρισης  σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων.  Το  σύστημα διαχείρισης MySQL  λοιπόν  δίνει    τη  δυνατότητα 

της αποθήκευσης, αναζήτησης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης, ανάκλησης δεδομένων 

με  βάση  τη  γλώσσα  ερωτημάτων  SQL.  Το  γεγονός  ότι  η MySQL  είναι  σχεσιακή 

συνεπάγεται ότι η οργάνωση των δεδομένων γίνεται σε διαφορετικούς πίνακες οι 

οποίοι  σχετίζονται  μεταξύ  τους  με  κάποιο  σαφώς  ορισμένο  τρόπο.  Η  MySQL 

επιπλέον δύναται να ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, εξασφαλίζοντας έτσι τη 

δυνατότητα η πρόσβαση να γίνεται από διαφορετικούς χρήστες. Κάθε χρήστης έχει 

συγκεκριμένα δικαιώματα πάνω στις βάσεις δεδομένων που του τα δίνει η MySQL. 

 

4.6.1  Πλεονεκτήματα της MySQL 

 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα πλεονεκτήματα της MySQL που την 

καθιστούν ανταγωνιστική έναντι άλλων πακέτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της είναι: 

 

 Απόδοση: Η MySQL είναι αρκετά γρήγορη. Πολλές δοκιμές που έχουν γίνει 

δείχνουν ότι υπερέχει σε ταχύτητα έναντι των ανταγωνιστών της. 

 

 Κόστος. Η MySQL  είναι προϊόν ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν για 

προσωπική χρήση. Η εμπορική άδεια της διατίθεται σε χαμηλό κόστος. Αυτό 
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σημαίνει  ότι  αν  κάποιος  θέλει  να  τη  χρησιμοποιήσει  για  εφαρμογές 

προσωπικής  χρήσης  ή  για  εφαρμογές  που  θα  είναι  ανοικτού  κώδικα  δεν 

χρειάζεται  να  αγοράσει  κάποια  άδεια.  Άδεια  απαιτείται  αν  κάποιος  τη 

χρησιμοποιήσει  για  εμπορικές  εφαρμογές  που  δεν  θα  είναι  ανοικτού 

κώδικα. 

 

  Ευκολία Χρήσης. Η MySQL είναι αρκετά εύκολη στην εκμάθηση της, ακόμα 

καιόταν  κάποιος  που  δεν  έχει  ξαναχρησιμοποιήσει  παρόμοια  προϊόντα 

κατασκευής βάσεων δεδομένων. 

 

  Μεταφερσιμοτητα. Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά σύγχρονα 

λειτουργικά  συστήματα.  είναι  συμβατή  με  πολλές  εκδόσεις  των Microsoft 

Windows  και  με  λειτουργικά  Unix,  όπως  οι  διάφορες  εκδόσεις  του 

δημοφιλούς λειτουργικού ανοικτού κώδικα Linux. 

 

  Πηγαίος  Κώδικας.  Η  MySQL  ανήκει  στην  οικογένεια  του  λογισμικού 

ανοικτού  κώδικα  όπως  αναφέρθηκε  προηγούμενα.  Συνεπώς  ο  καθένας 

μπορεί  να  αποκτήσει  και  να  τροποποιήσει  τον  πηγαίο  κώδικά  της, 

προσαρμόζοντας τον στις ανάγκες του ή διορθώνοντας τυχόν bugs. Επιπλέον 

το  γεγονός  ότι  είναι  διαθέσιμος  ο  πηγαίος  κώδικας  βοηθάει  στη  συνεχή 

ανανέωση  και  διόρθωση  της MySQL  αφού  εκατομμύρια  άνθρωποι  σε  όλο 

τον  κόσμο  εργάζονται  πάνω  σε  αυτή.  Έτσι  δεν  χρειάζεται  κάποιος  να 

περιμένει μια νέα επίσημη έκδοσή κάποιας εταιρίας για τη διόρθωση ενός 

bug,  αφοί  αυτό  γίνεται  πολύ  γρήγορα  από  τους  χρήστες  της.  Επιπλέον  δε 

χρειάζεται  να  ανησυχεί  κάποιος  για  τη  μελλοντική  υποστήριξη  της  και  τη 

συνέχιση λειτουργίας της σε μελλοντικές συνθήκες. 

 

 Υποστήριξη.    Στην  σελίδα  www.mysql.com  υπάρχει  μια  τεράστια 

υποστήριξη  πάνω  στη  MySQL  με  manual,  tutorial,  βοήθεια  σε  πιθανά 

προβλήματα. 
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5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

5.1 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η σχεδίαση του ιστότοπου της αεροπορικής εταιρίας έχει χωριστεί σε 

τέσσερις κύριες περιοχές  όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 5.1 – ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ

Φ 
Ο 
Ρ 
Μ 
Α 
 
Κ 
Ρ 
Α 
Τ 
Η 
Σ 
Η 
Σ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ
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1. Η επικεφαλίδα συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

 

 Αριστερά  βρίσκεται  το  λογότυπο  της  εταιρίας  το  οποίο  αποτελεί 

ταυτόχρονα και υπερσύνδεσμο για την αρχική σελίδα. 

 

 Στο  κύριο  μέρος  της  βρίσκεται  το  πεδίο  σύνδεσης  μέλους  και  οι 

υπερσύνδεσμοι για τις πιο σημαντικές πληροφορίες  και λειτουργίες της 

αεροπορικής εταιρίας( π.χ. Επικοινωνία, Πληροφορίες, Εγγραφή). 

 

 

 Δεξιά υπάρχουν  και  τρία  εικονίδια  για  γρήγορη πρόσβαση στην αρχική 

σελίδα, στην σελίδα επικοινωνίας και στην προβολή του χάρτη (sitemap) 

του ιστότοπου. 

 

 

2. Η φόρμα  κράτησης  εισιτηρίου βρίσκεται  σε  σταθερή  θέση  στην  αριστερή 

πλευρά κάθε σελίδας. 

 

3. Στον κύριο χώρο περιεχομένων  εμφανίζεται  το περιεχόμενο, πληροφορίες 

ανάλογα με αυτό που έχει αναζητήσει ο χρήστης. 

 

4. Στο  υποσέλιδο  βρίσκονται  υπερσύνδεσμοι  που  περιέχουν  σημαντικές 

πληροφορίες του ιστότοπου. 

 

5.2 Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Όπως κάθε δυναμική ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα της αεροπορικής μας εταιρίας 

απαιτεί μια τουλάχιστον βάση δεδομένων. Ο σκοπός της βάσης δεδομένων  είναι η 

φύλαξη  δεδομένων  και  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  λειτουργία  της 

ιστοσελίδας.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  έχει  κατασκευαστεί  μία  (1)  βάση 

δεδομένων  με  όνομα  “Hellenic_airlines”  όπου  αποθηκεύονται  πληροφορίες  της 

εταιρίας,  ομαδοποιημένες  σε  πίνακες  (tables)  ανάλογα  με  το  είδος  και  τη  χρήση 

τους.  Στον  επόμενο  πίνακα  (5.1)  φαίνονται  τα  ονόματα  των  πινάκων  (tables)  της 

βάσης δεδομένων και η χρήση τους. 
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1.  ΠΙΝΑΚΑΣ (TABLE) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.  administrators  Περιέχει  τα  ψευδώνυμα  και 
τους  κωδικούς  των  
διαχειριστών. 

3.  members Οι  πελάτες  που  έχουν  κάνει 
εγγραφή,  οι  κωδικοί 
πρόσβασης  τους  ,  τα  στοιχεία 
τους  και  άλλα  πρόσθετα 
στοιχεία τους. 

4.  available_flights  Οι  διαθέσιμες  πτήσεις‐
δρομολόγια  της  αεροπορικής 
εταιρίας.  Περιέχει  τις 
πληροφορίες  κάθε  πτήσης 
(πόλη  αναχώρησης  και 
προορισμού, ημερομηνία, ώρα, 
τιμή κ.τ.λ. 

5.  booked_flights  Οι  κρατήσεις  που  έχουν  κάνει 
τα  εγγεγραμμένα  μέλη  της 
εταιρίας. 

6.  visitor_booked_flights Οι  κρατήσεις  που  έχουν  κάνει 
τα  μη‐  εγγεγραμμένα  μέλη  της 
εταιρίας  δηλαδή  τους 
επισκέπτες. 

7.  canceled_bycompany_user Οι  κρατήσεις  των  μελών  που 
έχουν  ακυρωθεί    λόγω 
ακύρωσης πτήσης της εταιρίας. 

8.  canceled_bycompany_visitor Οι  κρατήσεις  που  έχουν 
ακυρωθεί  από  τα  μη‐ 
εγγεγραμμένα  μέλη  της 
εταιρίας  δηλαδή  τους  
επισκέπτες. 

9.   canceled_byuser  Οι  κρατήσεις  που  έχουν 
ακυρωθεί  από  τα 
εγγεγραμμένα  μέλη  της 
εταιρίας. 

10.   canceled_byvisitor  Οι  κρατήσεις  των  επισκεπτών 
που  έχουν  ακυρωθεί    λόγω 
ακύρωσης πτήσης της εταιρίας. 

11.  tbl_images  Οι  φωτογραφίες  των 
εγγεγραμμένων μελών  

12.  cvs  Τα  βιογραφικά  που  έχουν 
στείλει  οι  ενδιαφερόμενοι  για 
καριέρα στην εταιρία. 

 

Πίνακας 1‐ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “Hellenic_airlines” 
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6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η  ιστοσελίδα  του  Ηλεκτρονικού  Καταστήματος  παρέχει  3  ομάδες 

λειτουργιών, που αντιστοιχούν σε 3 ομάδες χρηστών: 

 

∙ Διαχειριστής (administrator) → Λειτουργίες Διαχειριστή 

∙ Επώνυμος χρήστης (μέλος) → Λειτουργίες μέλους 

∙ Ανώνυμος επισκέπτης → Λειτουργίες ανώνυμου επισκέπτη 

 

Διαχειριστής  είναι  ένα  άτομο  το  οποίο  έχει  αυξημένα  δικαιώματα  στην 

ιστοσελίδα της Εταιρίας  που συμπεριλαμβάνουν σε γενικές γραμμές: 

 

 Προσθήκη, διαγραφή,  τροποποίηση πτήσεων και των χαρακτηριστικών που 

τα συνοδεύουν. 

