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Πεξίιεςε 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο - ηζηνζειίδαο, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο ειεθηξνληθψλ 

αγνξψλ. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκπνξίαο 

γνπλαξηθψλ φπνπ παξάιιεια ζα ππάξρνπλ θαη θάπνηεο έμππλεο ιεηηνπξγίεο φπνπ ζα 

βνεζνχλ ην ρξήζηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ πνπ ζέιεη αιιά θαη ηνλ θαηαζηεκαηάξρε λα 

πνπιάεη επθνιφηεξα ηα πξντφληα ηνπ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο ηζηνζειίδαο 

ήηαλ ε εμήο: 

 Καηαγξαθή απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαηαζηήκαηνο. 

 ρεδίαζε site map , βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ subpages ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 Γεκηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηζηνζειίδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γιψζζα Asp.Net / C# κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο Microsoft Visual Studio 2012 θαη ηεο SQL. 

 Έιεγρνο θαη δνθηκέο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηζηνζειίδαο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηθνληθά πξντφληα θαη εηθνληθέο αγνξνπσιεζίεο.     

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  

asp.net, c#, SQL, e-shop, web-services, PayPal, jQuery, Git, γνπλαξηθά- 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο επρξεζηίαο.   
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Abstract 

Goal of this paper is to create a web site, which it will support all the new 

methods of ecommerce. The web-site is for a shop which sales furs and leathers. 

Our main target is to create an e-shop for this store, also the site it will be 

supported by many smart application which will help the user to buy a product and the 

shopkeeper to sale his/her products more easily. 

 The methodology that we follow in order to accomplish our goal was: 

 Recording requirements and specifications of the products concerned 

store. 

 Design site map, databases and subpages of the web - site. 

 Start to implement databases and the web - site using ASP.NET / C#, we 

will use Microsoft Visual Studio 2012 for the implementation and SQL. 

 Final check on the functions of the site and several tests, we will use 

virtual products and virtual transactions.     

 

Keywords:  

asp.net, c#, SQL, e-shop, web-services, PayPal, jQuery, Git, furs-ecommerce, 

advanced usability.   
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Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο  

Σα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη θπξίσο ε ηαρχξπζκε 

εμέιημε θαη αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Ηδηαίηεξα ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ ζηφρνο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη λα 

θηλεζνχλ θαη εθηφο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, θπξίσο πνπιψληαο ηα πξντφληα ηνπο απφ ην 

δηαδίθηπν θαη θαηά δεχηεξνλ αλνίγνληαο ππνθαηαζηήκαηα ή θάλνληαο θάπνηα άιιε 

επέθηαζε ζε άιιε ρψξα. 

πλεπψο  θάζε θαηάζηεκα επηβάιιεηαη πξψηα λα δηαζέηεη έλαλ δηαδηθηπαθφ ηζηνρψξν 

φπνπ ζα κπνξεί λα πξνβάιεη θαη λα πνπιάεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζε φζνπο βνήζεζαλ γηα λα γίλεη απηή ε εξγαζία :  

 θχξην Γεσξγηάδε Υξήζην επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο, 

 ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζθέξεη, 

 αθφκε θαηάζηεκα πψιεζεο γνπλαξηθψλ: Φαηίζε - Fatisi Furs γηα ηε 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, 

 Ιδηαίηεξα επραξηζηώ ηελ ηδηνθηήηξηα θαη πνιπαγαπεκέλε κνπ ζεία 

Φαηίζε Αιεμάλδξα, ε νπνία δπζηπρώο καο άθεζε πξόσξα ζηηο 

16.08.2013, 

 ηνπο θχξηνπο Εαγθνπληίλν Γεκήηξην θαη Κάηηζην Γεκήηξην γηα ηε 

δηάζεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, πξντφλησλ θαη ηερλνγλσζίαο γχξσ απφ ην 

ρψξν ησλ γνπλαξηθψλ. 
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1 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή  ηζηνζειίδαο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία ζα ηξέρεη δηάθνξεο έμππλεο εθαξκνγέο πνπ ζα θάλνπλ 

ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ επθνιφηεξε ππφζεζε. 