 Προσθήκη,  διαγραφή,  τροποποίηση  των  μελών  ,  προβολή  ή  ακύρωση  των 

κρατήσεων τους 

 

Γενικά είναι ο άνθρωπος που έχει τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη συνεχή 

ανανέωση της ιστοσελίδας. Διαχειριστής συνήθως σε μια τέτοια ιστοσελίδα είναι ο 

ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος  της εταιρίας και γι' αυτό όλες οι παραπάνω λειτουργίες 

εκτελούνται  με  ειδικές  φόρμες,  χωρίς  την  ανάγκη  εξειδικευμένων  γνώσεων 

προγραμματισμού.  Για  να μπορέσει  ο  διαχειριστής βεβαίως  να  έχει  πρόσβαση σε 

αυτές  τις  φόρμες,  και  συνεπώς  να  ασκήσει  τα  δικαιώματα  του  στην  ιστοσελίδα, 

αρκεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του με τον κατάλληλο ψευδώνυμο διαχειριστή 

και κωδικό πρόσβασης. 
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Επώνυμος χρήστης ή μέλος είναι κάθε άτομο που έχει κάνει εγγραφή στο μητρώο 

μελών της εταιρίας. Τα προνόμια του είναι η δυνατότητα περιήγησης στις σελίδες 

της  εταιρίας,  η  κράτηση εισιτηρίου  χωρίς  να απαιτείται  κάθε φορά εισαγωγή  των 

στοιχείων  του,  προβολή  του  λογαριασμού  του,  προβολή  κρατήσεων,  προνόμια‐

bonus . Όπως και στην περίπτωση του διαχειριστή απαιτείται σύνδεση στο σύστημα 

με τον κατάλληλο κωδικό. 

 

Ανώνυμος  επισκέπτης  είναι  καθένας  που  επισκέπτεται  την  ιστοσελίδα  και 

περιηγείται σε αυτή. Ο ανώνυμος επισκέπτης μπορεί και αυτός να περιηγηθεί στον  

ιστότοπο της εταιρίας   και να αναζητάει πληροφορίες ή διαθέσιμες πτήσεις, όμως 

για  να  πραγματοποιήσει  κράτηση πρέπει  να  εισάγει  τα  απαραίτητα  στοιχεία  του. 

Επίσης  δεν  έχει  την  δυνατότητα  της  προβολής  ή  ακύρωση  κρ–άτησης  από  το 

λογαριασμό του  όπως  έχει κάποιο εγγεγραμμένο μέλος. 

 

 

6.1  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 

6.1.1  Αρχική Σελίδα  

 

Στην    αρχική  σελίδα    όπως  και  στις  περισσότερες  σελίδες  εμφανίζεται    στην 

αριστερή πλευρά όπως αναφέραμε η φόρμα κράτησης εισιτηρίου.  Στο περιεχόμενο 

της    αρχικής  σελίδας  προβάλλεται  ένα    “slideshow”    με  φωτογραφίες    από  τους 

προορισμούς  των  πτήσεων  της  εταιρίας  και  κάτω  από  κάθε  φωτογραφία  η  

καλύτερη  προσφορά της εταιρίας για τον κάθε προορισμό. 

Πιο  κάτω  περιέχονται  ορισμένες  πληροφορίες    για  το  πρόγραμμα  bonus  της 

εταιρίας , και ορισμένες άλλες σημαντικές πληροφορίες. Στην εικόνα 6.1 φαίνονται 

τα παραπάνω. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.1. 

 

6.1.2 Κράτηση Εισιτηρίου 

 

Η φόρμα κράτησης εισιτηρίου αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο του ιστότοπου 

της αεροπορικής εταιρίας.  Ο επισκέπτης μπορεί να διαλέξει   πόλη – αφετηρία στη 

συνέχεια πόλη – προορισμό  , ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, κατηγορία  θέσης 

και  αριθμό  επιβατών.  Στο  παράρτημα  Α    παρατίθεται  ο  κώδικας  του  αρχείου 

“form.php” για την φόρμα κράτησης.   

  Αρχικά η  λίστα  επιλογής  της πόλης αναχώρησης  και η  λίστας  επιλογής  της 

πόλης προορισμού  περιέχουν όλες τις πόλεις που βρίσκονται στη βάση δεδομένων 

του  πίνακα  available_flights.  Στην  συνέχεια,    εάν  ο  χρήστης  επιλέξει  μια  πόλη 

αναχώρησης  τότε  η  φόρμα  ξαναφορτώνεται  αυτόματα  και  η  λίστα  με  τις    πόλεις  
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προορισμού  ενημερώνεται  σύμφωνα  με  το  αν  υπάρχει  διαθέσιμη  αντιστοιχία 

αφετηρία— προορισμός  στη βάση δεδομένων. 

  Στην  συνέχεια  ο  χρήστης  αφού  έχει  επιλέξει  αφετηρία  και  προορισμό  , 

επιλέγει  ημερομηνία  αναχώρησης.  Με  τη  βοήθεια  του  αρχείου  javascript  

“calendar_eu.js”  o επισκέπτης μπορεί να ανοίξει από το εικονίδιο δίπλα στο πεδίο  

ημερομηνίας ένα ημερολόγιο ώστε να επιλέξει την ημερομηνία που θέλει.  Μόλις  ο 

χρήστης επιλέξει την ημερομηνία που θέλει , γίνεται αυτόματος έλεγχος  στη βάση 

δεδομένων    αν  υπάρχει  διαθέσιμη  πτήση  για  αυτήν  την  ημερομηνία.  Αν  δεν 

υπάρχει  τότε  εμφανίζεται    μήνυμα  μη  διαθεσιμότητας  στον  χρήστη,  ώστε  να 

επιλέξει διαφορετική ημερομηνία.  

  Εάν    αν  ο  χρήστης  διαλέξει  διαθέσιμη  ημερομηνία  πτήσης  ,  η  φόρμα 

ενημερώνεται για άλλη μία φορά ώστε  η λίστα επιλογής της ώρας αναχώρησης  να 

περιέχει  τις  διαθέσιμες  επιλογές  σύμφωνα  με  την  πόλη  αναχώρησης,  πόλη 

προορισμού και ημερομηνία που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

  Τέλος ο χρήστης πρέπει να επιλέξει κατηγορία θέσης και αριθμό επιβατών 

και να πατήσει το κουμπί της αναζήτησης. 

  Στη  φόρμα  κράτησης  υπάρχει  και  ένα  checkbox  που  χρησιμεύει  στο  να 

επιλέξει  ο  χρήστης  εισιτήριο  μετ’  επιστροφής.  Εάν  το  επιλέξει  η  φόρμα 

αναπτύσσεται  και  εμφανίζονται  τα  απαραίτητα  πεδία  επιλογής.  Ο    κώδικας 

Javascript   που φαίνεται παρακάτω   κρύβει ή εμφανίζει  τα πεδία επιστροφής  (  τα 

οποία ομαδοποιήθηκαν με id=checkboxdiv  ) ανάλογα με τον αν είναι επιλεγμένο το 

checkbox: 

 

<script type="text/javascript" language="JavaScript"> 

function HidePart(d) { document.getElementById(d).style.display = "none";  } 

function ShowPart(d) { document.getElementById(d).style.display = "block"; } 

function CheckboxChecked(b,d) 

{ 

   if(b) { ShowPart(d); } 

   else  { HidePart(d); } 

} 

</script> 
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<script type="text/javascript">  

function toggle(chkbox, group) {  

    var visSetting = (chkbox.checked) ? "visible" : "hidden";  

    document.getElementById(group).style.visibility = visSetting;  

}  

function swap(radBtn, group) {  

    var modemsVisSetting  =  (group  ==  "modems")  ?  ((radBtn.checked)  ?  ""  :  "none")  : 

"none";  

    document.getElementById("modems").style.display = modemsVisSetting;  

}  

</script> 

 

  Όταν πατηθεί το κουμπί της αναζήτησης γίνεται μια σειρά από ελέγχους , πχ. Αν ο 

χρήστης δεν έχε επιλέξει ώρα αναχώρησης ή αν έχει επιλέξει ημερομηνία προηγούμενη της 

σημερινής. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το αρχείο  javascript “validate_book_form.js” 

και κώδικας του   που παρουσιάζεται  παρακάτω: 

 

<script type="text/javascript"> 

function validate(form){ 

 var errors = []; 

 

// ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

 

 var mystart= document.getElementById("start") 

 var mydestination= document.getElementById("destination") 

var myTextField = document.getElementById("date"); 

 var myTextField2 = document.getElementById("returndate"); 

 

 

 



56 
 

// ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

var currentdate = document.getElementById("currentdate") ; 

var currentdate1= currentdate.value ; 

var sdate= myTextField.value; 

var rdate= myTextField2.value; 

 

// «ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΑ» ΤΗΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ‐ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ  

// ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ  

 

var date1, date2, date3; 

var month1, month2, month3; 

var year1, year2, year3; 

 

date1 = currentdate1.substring (0, currentdate1.indexOf ("‐")); 

month1 = currentdate1.substring (currentdate1.indexOf ("‐")+1, currentdate1.lastIndexOf 

("‐")); 

year1 = currentdate1.substring (currentdate1.lastIndexOf ("‐")+1, currentdate1.length); 

 

date2 = sdate.substring (0, sdate.indexOf ("‐")); 

month2 = sdate.substring (sdate.indexOf ("‐")+1, sdate.lastIndexOf ("‐")); 

year2 = sdate.substring (sdate.lastIndexOf ("‐")+1, sdate.length); 

 

date3 = rdate.substring (0, rdate.indexOf ("‐")); 

month3 = rdate.substring (rdate.indexOf ("‐")+1, rdate.lastIndexOf ("‐")); 

year3 = rdate.substring (rdate.lastIndexOf ("‐")+1, rdate.length); 
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// ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  

 

 if ( !checkSelect(form.start) ) { 

   alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ") 

 return false; 

} 

 

if ( !checkSelect(form.destination) ) { 

 alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ") 

 return false; 

} 

 

if  ((mystart.value !=0) && ( mystart.value == mydestination.value)) { 

 alert( "Οι πόλεις αναχώρησης και άφιξής σας είναι ίδιες. " ); 

return false; 

 } 

 

 if(myTextField.value == 0 ) { 

 alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ."); 

return false; 

 

 } 

 

if(myTextField.value != "" ) { 

if  ((year2  <  year1)  ||  ((year2==year1) &&  (month2  < month1))  ||  (  (year2==year1) && 

(month2==month1) && (date2<date1))) { 

  alert("EXETE  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΤΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ!"); 

return false; 
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 } 

 

} 

 

if ((form.epistrofi.checked == true) && (myTextField2.value == 0 )) { 

  alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ."); 

return false; 

 } 

 

if(( myTextField.value != "" ) && ( myTextField2.value != "" )) { 

if  ((year3  <  year2)  ||  ((year3==year2) &&  (month3  < month2))  ||  (  (year3==year2) && 

(month3==month2) && (date3<date2))) { 

  alert("EXETE  ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΠΡΙΝ  ΤΗΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ!"); 

return false; 

 } 

 

} 

 

if ( !checkSelect(form.time) ) { 

  alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ."); 

return false; 

 } 

 

 

if ( (form.epistrofi.checked == true) && ( !checkSelect(form.returntime) ) ){ 

alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ."); 

return false; 

 } 
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if ( !checkSelect(form.class) ) { 

 alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ."); 

return false; 

 } 

 

if ((form.adults.value ==0 ) && (form.children.value==0)){ 

 alert("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΘΕΣΗ."); 

return false; 

 } 

 

return true; 

 

// ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

function checkSelect(select){ 

 return (select.selectedIndex > 0); 