Ζ ηζηνζειίδα ζα δηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πξνβνιήο πξντφλησλ θαη 

αγνξνπσιεζίαο απηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη θάπνηεο έμππλεο ηερληθέο, φπσο ε 

απηφκαηε πξνζθνξά πξντφλησλ, ε ελεκέξσζε κέζσ e-mail ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηειεηψλεη ην απφζεκα θάπνηνπ πξντφληνο θαη άιιεο πνιιέο ιεηηνπξγίεο. 

Σν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εζηηάδεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο φρη απιψο κίαο ηζηνζειίδαο, αιιά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ειεθηξνληθνχ ζπλεξγάηε γηα ηνλ εθάζηνηε θαηαζηεκαηάξρε κε ειάρηζην θφζηνο πνπ  

ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλεη ηηο πσιήζεηο ηνπ εθηφο ειιεληθήο αγνξάο. 

Σέινο αθφκε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ππάξρεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ ηζηνζειίδα θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο, ν νπνίνο ζα είλαη ηέηνηνο 

έηζη ψζηε ε θαηαζθεπή κίαο λέαο ηζηνζειίδαο δηαθνξεηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη 

πξντφλησλ λα γίλεηε επθνιφηεξα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 1.2  θνπόο – ηόρνη 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε φρη απιψο κία ηζηνζειίδα πνπ ζα 

παξέρεη ηελ ιεηηνπξγία εθηέιεζεο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, αιιά νπζηαζηηθά έλα 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν ζα δηαζέηεη άξηζηε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπ θαη 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ν ππνςήθηνο 

αγνξαζηήο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ζηελ ηζηνζειίδα πνπ 

νπζηαζηηθά ζα παξαθηλνχλ ηνλ ππνςήθην πειάηε λα επηζθεθηεί θαη ην θαηάζηεκα απφ 

θνληά. 

αλ ζηφρν αθφκε ζέηνπκε, ε θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο λα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε νη 

κεραληζκνί θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο λα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη 

κεηαθεξζνχλ σο έρνπλ ζε έλα λέν έξγν θαηαζθεπήο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, 

πξάγκα πνπ ζα εμνηθνλνκήζεη απφ ηνλ ππνςήθην developer πνιχ θφπν θαη ρξφλν. 
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 1.3  πλεηζθνξά 

Πξηλ πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, θάλακε ηηο εμήο 

ελέξγεηεο. 

 Δπίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο δηαθφξσλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ γνπλαξηθψλ. 

 Καηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα πσιεζνχλ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

 πγθέληξσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ φπσο π.ρ. δηεχζπλζε θ.η.ι. 

 πγθέληξσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηδηνηήησλ νξηζκέλσλ ηπραίσλ 

πξντφλησλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Γεκηνπξγία ηνπ site map ηεο ηζηνζειίδαο.          

 1.4  Γηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ην θεθάιαην 2 ηεο εξγαζίαο ζα εμεγήζνπκε πνηά εξγαιεία ζα ρξεηαζηεί λα 

εγθαηαζηήζνπκε θαη ζε ηη ζα καο ρξεζηκεχεη ην θαζέλα ζηελ αλάπηπμε ηεο  ηζηνζειίδαο 

καο. 

ην θεθάιαην 3 ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο βήκα 

πξνο βήκα, αξρηθά ζα δνχκε ηε κνληεινπνίεζε ηεο εξγαζίαο καο κε ηε ρξήζε ηνπ Visio 

(θεθάιαην 3.1.1) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

μεθηλψληαο κε ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (θεθάιαην 3.1.2), ζα ζπλερίζνπκε 

κε ηε δεκηνπξγία ησλ ππνζέιηδσλ θαη απιψλ ιεηηνπξγηψλ (ελφηεηα 3.2), ελψ ζηελ 

ελφηεηα 3.3 ζα δείμνπκε πσο αλαπηχμακε ζην site καο πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε. 