} 

function notEmpty(elem, helperMsg){ 

  if(elem.value.length == 0){ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); // set the focus to this input 

    return false; 

  } 

  return true; 

} 

} 

</script> 
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Αφού  ο  επισκέπτης  επιλέξει  τα  απαραίτητα  στοιχεία  στην  φόρμα 

αναζήτησης  τότε  φορτώνεται  το  αρχείο  “bookingvisitor.php”    το  οποίο  όμως 

συμπεριλαμβάνεται    στην  περιοχή  ασφαλών  σελίδων  (https)    και  εμφανίζει  έναν 

πίνακα με τα στοιχεία της πτήσης και την τιμή του εισιτηρίου   που θέλει να κάνει 

κράτηση ο χρήστης, μια φόρμα συμπλήρωσης των στοιχειών του επισκέπτη και μια 

φόρμα  συμπλήρωσης  των  στοιχείων  της  πιστωτικής  κάρτας  σε  περίπτωση  που 

τελικά  επιλέξει  την  κράτηση  εισιτηρίου  για  την  επιλεγμένη    πτήση.  Παρακάτω  

(εικόνα 6.2. ) εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο κράτησης κάποιου επισκέπτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  6.2. – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ‐ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Εφόσον ο επισκέπτης  έχει  συμπληρώσει  όλα τα πεδία και στις 2 φόρμες  (ο 

έλεγχος  γίνεται    με  ενσωματωμένο  κώδικα  javascript)  φορτώνεται  το  αρχείο 

“bookingvisitor2.php”  το  οποίο  εμφανίζει  την  τελική  σελίδα  επιβεβαίωσης  με 

κατάλληλο  μήνυμα  επιτυχίας  της  κράτησης  εισιτηρίου  του  και  εμφανίζει  το 

εισιτήριο  και  τον  μοναδικό  του  αριθμό  .  Ο  επισκέπτης  μπορεί  να  εκτυπώσει  την 

σελίδα  με  το  εισιτήριο  του  ή  απλά  να  σημειώσει  τον  αριθμό  εισιτηρίου.  Επίσης 

αναλόγως  τον  προορισμό  που  έχει  η  πτήση  εμφανίζεται  μια  εικόνα  και  ένας 

υπερσύνδεσμος σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να μάθει χρήσιμες πληροφορίες 

για τον προορισμό του. Ένα στιγμιότυπο εμφανίζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.3. –ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
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6.1.3 Πληροφορίες για την εταιρία 

 

Ο ιστότοπος της αεροπορικής εταιρίας  σε όλες τις σελίδες του περιέχει κάποια 

links (υπερσυνδέσμους) για την εμφάνιση γενικών πληροφοριών που αφορούν την 

ίδια  την  εταιρία  και  τη  λειτουργία  της.  Τα  links  αυτά  βρίσκονται  στην  κυρίως 

επικεφαλίδα  (υπερσύνδεσμος  «Η  ΕΤΑΙΡΙΑ»)  και  στο  υποσέλιδο.  Οι  πληροφορίες 

στις  οποίες  οδηγούν  αφορούν  τα  στοιχεία  της  εταιρίας,  το  στόλος  της,  ευκαιρίες 

καριέρας στην εταιρία,  νομικές πληροφορίες, ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Η 

παρακάτω εικόνα (6.4) εμφανίζει την σελίδα της εταιρίας όπου κάποιος μπορεί να 

ενημερωθεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.4. – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



63 
 

 

 

Κάποιος  που  ενδιαφέρεται  να  εργαστεί  στην  αεροπορική  εταιρία  ,  ο 

ιστότοπος  του  δίνει  τη  δυνατότητα    (εικόνα  6.5.  )  με  την  φόρμα  αποστολής  

βιογραφικού να ανεβάσει κάποιο αρχείο  κειμένου ώστε να καταχωρηθεί στη βάση 

βιογραφικών της εταιρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6.5. – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

 

 

 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει υποχρεωτικά να πληκτρολογήσει  το όνομα του  , 

το  επίθετο  και  να  επιλέξει  ένα  αρχείο  αποθηκευμένο  στον  υπολογιστή  του.  Όταν 

πατήσει  αποστολή  και  έχει  συμπληρώσει  όλα  τα  πεδία  τότε  φορτώνει  το  αρχείο  
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“upload_cv.php”  το οποίο καταχωρεί στον πίνακα “cvs “  της βάσης δεδομένων της 

αεροπορικής εταιρίας τα στοιχεία του και το αρχείο βιογραφικού του. 

 

 

6.1.4 Επικοινωνία 

 
Ο  υπερσύνδεσμος  “Επικοινωνία”,  εμφανίζει  εκτός  από  τα  τηλέφωνα  της 

εταιρίας και την κατάλληλη φόρμα (εικόνα 6.6) στην οποία ο επισκέπτης  μπορεί να 

θέσει  τα  ερωτήματα  του  ή  τις  παρατηρήσεις  του  για  την  εταιρία  (αρχείο 

“contact.php”)  .  Στη  φόρμα  αυτή  πρέπει  απαραιτήτως  να  συμπληρωθούν  όλα  τα 

πεδία  (ο  έλεγχος  γίνεται  με  την  κλήση  της  συνάρτησης  formValidator()  στο  

ενσωματωμένο  javascript)  και  να  πατηθεί  το  κουμπί  “αποστολή”,    το  οποίο 

φορτώνει  το αρχείο “ phpmail.php” ώστε να σταλεί    το μήνυμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση    τη  εταιρίας.  Ο  διαχειριστής  του  καταστήματος  θα  διαβάσει  και  θα 

απαντήσει  το  συντομότερο  δυνατόν    στο    e‐mail  που  έδωσε  ο  επισκέπτης  στη 

φόρμα επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ  6. 6 –ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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6.1.5 Προσφορές 

 

Στον υπερσύνδεσμο “Προσφορές” ( αρχείο prosfores.php)  ο επισκέπτης μπορεί 

να  πληροφορηθεί  για  τις    πιο  οικονομικές  προσφορές  στους  προορισμούς  των 

πτήσεων  που  προσφέρει  η  εταιρία.  Η  τιμή  των  προσφορών  φορτώνεται  από  την 

τιμή που υπάρχει στη  βάση δεδομένων  στον πίνακα available_flights  όπου από το 

πεδίο price (economy class).  Με αυτόν τον τρόπο η σελίδα αυτόματα θα φορτώνει 

από την βάση δεδομένων την φθηνότερη τιμή αναλόγως τον προορισμό. Παρακάτω 

(εικόνα 6.7)  φαίνεται ένα μέρος της σελίδας με τις προσφορές. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6.7. – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
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6.1.6 Πληροφορίες για τους προορισμούς 

 

Στον  υπερσύνδεσμο    “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”  (αρχείο  information.php)    της 

επικεφαλίδας    ο  επισκέπτης  μπορεί  να  διαβάσει  χρήσιμες  πληροφορίες  των 

προορισμών  των  πτήσεων  που  εκτελεί  η  εταιρία.  Για  παράδειγμα  (εικόνα  6.8  ) 

πληροφορίες για το Παρίσι: 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6.8 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γ ΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

 

 

6.1.7 Εγγραφή στο σύστημα 

 

Η  εγγραφή  στο  σύστημα  δεν  είναι    απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να 

ολοκληρώσει  κάποιος  κράτηση  εισιτηρίου.  Παρ’  όλα αυτά,  αν  ο  επισκέπτης  κάνει 

εγγραφή μπορεί να διαχειριστεί  το λογαριασμό του,  τις κρατήσεις  του και να έχει 
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επιπλέον  οφέλη  (bonus)    σε  κάθε  κράτηση  του.    Για  την  πραγματοποίηση  της 

εγγραφής  απαιτείται η ύπαρξη ενός λογαριασμού e‐mail ο οποίος θα δηλωθεί στην 

φόρμα εγγραφής, μαζί με το επιθυμητό ψευδώνυμο και κωδικό.  

Για  να  φτάσει  όμως  κάποιος  στη  φόρμα  αυτή  πρέπει  να  πατήσει  αρχικά  στο 

πάνω δεξί μέρος της επικεφαλίδας του καταστήματος “Εγγραφή”, οπότε φορτώνει 

και η φόρμα (εικόνα 6.9 )  , αρχείο “register.php”. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 6. 9 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όταν  συμπληρωθούν  τα  πεδία  της  φόρμας  (τα  οποία  είναι  όλα 

υποχρεωτικά) και πατηθεί “εγγραφή”  , πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των 

πεδίων  από  το  javascipt  που  είναι  ενσωματωμένο    στο  αρχείο  “register.php”.  Ο 

κώδικας φαίνεται παρακάτω: 
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<script type='text/javascript'> 

 

function formValidator(){ 

  var firstname = document.getElementById('onoma'); 

        var lastname = document.getElementById('epitheto'); 

  var usname = document.getElementById('usname'); 

  var phone = document.getElementById('phone'); 

  var password = document.getElementById('kodikos'); 

        var password2= document.getElementById('kodikos2'); 

var email = document.getElementById('mail'); 

   

  // ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 

 if(notEmpty(firstname,"Δεν πληκτρολογήσατε το Όνομα σας! ")){ 

if(isAlphabet(firstname, "Παρακαλώ εισάγεται μόνο γράμματα για το όνομα σας")){ 

Ιf(lengthRestriction(firstname,  3,  20,  "Για  το  όνομα    επιτρέπονται  απο  3  μέχρι  20 

χαρακτήρες!")) { 

     

  

  if(notEmpty(lastname,"Δεν πληκτρολογήσατε το Επίθετο σας! ")){ 

 if(isAlphabet(lastname, "Παρακαλώ εισάγεται μόνο γράμματα για το Επίθετο σας")){ 

 if(lengthRestriction(lastname,  2,  20,  "Για  το  επίθετο    επιτρέπονται  απο  2  μέχρι  20 

χαρακτήρες!")) { 

        

if(notEmpty(usname,"Δεν πληκτρολογήσατε το Όνομα Χρήστη! ")){   

if(isAlphabet(usname,  "Παρακαλώ  εισάγεται  μόνο  γράμματα  για  το  όνομα  χρήστη  "))  

if(lengthRestriction(usname,  6,  8,  "Για  το  όνομα  χρήστη  επιτρέπονται  απο  6  μέχρι  8 

χαρακτήρες!")) {    

    

 if(notEmpty(password,"Δεν πληκτρολογήσατε τoν Κωδικό σας! ")){ 
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if(isAlphanumeric(password,  "Επιτρέπονται  μόνο  γράμματα  και  αριθμοί  για  τον  Κωδικό 

σας")){ 

 if(lengthRestriction(password,  6,  10,  "Για  τον  κωδικό    επιτρέπονται  απο  6  μέχρι  10 

χαρακτήρες!")) { 

                

  if(notEmpty(password2,"Δεν επιβεβαιώσατε τoν Κωδικό σας! ")){   

  if(isAlphanumeric(password,  "Επιτρέπονται  μόνο  γράμματα  και  αριθμοί  για  τον  Κωδικό 