ηελ ελφηεηα 3.4 ζα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηήζακε ην Home page, ηα 

ππνζέιηδα, ην θαιάζη αγνξψλ, ηηο gallery πξνβνιήο πξντφλησλ κέρξη θαη ηνπο ηξφπνπο 

πιεξσκήο ησλ πξντφλησλ. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δεκηνπξγία ηεο ζειίδαο δηαρείξηζεο 

Admin.aspx (θεθάιαην 3.4.10). 

ην θεθάιαην 4 ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαγξάςακε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ελψ νινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία ζην θεθάιαην 4.2, ζα 
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παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο θαη βειηηψζεηο πνπ έρνπκε ζθεθηεί 

λα πινπνηήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα καο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:  Δγθαηάζηαζε ρξεζίκσλ εξγαιείσλ  

Ζ πιαηθφξκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ην Visual 

Studio 2012 κε Service Pack 1, επηπιένλ φκσο ζα ρξεηαζηνχκε θαη θάπνηα βνεζεηηθά 

εξγαιεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

 2.1  Δγθαηάζηαζε Git Hub θαη δεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ 

Όπσο ζε θάζε κεγάιν έξγν έηζη θαη εδψ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα απφ ηα θαιχηεξα 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο εθδφζεσλ ηνπ έξγνπ, ην Git ην νπνίν ζα καο πξνζηαηέςεη απφ 

ηπρφλ απψιεηα δεδνκέλσλ, βνήζεηα ζηελ απνζθαικάησζε ηνπ έξγνπ θαζψο έηζη, αλ 

βξεζεί θάπνην bug ζηελ εθαξκνγή κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ έθδνζε ζηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθε, ζπλεπψο ζα κπνξέζνπκε λα ην ιχζνπκε θαη επθνιφηεξα. 

αλ πξψην βήκα, πξνζζέζακε ην αληίζηνηρν plugin ζην visual studio, πνπ παξέρεηαη απφ 

ην Git, ε εγθαηάζηαζε έγηλε κέζσ ηνπ Manage Nuget Pakcages πνπ παξέρεη ην visual 

studio, έλα από ηα θαιύηεξα εξγαιεία πξόζζεζεο επεθηάζεωλ θαη plugin. 

ην δεχηεξν βήκα ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγήζνπκε ζην Git Hub έλα remote repository, ην 

νπνίν ζα ζηεγάδεη ηηο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ καο, ην νλνκάζακε siteFursMs πξνθεηκέλνπ λα 

παξαπέκπεη θαη ζην project πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ζην Visual Studio. 

Έπεηηα ζην ηξίην βήκα, δεκηνπξγήζακε έλα ηνπηθφ repository ζην web site project πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαη πξνζζέζακε ην link πνπ καο δφζεθε απφ ην remote repository κέζα 

ζην Git settings. 

Με ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ βήκαηνο, θάζε αιιαγή πνπ ζα γίλεηαη πιένλ ζην project ζα είλαη 

αληηιεπηή απφ ην Git, πξνζζέηνληαο θαη ηα αληίζηνηρα ζρφιηα, ζην upload ηνπ θάζε 

version , ζα είλαη εχθνιν λα βιέπνπκε ηί έρνπκε δεκηνπξγήζεη αλά πάζα ζηηγκή. 

ηε ζπγθεθξακέλε εξγαζία επηιέμακε λα θάλνπκε commit ηνπ έξγνπ κε ην θιείζηκν ηεο 

θάζε κέξαο (Δηθφλα 2-1). 
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Δηθόλα 2-1:Χξήζε Git Hub, Commit θαη δεκηνπξγία Version 

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ε "απαίηεζε" ηνπ Git Hub γηα εηζαγσγή 

user name θαη password έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ησλ 

εθδφζεσλ, αιιά λα κπνξνχλ λα αλεβάδνπλ θαη λέεο εθδφζεηο κφλν ν λφκηκνο ή λφκηκνη 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην έξγν. 