σας")){ 

       

   if(notEmpty(phone,"Δεν πληκτρολογήσατε το τηλέφωνο σας!")){    

Ιf(isNumeric(phone, "Επιτρέπονται μόνο αριθμοί για το τηλέφωνο")) { 

  if(lengthRestriction(phone, 10, 10, "Μη έγκυρος αριθμός τηλεφώνου!")) {    

                  

             if(notEmpty(email,"Δεν πληκτρολογήσατε το E‐mail σας! ")){                    

          if(emailValidator(email, "Μη έγκυρη διεύθυνση ταχυδρομείου")){ 

         

if(isequal(password,password2)){ 

           

              return true; 

       

  }}}} }}}} 

}}}}}}  }}}}}   

  return false; 

   

} 

 

function isequal(elem1,elem2){ 

 if (elem1.value != elem2.value ){ 

    alert("Ο κωδικός επιβεβαίωσης δεν ταιριάζει με τον κωδικο!!!."); 

          return false; 
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}return true; 

} 

 

function notEmpty(elem, helperMsg){ 

  if(elem.value.length == 0){ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); // set the focus to this input 

    return false; 

  } 

  return true; 

} 

 

 

function isAlphanumeric(elem, helperMsg){ 

  var alphaExp = /^[0‐9a‐zA‐Z]+$/; 

  if(elem.value.match(alphaExp)){ 

    return true; 

  }else{ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); 

    return false; 

  } 

} 

 

function isNumeric(elem, helperMsg){ 

  var numericExpression = /^[0‐9]+$/; 

  if(elem.value.match(numericExpression)){ 

    return true; 
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  }else{ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); 

    return false; 

  } 

} 

 

function isAlphabet(elem, helperMsg){ 

  var alphaExp = /^[a‐zA‐Z]+$/; 

  if(elem.value.match(alphaExp)){ 

    return true; 

  }else{ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); 

    return false; 

  } 

} 

 

function emailValidator(elem, helperMsg){ 

  var emailExp = /^[\w\‐\.\+]+\@[a‐zA‐Z0‐9\.\‐]+\.[a‐zA‐z0‐9]{2,4}$/; 

  if(elem.value.match(emailExp)){ 

    return true; 

  }else{ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); 

    return false; 

  } 

} 

function lengthRestriction(elem, min, max,helperMsg){ 
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  var uInput = elem.value; 

  if(uInput.length >= min && uInput.length <= max){ 

    return true; 

  }else{ 

    alert(helperMsg); 

    elem.focus(); 

    return false; 

  } 

} 

 

</script> 

 
 Εάν  δεν υπάρχει  πρόβλημα  τότε αποθηκεύονται    στον πίνακα “members”  

της    βάσης  δεδομένων  τα  στοιχεία  του  νέου  χρήστη  και  επιπλέον  τα  στοιχεία  το 

username  και  ο  κωδικός  αποστέλλονται  στο  e‐mail  που  δήλωσε  ο  χρήστης.  Σε 

περίπτωση  που  το  username  που    εισήχθηκε  στη  φόρμα  έχει  χρησιμοποιηθεί  σε 

προηγούμενη  εγγραφή  κάποιου  μέλους,  η  εγγραφή  δε  γίνεται  και  το  σύστημα 

προβάλει κατάλληλη ειδοποίηση. Τα παραπάνω  επιτυγχάνονται  με τον παρακάτω 

κώδικα: 

 
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") 

{ 

  

$username=addslashes($_POST['username']);  

$password=addslashes($_POST['password']); 

$name=addslashes($_POST['name']);  

$surname=addslashes($_POST['surname']);  

$email=addslashes($_POST['email']);  

$phonenumber=addslashes($_POST['phonenumber']);  
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$checkuser  =  mysql_query("SELECT  username  FROM  members  WHERE 

username='$username'");  

 

$username_exist = mysql_num_rows($checkuser); 

 

if($username_exist >0){ 

 

 

$error="ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ"; 

 

} 

else{ 

 

 
$query  =  "INSERT  INTO  members 

VALUES(userid,'$username','$password','$name','$surname',    '$email', 

'$phonenumber',points_travel_club)"; 

mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

mysql_close(); 

 

$email=$_POST['email']; 

$onoma= $_POST['name']; 

$to = $_POST['email']; 

$subject =  "ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ‐HELLENIC AIRLINES"; 

$from = $email; 

 

$message = " H ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ HELLENIC AIRLINES ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ , 

USERNAME  :  "  .  $_POST['username']  ."  "."  "."  "."  "    .  "PASSWORD:"  .  "  ".  "  "  . 

$_POST['password']  ; 
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$headers = "MIME‐Version: 1.0\n"; 

$headers = "Content‐type: text/html; charset=iso‐8859‐7\n"; 

             mail($to,$subject,$message,$headers); 

$sucess="Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ <br> 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ E‐MAIL ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΤΕ"; 

 

} 

} 

?> 

 
 

 
 
 

6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 
 
 

6.2.1   Είσοδος  στο  σύστημα 

 
Από  τη  στιγμή  που  κάποιος  θα    εκτελέσει  μια  επιτυχή  εγγραφή  του  στο 

σύστημα  έχει  τη  δυνατότητα  να  συνδέεται  σε    αυτό  ώστε  να  απολαμβάνει  τα 

δικαιώματα των εγγεγραμμένων μελών. Για  τη σύνδεση απαιτείται η εισαγωγή του 

σωστού  ψευδωνύμου  και  κωδικού  πρόσβασης  στην  φόρμα    της  σελίδας  που 

φαίνεται στην εικόνα 6.10  . Η φόρμα αυτή εμφανίζεται με  την επιλογή “Είσοδος” 

στην επικεφαλίδα του καταστήματος οπότε και φορτώνεται το αρχείο “login.php”. 

Ο  έλεγχος  της  ορθότητας  του    ψευδωνύμου  και  του  κωδικού  πρόσβασης  γίνεται 

μέσα από το ίδιο  αρχείο  με σύγκριση των δοθέντων  στοιχείων με αυτά που είναι 

αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6.10 – ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 

 

6.2.2  Κεντρική σελίδα μέλους 

 

Η  σύνδεση  επιφέρει  και  αλλαγές  στην  εμφάνιση  του  καταστήματος. 

Συγκεκριμένα    Στο  κεντρικό  σημείο  όπου υπάρχει  το  πεδίο  σύνδεσης μέλους  έχει 

αλλάξει  με  το  όνομα  επισκέπτης  και  πλέον  εμφανίζεται  το username  του  χρήστη 

που  έχει  κάνει  επιτυχή  σύνδεση  και    ένας  υπερσύνδεσμος  “ΕΞΟΔΟΣ”    o  οποίος 

χρησιμεύει για γρήγορη αποσύνδεση του χρήστη. 

Επίσης όσο αναφορά τους  υπερσυνδέσμους της επικεφαλίδας, έχει εξαφανιστεί 

ο  υπερσύνδεσμος  “ΕΙΣΟΔΟΣ”  και  ο    υπερσύνδεσμος    “ΕΓΓΡΑΦΗ»    και  έχει 

εμφανιστεί  ο  υπερσύνδεσμος    “O  ΛΟΓΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΜΟΥ”.  Στην    εικόνα  6.8  

διακρίνονται σε πλαίσια και τα παραπάνω links όπως αναφέρθηκαν. 

 

Αφού  το  εγγεγραμμένο  μέλος  δώσει  τα  σωστά  στοιχεία  του  ,  εμφανίζεται  η 

κεντρική  σελίδα  μέλους‐χρήστη  (main_memberpage.php)  όπως  φαίνεται  στην 

εικόνα 6.11 
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Στην  κεντρική  σελίδα  του  χρήστη‐μέλους  εμφανίζεται  εκτός  από  τους 

υπερσυνδέσμους  της  κεντρικής  επικεφαλίδας  και  μια  δεύτερη  κατηγορία 

υπερσυνδέσμων για τις λειτουργίες και πληροφορίες του λογαριασμού του. 

 
 
 

 
 

 

6.2.3   Προβολή στοιχείων μέλους 

 

Από τον υπερσύνδεσμο  “O ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ”  ο εγγεγραμμένος χρήστης 

μπορεί να δει τα στοιχεία του όπως τα έχει καταχωρήσει στην εγγραφή του (όνομα, 

Επίθετο , Ε‐mail, τηλέφωνο).  Επίσης  προβάλλεται και η εικόνα του χρήστη (αν έχει 

ΕΙΚΟΝΑ 6.11 – ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΛΟΥΣ 
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ανεβάσει κάποιο αρχείο, ειδάλλως δεν εμφανίζεται καμία εικόνα). Στην εικόνα 6.12 

φαίνεται  η σελίδα προβολής στοιχείου του μέλους “george” (αρχείο userinfo.php) . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6.2.4  Αλλαγή  στοιχείων μέλους 

 

Ευρισκόμενος  στη  σελίδα  προβολής  των  στοιχείων  του,  ο  χρήστης  έχει  τη 

δυνατότητα να επιλέξει    τον υπερσύνδεσμο “AΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”    (useredit.php)  

ώστε αν θέλει να τροποποιήσει  κάποιο ή κάποια στοιχεία ή να αλλάξει τον κωδικό 

του (εικόνα 6.13). 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6.12 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
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6.2.5   Αλλαγή της φωτογραφίας  μέλους 

 

Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να ανεβάσει φωτογραφία της επιλογής του 

που  θα  εμφανίζεται  στο  προφίλ  του.  Αυτό  μπορεί  να  το  κάνει  αφού  επιλέξει  τον 

υπερσύνδεσμο  “Ο    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΜΟΥ”  και  στη  συνέχεια  τον  υπερσύνδεσμο  

“AΛΛΑΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ” (αρχείο change_image.php ) 

 

 

6.2.6 Κράτηση εισιτηρίου 

 

Όπως  και  στην  περίπτωση  του  επισκέπτη  έτσι  και  στην  περίπτωση  που 

κάποιο  εγγεγραμμένο  μέλος  συνδεθεί    στο  λογαριασμό  του  ακολουθεί  την  ίδια 

διαδικασία  αναζήτησης πτήσης. 

  Η διαφορά είναι στην επιβεβαίωση κράτησης όπου το μέλος δεν χρειάζεται 

να καταχωρήσει τα στοιχεία του. Όμως είναι απαραίτητη η συμπλήρωση φόρμας με 

Εικόνα 6.13 – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
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τα  στοιχεία  της  πιστωτικής  κάρτας  ώστε  να  γίνει  η  αγορά  εισιτηρίου  και  να 

επιβεβαιωθεί  η  κράτηση  του.  H  επιβεβαίωση  πραγματοποιείται  στα  αρχεία 

“booking3.php”  και    “booking4.php”  τα  οποία  βρίσκονται  και  αυτά  στην  περιοχή 

των ασφαλών σελίδων  (https) Παρακάτω    (εικόνα 6.14) φαίνεται  ένα στιγμιότυπο 

κράτησης κάποιου  μέλους: 

 

 

Εικόνα 6.14 – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 

  

 

 

6.2.7 Προβολή των κρατήσεων  του μέλους 

 

Από τον υπερσύνδεσμο “OI ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ”   Το εγγεγραμμένο μέλος έχει 

την  δυνατότητα  να    δει    ή  και  να  ακυρώσει  κάποια  κράτηση.    Αν  η  πτήση  έχει 
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πραγματοποιηθεί εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και  κουμπί για διαγραφή από τη 

λίστα. Στην εικόνα  6.15 φαίνονται οι κρατήσεις κάποιου μέλους:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακύρωση κράτησης  

 

  O χρήστης έχει την επιλογή να ακυρώσει κάποια κράτηση του. Εάν επιλέξει 

ακύρωση τότε μεταφέρεται από τον πίνακα book_flights η εγγραφή με την κράτηση 

που θέλει να ακυρώσει και εισάγεται στον πίνακα canceled_byuser. Οι πόντοι που 

είχε  αποκτήσει    στο  λογαριασμό  του  από  αυτήν  την  κράτηση  αφαιρούνται  και 

ενημερώνονται  οι  διαθέσιμες    θέσεις    στον  πίνακα  available_flights  της  βάσης 

δεδομένων. Επίσης, σχετική ενημέρωση αποστέλλεται στο e‐mail του χρήστη. 

Εικόνα 6.15 – ΠΡΒΟΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
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  Αφού  ο  χρήστης  ακυρώσει  κάποια  κράτηση  του  μπορεί  από  το  μενού  να 

επιλέξει  “ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ”  (αρχείο  canceled_flights.php  )  όπου 

εμφανίζεται  η  λίστα  με  τις  κρατήσεις  που  έχει  επιλέξει  να  ακυρώσει  ή  άκυρες 

κρατήσεις λόγω ακύρωσης πτήσης της Εταιρίας (εικόνα 6.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8  Προβολή πόντων bonus 

 

Από  τον  υπερσύνδεσμο  “TRAVEL‐CLUB”    ο  χρήστης  μπορεί  να  δει  τους 

συνολικούς πόντους του  οι οποίοι αυξάνονται κατά πεντακόσια για κάθε κράτηση. 

Σε  περίπτωση  που  ο  χρήστης  ακυρώσει  την  κράτηση  μειώνονται  αυτόματα.  Για 

παράδειγμα (εικόνα 6.17 )  φαίνονται οι πόντοι κάποιου μέλους. 

 

 

Εικόνα 6.16 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΚΥΡΩΘΗΣΑΝΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
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6.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
 

Όπως  και ο εγγεγραμμένος πελάτης  έτσι και ο διαχειριστής του καταστήματος 

πρέπει  να  κάνει  εισαγωγή  στο  σύστημα    με  το  ψευδώνυμό  του  και  τον  κωδικό  

πρόσβασης.  Τα usernames  και  οι  κωδικοί  των  διαχειριστών  βρίσκονται  στη  βάση 

δεδομένων μας στον πίνακα administrators . Στην εικόνα 6.18 βλέπουμε την φόρμα 

εισόδου του διαχειριστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.18 –ΦΟΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Εικόνα 6.17 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΝΤΩΝ TRAVEL‐CLUB 
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6.3.1 Αρχική  σελίδα  Διαχειριστή 

 

Η  επιτυχής  εισαγωγή  στο    σύστημα  εμφανίζει  την  πρώτη  σελίδα  του  

περιβάλλοντος διαχείρισης  του    καταστήματος  (εικόνα 6.19),  όπου  το περιβάλλον 

διαφοροποιείται  διότι  βρισκόμαστε στην περιοχή  των σελίδων  του διαχειριστή. Ο 

διαχειριστής καλωσορίζεται με ένα κατάλληλο μήνυμα και προβάλλεται η τρέχουσα 

ημερομηνία  και  ώρα.  Η  επικεφαλίδα  η  οποία  παραμένει  σταθερή  σε  όλες  τις 

σελίδες  διαχειριστή  περιλαμβάνει  όλες  τις  λειτουργίες  που  επιθυμεί  να  κάνει  ο 

διαχειριστής. Παρακάτω (εικόνα 6.19) φαίνεται η αρχική σελίδα του διαχειριστή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.19 – ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
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6.3.2  Διαχείριση Πτήσεων  

 

Για την προβολή  διαθέσιμων πτήσεων της εταιρίας ο διαχειριστής επιλέγει από 

το μενού στην επικεφαλίδα την επιλογή “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ”  και φορτώνεται το 

αρχείο “manage_flights.php”.   Σε  αυτήν την σελίδα (εικόνα 6.20   ) παρουσιάζεται 

ένας  πίνακας  ο  οποίος    συνδέεται  με  την  βάση  δεδομένων  της  εταιρίας    και 

συγκεκριμένα  με  τον  πίνακα  available_flights    που  περιέχει  τα  στοιχεία  των 

πτήσεων (αριθμός πτήσης, πόλη αναχώρησης, διαθέσιμες θέσεις,  ώρα κ.τ.λ. ). Από 

αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής έχει τρεις διαθέσιμες επιλογές:  

 Προσθήκη νέας πτήσης 

 Διαγραφή πτήσης 

 Επεξεργασία πτήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.20 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ 



85 
 

Α) Προσθήκη νέας πτήσης  

Αν  ο  διαχειριστής  επιθυμεί  να  προσθέσει  μια  καινούργια  πτήση  τότε 

επιλέγει  το  κουμπί  “ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΝΕΑΣ  ΠΤΗΣΗΣ”  και  μεταφέρεται  στη  σελίδα 

“new_flight.php”    όπου  φορτώνεται  μια  φόρμα  συμπλήρωσης  στοιχείων  της 

νέας πτήσης. Αφού συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της νέας πτήσης επιλέγει  το 

κουμπί  “ΠΡΟΣΘΗΚΗ”  και  η  νέα  πτήση  καταχωρείται  στη  βάση  δεδομένων 

ενημερώνοντας  τον διαχειριστή με κατάλληλο μήνυμα επιβεβαίωσης.    (εικόνα 

6.21 ) 

Ο κώδικας που εισάγει τη νέα πτήση στη βάση δεδομένων  είναι ο εξής: 

 

if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") 

{ 

$start=addslashes($_POST['start']);  

$destination=addslashes($_POST['destination']); 

$date=addslashes($_POST['date']);  

$time=addslashes($_POST['time']);  

$number_bus=addslashes($_POST['number_bus']);  

$number_first=addslashes($_POST['number_first']);  

$number_eco=addslashes($_POST['number_eco']);  

 

$price_bus=addslashes($_POST['price_bus']);  

$price_first=addslashes($_POST['price_first']); 

$price_eco=addslashes($_POST['price_eco']);  

 

$dis_adults=addslashes($_POST['dis_adults']); 

$dis_children=addslashes($_POST['dis_children']);    

   

$query="INSERT INTO  available_flights    

VALUES(number,'$start','$destination','$date','$time',  '$number_bus', '$number_first', 

'$number_eco', '$price_bus', '$price_first', '$price_eco', '$dis_adults', '$dis_children')"; 

mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
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mysql_close(); 

$sucess="Η ΝΕΑ ΠΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ "; 

} 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Διαγραφή πτήσης 

 

Αν  ο  διαχειριστής  επιθυμεί  να  διαγράψει  κάποια  πτήση  τότε  στο  πλαίσιο 

«ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΠΤΗΣΗΣ» πρέπει να πληκτρολογήσει τον αριθμό πτήσης  ( Νο flight)  

ο οποίος είναι μοναδικός (unique) για κάθε πτήση και στη συνέχεια  να επιλέξει  

“ΔΙΑΓΡΑΦΗ”.  Αν ο διαχειριστής  δεν πληκτρολογήσει τίποτα ή πληκτρολογήσει 

αριθμό  πτήσης  που  δεν  υπάρχει  του  εμφανίζεται  κατάλληλο  μήνυμα 

προειδοποίησης  ,  αλλιώς  εμφανίζεται  μήνυμα  επιβεβαίωσης    και  η  πτήση 

διαγράφεται  από  τον  πίνακα  available_flights  με  τη  φόρτωση  του  αρχείου  

“flight_process_delete.php” . 

Εικόνα 6.21 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΗΣΗΣ 
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Αν διαγραφεί πτήση τότε γίνεται αναζήτηση  στους δύο πίνακες κρατήσεων 

booked_flights  και  visitor_booked_flights.  Αν  βρεθεί  πελάτης  ο  οποίος  έχει 

πραγματοποιήσει  κράτηση  για  την  πτήση  που  ακύρωσε  η  εταιρία  τότε  η 

κράτηση  του  μεταφέρεται  στον  πίνακα  canceled_bycompany_user  αν  είναι 

εγγεγραμμένο  μέλος  ή  στον  πίνακα  canceled_bycompany_visitor  αν  δεν  είναι 

μέλος.  Επίσης    του  αποστέλλεται  στο  e‐mail  που  είχε  καταχωρήσει  σχετική 

ενημέρωση.  

 Παρακάτω  (εικόνα 6.22) εμφανίζεται στιγμιότυπο όπου ο διαχειριστής έχει 

πληκτρολογήσει  αριθμό  πτήσης  που  δεν  υπάρχει  στη  βάση  δεδομένων. 

Παρακάτω  παρουσιάζεται  ο κώδικας του αρχείου “flight_process_delete.php”: 

 

<? 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION['administrator'])) { 

  header('Location: ../administrator.php'); 

  } 

?> 

<? 

 

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

      $numflight=$_POST['delflight']; 

 

if  ( (isset($_POST['del']))  && ($_POST['delflight']=="")) { 

header("Location:manage_flights.php?del=0 "); 

}  

 

elseif ( (isset($_POST['del'])) && ($_POST['delflight'])){ 

$query= "SELECT * FROM available_flights WHERE number= '$numflight' "; 

$result=mysql_query($query); 

$nt=mysql_fetch_array($result); 
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$start="$nt[start]"; 

$destination="$nt[destination]"; 

$date="$nt[date]"; 

 

 

if ("$nt[number]"==""){ 

 

  header("Location:manage_flights.php?exist=1 "); 

} 

 

 

//  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 

//  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ  ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 

 

else { 

 

$qr1= "SELECT * FROM booked_flights WHERE number= '$numflight' "; 

$result=mysql_query($qr1); 

$nt1=mysql_num_rows($result); 

 

$qr2= "SELECT * FROM visitor_booked_flights WHERE number= '$numflight' "; 

$result2=mysql_query($qr2); 

$nt2=mysql_num_rows($result2); 

 

 

//  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‐ΜΕΛΩΝ  ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ 

//  ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ. ΜΕΤΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΚΥΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

// ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ  E‐MAIL  

 

if ($nt1 > 0) { 
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$qr= "insert into  

canceled_bycompany_user(start,destination,username,number,date,time,name,surnam

e,seats,class,cost,ticket_no) 

 select 

start,destination,username,number,date,time,name,surname,seats,class,cost,ticket_no  

from booked_flights  

where number= '$numflight' "; 

mysql_query($qr) or die(mysql_error()); 

 

$query = "DELETE    FROM booked_flights where number= '$numflight' "; 

mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 

 

while($row = mysql_fetch_array($result)) 

  { 

$query_points= "SELECT * FROM members WHERE username= '$row[username]' "; 

$data = mysql_query($query_points); 

$result4_row = mysql_fetch_array($data, MYSQL_ASSOC); 

$points= $result4_row['points_travel_club']; 

$new_points=$points‐500; 

 

$update_points = "UPDATE members SET points_travel_club = ".$new_points."  WHERE 

username= '$row[username]' "; 

mysql_query($update_points) or die(mysql_error()); 

 

 

$email="$result4_row[E_mail]"; 

$to = $email; 

$subject =  " ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ"; 

$from = $email; 
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$message = " Λυπούμαστε, αλλά  Η πτήση ". " " .$start. " ‐ ".$destination.  " ΣΤΙΣ ".$date. 