ηε δηθή καο εξγαζία γηα φιεο νη εθδφζεηο ζην αθφινπζν repository πνπ δεκηνπξγήζακε:  

  https://github.com/Jasonuom1147/siteFursMs 

ρξεζηκνπνηήζακε ην e-mail ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ 

ινγαξηαζκνχ πνπ απαηηείηαη απφ ην Git Hub, νη θσδηθνί πνπ καο δφζεθαλ απφ ην Git 

Hub είλαη: 

 user name: jasonuom1147 

 password: jason7273 

Με ην παξαπάλσ user name θαη ηνλ θσδηθφ κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε ην project απφ ην 

Git Hub, αιιά θαη λα πξνζζέζνπκε λέεο εθδφζεηο (Δηθφλα 2-2).  

 
Δηθόλα 2-2: Δηζαγσγή λέαο έθδνζεο κε ην Git Hub 

https://github.com/Jasonuom1147/siteFursMs
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 2.2  Γεκηνπξγία CSS κε ηε ρξήζε ηνπ JustStyle CSS Editor 

Γηα ηε δεκηνπξγία θαη ην ρεηξηζκφ ησλ γξαθηθψλ ρξεζηκνπνηήζακε CSS (Cascading 

Style Sheets). Σα CSS αξρεία πνπ δεκηνπξγήζακε ηα πξνζζέζακε ζην project καο. 

Σα αξρεία CSS πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηνλ θάθειν CSS, αιιά θαη ν θψδηθαο πνπ 

πξνζηέζεθε ηνπηθά κέζα ζε νξηζκέλεο θφξκεο (φπσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην 3), 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα δχν εξγαιείσλ. Σν εξγαιείν JustStyle CSS Editor, φπνπ 

ζην πεξηβάιινλ πνπ καο παξέρεη νξίδνπκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζηπι 

κνξθνπνίεζεο, ελψ καο επηζηξέθεηαη ν αληίζηνηρνο θψδηθαο ζηελ αληίζηνηρε CSS 

κνξθή (Δηθφλα 2-3). 

 

Δηθόλα 2-3: Χξήζε εξγαιείνπ JustStyle θαη δεκηνπξγία CSS θώδηθα. 

Σν δεχηεξν εξγαιείν πνπ καο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία CSS θψδηθα, είλαη έλα online 

tutorial πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα: http://www.w3schools.com/CSS/default.asp . 

Δδψ καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ελφο επξχηαηνπ πιήζνπο παξαδεηγκάησλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο CSS θψδηθα θαη ηαπηφρξνλα λα ηνλ δνθηκάζνπκε θαη 

online, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ην απνηέιεζκα. 

Οη ελφηεηεο θψδηθα πνπ δεκηνπξγνχληαη, κε ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ ζα 

εμεηαζηνχλ θαη ζα ηεθκεξησζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην επφκελν θεθάιαην. 

http://www.w3schools.com/css/default.asp
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:  Μεζνδνινγία 

 3.1  Δηζαγσγή 

ην ρψξν ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ ππάξρεη πιεζψξα εξγαιείσλ, 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιιέο πιαηθφξκεο, θάζε κία κε ηα δηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα.  

Όπσο είδε αλαθέξακε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο καο  ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

πιαηθφξκα ηεο Microsoft, Visual Studio 2012 (Ultimate Edition) κε .ΝΔΣ Framework 

4.5 θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ASP.NET κε C# θαζψο θαη SQL γηα ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε κεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο ηζηνζειίδεο θαη ηελ 

γιψζζα / πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο.  