" έχει ακυρωθεί από την Εταιρία. ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ...ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ 

ΚΡΑΤΗΣΗ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ"; 

 

$headers = "MIME‐Version: 1.0\n"; 

$headers = "Content‐type: text/html; charset=iso‐8859‐7\n"; 

mail($to,$subject,$message,$headers); 

 

} 

} 

 

 

// ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ‐ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ 

//  ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ. ΜΕΤΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΚΥΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  

// ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ  E‐MAIL  

 

if ($nt2 > 0) { 

 

$qr= "insert into  

canceled_bycompany_visitor(name,surname,number,start,destination,date,time,seats,c

lass,cost,email,telephone,ticket_no) 

 select 

name,surname,number,start,destination,date,time,seats,class,cost,email,telephone,tick

et_no  from visitor_booked_flights  

where number= '$numflight' "; 

mysql_query($qr) or die(mysql_error()); 

 

 

while($row = mysql_fetch_array($result2)) 

  { 
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$email="$row[email]"; 

$to = $email; 

$subject =  " ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ"; 

$from = $email; 

 

 

$message = " Λυπούμαστε,αλλά  Η πτήση ". " " .$start. " ‐ ".$destination.  " ΣΤΙΣ ".$date. " 

έχει ακυρωθεί από την Εταιρία. ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ...ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ 

ΚΡΑΤΗΣΗ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ"; 

 

$headers = "MIME‐Version: 1.0\n"; 

$headers = "Content‐type: text/html; charset=iso‐8859‐7\n"; 

mail($to,$subject,$message,$headers); 

 

$query = "DELETE    FROM visitor_booked_flights where number= '$numflight' "; 

mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

 

  } 

} 

 

$q="DELETE FROM available_flights WHERE number = '$numflight' "; 

mysql_query($q) or die(mysql_error()); 

header("Location:manage_flights.php?deleted=1 "); 

 

} 

} 

?> 
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Γ)  Επεξεργασία πτήσης 

 

Αν ο διαχειριστής επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία κάποιας πτήσης τότε στο 

πλαίσιο “EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΗΣΗΣ”   πληκτρολογεί  τον αριθμό πτήσης και επιλέγει  το 

κουμπί  “AΛΛΑΓΗ”.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  μεταφέρεται  στη  σελίδα 

“Change_flight.php” όπου φορτώνεται η φόρμα αλλαγής στοιχείων συμπληρωμένη 

με  τα στοιχεία  του αριθμού πτήσης που πληκτρολόγησε ο διαχειριστής.   Αφού    ο 

διαχειριστής τροποποιήσει τα πεδία που επιθυμεί τότε επιλέγει “ΑΛΛΑΓΗ” και με τη 

βοήθεια  του  αρχείο  “update_flight.php”    (που  φορτώνεται)    η  βάση  δεδομένων 

ενημερώνεται  κατάλληλα.  Ένα  παράδειγμα  παρουσιάζεται  στην  εικόνα  6.23  .  Ο 

κώδικας του αρχείου  “update_flight.php”   είναι ο παρακάτω: 

 

 
<? 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION['administrator'])) { 

  header('Location: ../login.php'); 

Εικόνα 6.22 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΤΗΣΗΣ 
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  exit; 

  } 

?> 

<? 

 

 

 

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

 

$fnumber=$_POST['fnumber']; 

 

$start=$_POST['start']; 

$destination=$_POST['destination']; 

$date=$_POST['date']; 

$time=$_POST['time']; 

$passb=$_POST['number_bus']; 

$passf=$_POST['number_first']; 

$passe=$_POST['number_eco']; 

$priceb=$_POST['price_bus']; 

$pricef=$_POST['price_first']; 

$pricee=$_POST['price_eco']; 

$adults=$_POST['dis_adults']; 

$childs=$_POST['dis_children']; 

 

mysql_query("UPDATE available_flights SET start='$start', destination='$destination',  

date='$date', time='$time',  passb='$passb',  passf='$passf'  

,  passe='$passe',  priceb='$priceb',  pricef='$pricef',  pricee='$pricee',  adults='$adults',  

childs='$childs' WHERE number='$fnumber' ") or exit(mysql_error()); 
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echo "<script type='text/javascript'>"; 

echo "alert('ΕΠΙΤΥΧΗΣ AΛΛΑΓΗ');"; 

echo"window.location='manage_flights.php'"; 

echo "</script>";  

 

mysql_close(); 

 

?> 

Εικόνα 6.23 – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ 
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6.3.3 Διαχείριση Μελών  

 
 

Από  το  μενού  της  επικεφαλίδας  ο  διαχειριστής  έχει  την  επιλογή  της 

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ”  όπου μεταφέρεται στη σελίδα “displayusers.php”.  Σε αυτήν 

την σελίδα παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της εταιρίας. 

Για λόγους εμφάνισης  δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία κάθε μέλους. Και σε αυτήν 

την κατηγορία διαχείρισης  ο διαχειριστής έχει τρεις διαθέσιμες επιλογές: 

 

 Προσθήκη νέου χρήστη 

 Διαγραφή χρήστη 

 Αλλαγή στοιχείων χρήστη 

 
 
 
Α) Προσθήκη νέου χρήστη 
 
 

Εάν  ο  διαχειριστής  επιλέξει  “ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ  ΧΡΗΣΤΗ”  μεταφέρεται  στη 

σελίδα  “new_user.php”   όπου  και  φορτώνεται  η  φόρμα  συμπλήρωσης  στοιχείων 

νέου  χρήστη.    Αφού  ο  διαχειριστής  συμπληρώσει  τα  απαιτούμενα  πεδία  επιλέγει 

προσθήκη  χρήστη  και  ο  νέος  χρήστης  προστίθεται  στον    πίνακα  “members”    της 

βάσης δεδομένων της εταιρίας . Αν το username υπάρχει ήδη εμφανίζεται μήνυμα 

μη – διαθεσιμότητας (παράδειγμα εικόνα 6.24 )  . ο παρακάτω κώδικας επιτυγχάνει 

τα παραπάνω: 

 
 
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") 
{ 
  
$username=addslashes($_POST['username']);  
$password=addslashes($_POST['password']); 
$name=addslashes($_POST['name']);  
$surname=addslashes($_POST['surname']);  
$email=addslashes($_POST['email']);  
$phonenumber=addslashes($_POST['phonenumber']);  
 
 
$checkuser = mysql_query("SELECT username FROM members WHERE 
username='$username'");  
$username_exist = mysql_num_rows($checkuser); 
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if($username_exist >0){ 
$error="ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ"; 
} 
 
else{ 
 
 
$query = "INSERT INTO members 
VALUES(userid,'$username','$password','$name','$surname', '$email', 
'$phonenumber',points_travel_club)"; 
mysql_query($query) or die(mysql_error()); 
mysql_close(); 
 
$sucess= "Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ "; 
} 
} 
 
?> 
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Εικόνα  6.24 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

   

 

Β) Διαγραφή Χρήστη 

 

   Η  λειτουργία  διαγραφής  χρήστη  είναι  παρόμοια  με  αυτής  της  διαγραφής 

πτήσης. Ο διαχειριστής πρέπει να πληκτρολογήσει στο πεδίο το username και στη 

συνέχεια  να    επιλέξει  “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”  όπου  και  φορτώνεται  το  αρχείο 

“user_process_delete.php”.    Κατάλληλα    μηνύματα  σφάλματος  ή  επιβεβαίωσης 

εμφανίζονται και εδώ. Ένα παράδειγμα επιτυχής  διαγραφής χρήστη παρουσιάζεται 

στην εικόνα 6.25  .  
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Εικόνα 6.25 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ 

 

 

Γ) Αλλαγή στοιχείων χρήστη 

 Και αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με την αλλαγή στοιχείων πτήσης.   Ο  

διαχειριστής  αφού  συμπληρώσει  στο  πεδίο  αλλαγής  στοιχείων  το  username    τα 

στοιχεία του οποίου θέλει να αλλάξει, μεταφέρεται στη σελίδα “user_change.php”  

και εμφανίζονται σε κατάλληλη φόρμα τα στοιχεία προς αλλαγή (εικόνα 6.26 ).  
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6.3.4 Διαχείριση κρατήσεων Μελών 

 

Από  το  μενού  στην  επικεφαλίδα  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  επιλέξει    τον 

υπερσύνδεσμο    “ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ”  αν  θέλει  να  δει    ή  να  ακυρώσει  κάποια 

κράτηση εγγεγραμμένου μέλους. Πληκτρολογώντας  στη σχετική φόρμα τον αριθμό 

εισιτηρίου (ticket_no) ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κράτηση και πατώντας το 

κουμπί  “AKYΡΩΣΗ”  (φορτώνεται  το  αρχείο  “delete_member_flight.php”)  

διαγράφεται η κράτηση του μέλους και μεταφέρεται στον πίνακα  canceled_byuser.  

Σχετική  ενημέρωση  αποστέλλεται  και  πάλι  στο  e‐mail  που  έχει  καταχωρήσει  ο 

χρήστης.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.26 – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
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6.3.5  Διαχείριση κρατήσεων Επισκεπτών 

 

  Από  το  μενού  στην  επικεφαλίδα  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  επιλέξει    τον 

υπερσύνδεσμο “ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ” αν θέλει να δει   ή να ακυρώσει κάποια 

κράτηση  μη‐εγγεγραμμένου  μέλους.  Πληκτρολογώντας    στη  σχετική  φόρμα  τον 

αριθμό  εισιτηρίου  (ticket_no)  ο  οποίος  είναι  μοναδικός  για  κάθε  κράτηση  και 

πατώντας το κουμπί “AKYΡΩΣΗ” (φορτώνεται το αρχείο “delete_visitor_flight.php”)  

διαγράφεται  η  κράτηση  του  μέλους  και  μεταφέρεται  στον  πίνακα  

canceled_byvisitor.  Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται και πάλι στο e‐mail που έχει 

καταχωρήσει ο χρήστης.  