Ιζηνζειίδα Ηκεξνκελία Πιαηθόξκα server Γιώζζα πξνγ/ζκνύ 

Google.com November 1998 Linux C, Java, C++, PHP & MySql 

Facebook.com February 2004 Linux PHP, MySql and C++ 

YouTube.com February 2005 Linux C, Java and MySql 

Yahoo.com August 1995 Linux C++, C, Java, PHP & MySql 

MSN.com (owned by 

Microsoft) 

August 1995 Windows ASP.net 

Live.com (owned by 

Microsoft) 

August 2008 Windows ASP.net 

Wikipedia January 2001 Linux PHP & MySql 

Amazon.com October 995 Linux & Solaris C++, Java, J2EE 

WordPress.com November 2005 Linux PHP & MySql 

Πίλαθαο 3-1: Γλσζηέο ηζηνζειίδεο θαη πιαηθόξκα θαηαζθεπήο 
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 3.2  Γηαδηθαζία πινπνίεζεο 

Πξηλ πξνβνχκε ζε νπνηαδήπνηε πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε web – based εθαξκνγήο 

απαξάβαηνο θαλφλαο είλαη ε ζρεδίαζε ηνπ site map ηνπ, θαζψο θαη ε εηθνληθή ζρεδίαζε 

- κνληεινπνίεζε φισλ ησλ pages/subpages, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ηζηνζειίδαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Microsoft Visio, 

ην νπνίν καο επηηξέπεη ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 3.2.1 Μνληεινπνίεζε ηζηνζειίδαο 

Σν πξψην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα 

πεδία ηνπο, θαζψο θαη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ πξσηεπφλησλ θιεηδηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

δεκηνπξγήζακε κία βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο (Δηθφλα 3-1). 

 

Δηθόλα 3-1:ρεδίαζε πηλάθσλ θαη ζπζρεηίζεσλ 

Ωο δεχηεξν βήκα ζέηνπκε ηε ζρεδίαζε ηνπ site map, δειαδή ζρεδίαζε ηνπ home page 

θαη φισλ ησλ subpages πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, ην ζπγθεθξηκέλν βήκα είλαη 

απαξαίηεην θαζψο ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ νδεγό γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ηζηνζειίδαο, αιιά θαη ζε πεξίπησζε ησλ κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεσλ θάλεη ην έξγν ηνπ 

εθάζηνηε developer πνιχ επθνιφηεξν. 
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Δηθόλα 3-2: ρεδίαζε ηνπ site.master 

πλερίδνληαο ζρεδηάδνπκε ην Home page (Δηθφλα 3-3) θαη ηα subpages (Δηθφλα 3-4). 

 

Δηθόλα 3-3: ρεδίαζε ηνπ Home page 
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Δηθόλα 3-4: ρεδίαζε επηθνηλσλίαο Home page κε subpages. 

Αθνινπζήζεθε ε ζρεδίαζε ηνπ θάζε subpage μερσξηζηά, ζηελ παξαθάησ εηθφλα 

βιέπνπκε ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ About us.aspx (Δηθφλα 3-5). 

 

Δηθόλα 3-5: ρεδίαζε subpages βιέπνπκε ην About us.aspx 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη γηα φια ηα subpages. 
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 3.2.2 Γεκηνπξγία Βάζεωλ δεδνκέλωλ (SQL) 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κνληεινπνίεζεο πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. Ξεθηλάκε κε ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ηελ νπνία νλνκάζακε 

Databasefur. 

 3.2.2.1 Πίλαθαο products 

Γεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα products φπνπ ζα έρνπκε ηα πξντφληα καο,     

 

Δηθόλα 3-6: Γεκηνπξγία πίλαθα products κε όια ηα απαξαίηεηα πεδία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πεδία ηνπ products  

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Θέηνπκε ζαλ πξσηεχνλ θιεηδί ην πεδίν 

name  φλνκα (πξντφληνο) 

length  (κήθνο ξνχρνπ)* 

shoulder  (κήθνο πιάηεο)* 

sleeves  (κήθνο καληθηψλ)* 

price  (ηηκή πξντφληνο) 

quantity  (απφζεκα πξντφληνο ζηελ απνζήθε) 

image  (ζε πεξίπησζε πνπ ζειήζνπκε λα θαιέζνπκε θάπνην image ηνπ 

πξντφληνο, ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν είλαη θαζαξά πξναηξεηηθφ) 