 

 

 

 

Εικόνα 6.27 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΟΥΣ 
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6.3.6   Προβολή ακυρωμένων κρατήσεων 

 

  Από  το  μενού  στην  επικεφαλίδα  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  επιλέξει    τον 

υπερσύνδεσμο  “ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ”  αν  θέλει  να  δει    τις  ακυρωθείσες 

κρατήσεις οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις κατηγορίες: 

 

 ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ   

 ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ   

 ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)   

 ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) 

 

 

6.3.7  Προβολή Βιογραφικών σημειωμάτων 

 

  Τα  βιογραφικά  που  ενδεχομένως  να  έχει  στείλει  κάποιος  ενδιαφερόμενος 

επισκέπτης  βρίσκονται  καταχωρημένα  στον  πίνακα  cvs  της  βάσης  δεδομένων  της 

εταιρίας.  Ο  διαχειριστής  έχει  την  δυνατότητα  να  επιλέξει  από  το  μενού  τον 

σύνδεσμο  “ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ”  όπου  εμφανίζεται  ο  πίνακας  με  όλα  τα  καταχωρημένα 

βιογραφικά μαζί με τα στοιχεία τους (εικόνα 6.28).  

 

 

Εικόνα 6.28 –ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ 
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7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 

Εισαγωγή  

 

Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους 

και να εκπληρώσουν συγκεκριμένους σκοπούς. Μέρος της παρούσας εργασίας ήταν 

και  η  αξιολόγηση      της    ιστοσελίδας  ώστε  να  συμπεραθεί  σε  τι  βαθμό 

εκπληρώνονται οι παραπάνω στόχοι. 

Για  τις  ανάγκες  της  εργασίας  δημιουργήθηκε  το  ερωτηματολόγιο  αξιολόγησης 

ιστοσελίδας  το  οποίο  αποτελείται  από  δεκαπέντε  (15)  ερωτήσεις  και 

χρησιμοποιήθηκε  η  πενταβάθμια  κλίμακα  Likert  (Καθόλου, Λίγο, 

Μέτρια, Πολύ, Πάρα πολύ) οι οποίες σκοπό είχαν να αξιολογηθεί η ιστοσελίδα της 

εταιρίας στις εξής κύριες κατηγορίες: 

1. Εμφάνιση – χρόνος φόρτωσης σελίδων  

2. Ευχρηστία/χρηστικότητα 

3. Δομή πληροφορίας  

 

Στην  πρώτη  κατηγορία  ανήκουν  οι  ερωτήσεις  που  σχετίζονται  με  το  πόσο 

ελκυστική  είναι  η  εμφάνιση  των  σελίδων  (π.χ.  Φόντο,  εικονίδια,  φωτογραφίες, 

ευανάγνωστο  κείμενο)  και  αν  ο  χρόνος  φόρτωσης  των  σελίδων  είναι 

ικανοποιητικός. 

Στη δεύτερη κατηγορία με τον όρο ευχρηστία ή χρηστικότητα  ορίζουμε την 

αποτελεσματικότητα,  την  ευκολία  και  την  ικανοποίηση  με  την  οποία  οι  χρήστες 

μπορούν να υλοποιήσουν ορισμένες ενέργειες στη πλοήγηση μιας ιστοσελίδας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η αξιολόγηση έχει σημεία αναφοράς την συμπλήρωση της 

φόρμας  κράτησης  και  της  επιβεβαίωσης  της  ,  της  ύπαρξης  υποδείξεων  ή 

προτροπής, της επίγνωσης του χρήστη για το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. 

Τέλος  στην  Τρίτη  κατηγορία  ανήκουν  οι  ερωτήσεις  που  σκοπό  έχουν  να 

αξιολογήσουν  αν  δομήθηκε  σωστά  το  περιεχόμενο  των  σελίδων  και  αν  η 

φρασεολογία/ορολογία  είναι κατάλληλη για το είδος της ιστοσελίδας. 

Παρακάτω  παρατίθεται  το  ερωτηματολόγιο  της  αξιολόγησης  το  οποίο 

συμπληρώθηκε από δεκαπέντε (15) χρήστες διαφόρων ηλικιών. 
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7.1  Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αεροπορικής εταιρίας 

 

1. ΦΥΛΛΟ 

 

 ΑΝΔΡΑΣ            ΓΥΝΑΙΚΑ  

 

2.  ΗΛΙΚΙΑ 

           18‐24           25‐34        35‐44      45+ 

 

3. ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  

 

   ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΗ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

4. ΘΕΩΡΕΙΤE  ΟΤΙ  Η  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΕΧΕΙ  ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

(ΧΡΩΜΑΤΑ,ΦΟΝΤΟ,ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ) ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 
5. ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ        ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

6. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ/ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ; 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

7. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ  ΟΤΙ  Η  ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΕΙΝΑΙ  ΕΥΚΟΛΗ  ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

8. ΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
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9. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

10. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ   ΦΟΡΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ; 

 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

11. ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ; 

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 
12. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ; 

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

13. Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

14. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Η ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ; 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΗ         ΜΕΤΡΙΑ        ΠΟΛΥ       ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

 

 

15. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΤΙΚΟ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 
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7.2 Αποτελέσματα  αξιολόγησης ιστοσελίδας  
 

 1.  Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από δεκαπέντε (15) χρήστες : 

 9 άνδρες (60 %) 

 6 γυναίκες (40 % ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Οι ηλικίες των ερωτηθέντων ήταν:  

 

 18‐24 :  6 άτομα (40%) 

 25‐34 :  6 άτομα (40%) 

 33‐44:   3 άτομα (20%) 
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3. Στην  ερώτηση    :  «ΕΧΕΤΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ    ΕΜΠΕΡΙΑ  ΣΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ» βρέθηκε μόνο ένας χρήστης ο οποίος 

δεν είχε καθόλου εμπειρία στη κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω του 

διαδικτύου.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα φαίνονται  παρακάτω: 

 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  4 άτομα (27%) 

 ΠΟΛΥ :  3  άτομα (20%) 

 ΜΕΤΡΙΑ:   4  άτομα (27%) 

 ΛΙΓΟ : 3 άτομα (20%) 

 ΚΑΘΟΛΟΥ : 1 άτομο ( 6 % ) 
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4. Στην ερώτηση  : «ΘΕΩΡΕΙΤE ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ»  

η  πλειοψηφία  των  χρηστών  πιστεύει  πως  η  ιστοσελίδα  είχε  πολύ  καλή 

εμφάνιση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω  : 

 

 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  4 άτομα (27%) 

 ΠΟΛΥ :  8  άτομα (53 %) 

 ΜΕΤΡΙΑ:   3 άτομα (20%) 

 ΛΙΓΟ : 0 άτομα (0%) 

 ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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5. Στην ερώτηση  : «ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ» , η 

πλειοψηφία  των  ερωτηθέντων  απάντησε  πως  τα  κείμενα  ήταν  πολύ  έως  και 

πάρα πολύ ευανάγνωστα : 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  5 άτομα (33%) 

•  ΠΟΛΥ :  7  άτομα (47 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   3 άτομα (20%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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6. Στην ερώτηση   : «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ/ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ»    συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα 

καθυστέρησης της φόρτωσης των σελίδων καθώς οι 13 από τους 15 χρήστες 

απάντησαν  πως  φορτώνουν  πολύ  γρήγορα  έως  και  πάρα  πολύ  γρήγορα. 

Αναλυτικότερα  τα αποτελέσματα  ήταν τα παρακάτω: 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  4 άτομα (27%) 

•  ΠΟΛΥ :  9  άτομα (60 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   2 άτομα (13%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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7. Στην  ερώτηση    :  «ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ  ΟΤΙ  Η  ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΕΙΝΑΙ 

ΕΥΚΟΛΗ  ΓΙΑ    ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  ΧΡΗΣΤΗ»  ένα  σημαντικό  ποσοστό  (60%) 

θεωρεί  πως  η  ιστοσελίδα  είναι  μετρίας  ευκολίας  για  χρήση  από 

οποιονδήποτε επισκέπτη. Τα αποτελέσματα  ήταν τα παρακάτω: 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  2 άτομα (13%) 

•  ΠΟΛΥ :  3  άτομα (20 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   9 άτομα (60%) 

•  ΛΙΓΟ : 1 άτομο (6%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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8. Στην ερώτηση    : «ΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ  ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ»    οι  ερωτηθέντες  ήταν  ικανοποιημένοι  στο  να  έχουν 

συνεχή  πληροφόρηση  για  το  που  βρίσκονται.  Αναλυτικότερα 

παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα: 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  4 άτομα (27%) 

•  ΠΟΛΥ :  6  άτομα (40 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   4 άτομα (27%) 

•  ΛΙΓΟ : 1 άτομο (6%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

9. Στην  ερώτηση    : «ΤΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ»    συμπεραίνουμε  πως  η  φόρμα  κράτησης  εισιτηρίου  και 

επιβεβαίωσης  ήταν  πολύ  εύκολη  στη  χρήση  τους.    Τα  αναλυτικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  5 άτομα (33%) 

•  ΠΟΛΥ :  6  άτομα (40 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   4 άτομα (27%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα  (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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10. Στην  ερώτηση    :  «Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ    ΦΟΡΜΑΣ 

ΚΡΑΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ    ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΗΤΑΝ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ»  οι  χρήστες 

ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον χρόνο φόρτωσης των σελίδων . Τα 

αποτελέσματα  ήταν τα παρακάτω:  

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  3 άτομα (20%) 

•  ΠΟΛΥ :  7  άτομα (47 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   5 άτομα (33%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα  (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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11.       Στην  ερώτηση  :  «ΥΠΗΡΧΑΝ  ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

/ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ/ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ»    τα  αποτελέσματα    ήταν  τα 

παρακάτω:  

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  1 άτομο (7%) 

•  ΠΟΛΥ :  5 άτομα (33 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   9 άτομα (60%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα  (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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12.  Στην  ερώτηση    :  «ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΗΤΑΝ  ΣΩΣΤΑ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ» η πλειοψηφία  των  χρηστών  θεωρεί  ότι  το  περιεχόμενο  των 

σελίδων  δομήθηκε  καλά  έως  και  πολύ  καλά.  Τα  αποτελέσματα    ήταν  τα 

παρακάτω:  

 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  0 άτομα (0%) 

•  ΠΟΛΥ :  7 άτομα (47 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   6 άτομα (40%) 

•  ΛΙΓΟ : 2 άτομα  (13%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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13. Στην ερώτηση  : «Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ/ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΗ»  

τα αποτελέσματα  ήταν τα παρακάτω:  

 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  2 άτομα (13%) 

•  ΠΟΛΥ :  3 άτομα (20 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   8 άτομα (54%) 

•  ΛΙΓΟ : 2 άτομα  (13%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 
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14. Στην  ερώτηση    :  «ΠΟΣΟ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  Η  ΟΧΙ  ΕΙΣΤΕ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ»  τα αποτελέσματα  ήταν τα παρακάτω:  

 

 

•  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ :  2 άτομα (13%) 

•  ΠΟΛΥ :  10 άτομα (67 %) 

•  ΜΕΤΡΙΑ:   3 άτομα (20%) 

•  ΛΙΓΟ : 0 άτομα  (0%) 

•  ΚΑΘΟΛΟΥ : 0 άτομα ( 0% ) 

 

 

 

15. Στην  ερώτηση    :  «ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ  (ΑΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ)  ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ  ΑΛΛΟ  ΘΕΤΙΚΟ  Ή 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ»    οι  χρήστες  δεν  έγραψαν  κανένα  σχόλιο  είτε  θετικό  είτε 

αρνητικό:  

 

 

 



118 
 

8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ‐ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η Παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με τη μελέτη και κατασκευή του 

ιστότοπου  μιας Αεροπορικής Εταιρίας  με χρήση των πακέτων ανοικτού λογισμικού 

Apache HTTP, MySQL και PHP. 

  Αρχικά αναλύθηκαν  τα βασικά μέρη του παγκόσμιου ιστού, αρκετές από τις 

πτυχές  της  διαδικασίας  που  απαιτείται  για  τη  δημιουργία  ενός  λειτουργικού, 

χρηστικού και επιτυχημένου ιστότοπου μιας εταιρίας.  

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν     οι   αναγκαίες γλώσσες προγραμματισμού και  τα 

βασικά στοιχεία τους καθώς και μερικά εργαλεία web που ήταν αναγκαία για  την 

δημιουργία της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρίας. 

Τέλος  ,  περιγράφθηκαν  αναλυτικά  όλες  οι  διαθέσιμες  λειτουργίες  του 

ιστότοπου οι οποίες κατηγοριοποιηθήκαν σε κατάλληλες ομάδες. 

Το Συμπέρασμα από όλη τη διαδικασία δημιουργίας και προγραμματισμού για 

την  κατασκευή  της  ιστοσελίδας  είναι  ότι  η  διαδικασία  αυτή  δεν  είναι  καθόλου 

απλή.    Απαιτεί  σύνθετες  γνώσεις  πάνω  σε  θέματα  marketing  ,  διαφήμισης, 

προώθησης προϊόντων καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού 

Μελλοντικά  ο  κώδικας  της  ιστοσελίδας    θα  μπορούσε  να  επεκταθεί  και  να 

προστεθούν νέες δυνατότητες  και  λειτουργίες. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη 

αυτοματοποίηση  της  διαδικασίας,  να  προστεθούν  λειτουργίας  διαχείρισης 

ολόκληρης  της  εταιρίας,  του  συντονισμού  της  εργασίας  των  υπαλλήλων  και  των 

τμημάτων της επιχείρησης. 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

9.1 ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ  

 

<? 

@$full=$_GET['full']; 

$url= "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'] ;  

if(isset($full) and strlen($full) > 0){?> <font color="red">Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν τόσες 

διαθέσιμες θέσεις για την κατηγορία θέσης που επιλέξατε<BR><br></font> <?php } ?> 

<b><font style= "font‐size: small";"> 

<form  id="form_3"  method="post" name="book" <? if ($_SESSION['username'] == 

'Επισκέπτης') { ?> action="bookingvisitor.php" <? } else { ?>action="booking3.php" <? }?> 

onsubmit="return validate(this);">  

<BR>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp  

<? 

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

@$start=$_GET['start']; 

@$full=$_GET['full']; 

@$destination= $_GET['destination']; 

@$date=$_GET['date']; 

@$r_date=$_GET['returndate']; 

@$time=$_GET['time']; 

@$r_time= $_GET['returntime']; 

 

$quer2= mysql_query("SELECT DISTINCT start FROM available_flights ORDER BY start "); 

 

if(isset($start) and strlen($start) > 0){ 

$quer=mysql_query("SELECT DISTINCT destination FROM available_flights where 

start='$start' order by destination"); 

}else{ 
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  $quer=mysql_query("SELECT DISTINCT destination FROM available_flights order by 

destination");  

} 

 

 

if(isset($start) and strlen($start)>0 and isset($destination) and strlen($destination) > 0 and 

isset($date) and strlen($date) > 0){ 

$quer3=mysql_query("SELECT DISTINCT time  FROM available_flights where start='$start' 

and destination='$destination' and date= '$date' ORDER BY time ASC"); 

}else{ 

  $quer3=mysql_query("SELECT DISTINCT time FROM available_flights order by 

time");  

} 

 

if(isset($start) and strlen($start)>0 and isset($destination) and strlen($destination) > 0 and 

isset($r_date) and strlen($r_date) > 0){ 

$quer4=mysql_query("SELECT DISTINCT time  FROM available_flights where start= 

'$destination' and destination ='$start' and date= '$r_date'  ORDER BY time ASC"); 

}else{ 

  $quer4=mysql_query("SELECT DISTINCT time FROM available_flights order by 

time");  

} 

?> 

 

AΠΟ: <select id="start" name="start" onchange="reload(this.form)" style= "font‐

weight:bold;  background‐color:#fff;"  size="1" > 

<option value=''></option>"; 

<?  

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

while($noticia2 = mysql_fetch_array($quer2)) { 

if($noticia2['start'] == @$start) {echo "<option selected 

value='$noticia2[start]'>$noticia2[start]</option>"."<BR>";} 
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else{echo "<option value='$noticia2[start]'>$noticia2[start]</option>";} 

} 

 

echo "</select>"; 

?> 

<br> 

 

<BR>&nbsp&nbsp ΠΡΟΣ: <select id="destination"  onchange="reload(this.form)" style= 

"font‐weight:bold;  background‐color:#fff;"  size="1" name="destination"> 

<option  value=""></option> 

<?php  

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

while($noticia = mysql_fetch_array($quer)) { 

if($noticia['destination'] == @$destination) {echo "<option selected 

value='$noticia[destination]'>$noticia[destination]</option>"."<BR>";} 

else{echo "<option value='$noticia[destination]'>$noticia[destination]</option>";} 

} 

echo "</select>"; 

?> 

<br><br> 

<BR>ΗΜ.ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ <input id="date" name="date"  type="text"   style= "font‐

weight:bold;  background‐color:#fff;"  size="10"  <? if ($date !="") 

{ ?> value="<? echo "$date" ?>" <? }?>  > 

<script language="JavaScript"> 

  new tcal ({ 

    // form name 

    'formname': 'book', 

    // input name 

    'controlname': 'date' 
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  }); 

              

  </script><br> 

<?  

  include('/functions/mysql‐connect.php'); 

$checkdate = mysql_query("SELECT * FROM available_flights WHERE start='$start' and 

destination='$destination' and date='$date'  ");  

$result_row = mysql_fetch_array($checkdate, MYSQL_ASSOC); 

$date_exist= $result_row['date']; 

if($date_exist != $date){  

$error1="ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ"; 

?> 

<font color="red">&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<? echo $error1;?></font> 

<? 

 }  

?> 

<BR>ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ <select  style= "font‐weight:bold;  background‐color:#fff;"  size="1" 

name="time" onchange="reload(this.form)"   

 > 

<option value="0"></option> 

 

<?  

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

while($noticia3 = mysql_fetch_array($quer3)) { 

if($noticia3['time'] == @$time) {echo "<option selected 

value='$noticia3[time]'>$noticia3[time]</option>"."<BR>";} 

else{echo "<option value='$noticia3[time]'>$noticia3[time]</option>";} 

} 

 

echo "</select>"; 
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?> 

</select><br> 

<br> 

 

<input type="checkbox" id="epistrofi" name="epistrofi" 

onclick="CheckboxChecked(this.checked,'checkboxdiv')" >&nbsp&nbspΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ<br><br> 

 

<? 

 

$currentdate = date('d‐m‐Y'); 

 

 

?> 

<input type="hidden" id="currentdate"  name="currentdate" value = "<? echo $currentdate 

?>" > 

<div id="checkboxdiv"> 

ΗΜ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ <input type="text" onblur="reload(this.form)" name= "returndate" 

id="returndate" style= "font‐weight:bold;  background‐color:#fff;"  size="10"  <? if ($r_date 

!="") 

{ ?> value="<? echo "$r_date" ?>" <? }?>> 

<script language="JavaScript"> 

  new tcal ({ 

    // form name 

    'formname': 'book', 

    // input name 

    'controlname': 'returndate' 

  }); 

 

  </script>  
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<?  

  include('/functions/mysql‐connect.php'); 

$checkdate = mysql_query("SELECT * FROM available_flights WHERE start='$destination' 

and destination='$start' and date='$r_date'  ");  

$result_row = mysql_fetch_array($checkdate, MYSQL_ASSOC); 

$date_exist= $result_row['date']; 

if($date_exist != $r_date){  

$error2="ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ"; 

?> 

<font color="red">&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<? echo $error2;?></font> 

<?  

  } 

?> 

<br><BR>ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ <select style= "font‐weight:bold;  background‐color:#fff;"  

size="1" name="returntime" onchange="reload(this.form)"> 

<option value="0"></option> 

<?  

include('/functions/mysql‐connect.php'); 

while($noticia4 = mysql_fetch_array($quer4)) { 

if($noticia4['time'] == @$r_time) {echo "<option selected 

value='$noticia4[time]'>$noticia4[time]</option>"."<BR>";} 

else{echo "<option value='$noticia4[time]'>$noticia4[time]</option>";} 

 

} 

 

echo "</select>"; 

?> 

</select><br> 

 

</div> 
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<br> 

<BR><B>EΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ </B> 

<BR>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<select style= "font‐weight:bold;  

background‐color:#fff;"  size="1" id="class" name="class"> 

<option value="0"></option> 

<option value="passb">Business Class</option> 

<option value="passf">First Class</option> 

<option value="passe">Economy Class</option> 

</select> 

<BR><br> 

<BR><B>ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ</B> 

<BR><br>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ΕΝΗΛΙΚΕΣ: 

&nbsp&nbsp<select style= "font‐weight:bold;  background‐color:#fff;" size="1" 

name="adults"> 

<option value="0">0</option> 

<option value="1">1</option> 

<option value="2">2</option> 

<option value="3">3</option> 

<option value="4">4</option> 

<option value="5">5</option> 

<option value="6">6</option> 

<option value="7">7</option> 

<option value="8">8</option> 

<option value="9">9</option> 

</select> 

<BR>&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ΠΑΙΔΙΑ: 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp<select style= "font‐weight:bold;  background‐

color:#fff;"  size="1" name="children"> 

<option value="0">0</option> 

<option value="1">1</option> 

<option value="2">2</option> 
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<option value="3">3</option> 

<option value="4">4</option> 

<option value="5">5</option> 

<option value="6">6</option> 

<option value="7">7</option> 

<option value="8">8</option> 

<option value="9">9</option> 

</select><br><br> 

<!<BR><input type="Hidden" name="flight" value="<? echo $flight ?>"> 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

&nbsp&nbsp<input type="submit" id="confirmbutton" value="ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ"  

onClick="ValidateForm(this.form)" class="button1" name="B1"><br><br> 

</form></FONT></b> 

 

<? 

if (isset($r_date) and strlen($r_date)> 0 ) {  

 

echo '<script type="text/javascript">'; 

echo " document.book.epistrofi.checked = true;"; 

echo " </script>" ; }  

 

else {  

echo ' <script type="text/javascript"> 

  CheckboxChecked(document.book.epistrofi.checked,"checkboxdiv"); 

</script>';  

} 

?> 
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