Date  (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ πξντφληνο) 

Πίλαθαο 3-2: Η δνκή ηνπ πίλαθα products 
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Δίλαη πξνθαλέο πσο νπνηνζδήπνηε ηχπνο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζα ρξεηαδφηαλ (id,name, 

price, quantity, Date), ζπλεπψο ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ηνπ site ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεδία ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πάιη, ηα πεδία length, shoulder θαη sleeves είλαη πην 

"εμεηδηθεπκέλα" θαζψο κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν γηα πξντφληα έλδπζεο. 

 3.2.2.2 Πίλαθαο ProductSaled 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο είλαη απαξαίηεηνο θαζψο κπνξνχκε λα βιέπνπκε ηα πξντφληα 

πνπ πξνζηέζεθαλ ζην θαιάζη αγνξψλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id_sales θσδηθφο δεκηνπξγίαο πψιεζεο πξσηεύνλ θιεηδί 

Id_product ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο δεπηεξεύνλ θιεηδί 

price ηηκή θφζηνπο ηνπ πξντφληνο 

Quantity πνζφηεηα πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα αγνξάζεη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

Πίλαθαο 3-3: Η δνκή ηνπ πίλαθα ProductSaled 

Έηζη π.ρ. αλ ν ρξήζηεο πνπ έρεη μεθηλήζεη ηα ςψληα έρεη πξνζζέζεη ζην θαιάζη αγνξψλ 

ηνπ ηέζζεξα πξντφληα θαη πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά, απηφ πνπ ζα ζπκβεί είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα sales_id ην νπνίν ζα αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

 3.2.2.3 Πίλαθαο sales 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο είλαη πξνθαλέο φηη καο ρξεηάδεηαη έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα 

δνχκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζε θάπνηα παξαγγειία 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ρξήζηε, γη' απηφ ην ιφγν θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί id_sales 

ζρεηίδεηαη κε ην πξσηεχνλ θιεηδί id_sales ηνπ πίλαθα ProductSaled. 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id_sales (θσδηθφο δεκηνπξγίαο πψιεζεο πξσηεχνλ θιεηδί) 

Date_sales εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγήζεθε ε παξαγγειία 

price_item ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζην θαιάζη 

αγνξψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

Id_user ην id ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αγνξά, γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο ν ρξήζηεο γηα λα πξνρσξήζεη ζε αγνξά ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ ζηελ ηζηνζειίδα γη' απηφ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε παξαθάησ έλα ηέηαξην πίλαθα 

Πίλαθαο 3-4: Η δνκή ηνπ πίλαθα sales 
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 3.2.2.4 Πίλαθαο user 

Σα ζπγθεθξηκέλα πεδία είλαη ηα ειάρηζηα πνπ ρξεηαδφκαζηε ζηελ πεξίπησζε 

αλαβάζκηζεο ή πξνζζήθεο λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

πεξηζζφηεξα. 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id_user θσδηθφο δεκηνπξγίαο λένπ ρξήζηε πξσηεχνλ θιεηδί 

Name_user user name ρξήζηε 

password θσδηθφο αζθαιείαο ρξήζηε 

Πίλαθαο 3-5: Η δνκή ηνπ πίλαθα user 

ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξψην επίπεδν 

αζθαιείαο, θαζψο γηα λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζην θαιάζη αγνξψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

παξαγγειίαο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη πξψηα ινγαξηαζκφ. 

 

Δηθόλα 3-7: Γεκηνπξγία πίλαθα user 

Σέινο απηφο ν πίλαθαο καο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο γηα κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο 

θαζψο κηαο θαη ην πεδίν Id_user ζρεηίδεηαη κε ην Id_user ηνπ πίλαθα sales, ζα 

κπνξνχζακε κειινληηθά λα δεκηνπξγήζνπκε κία εθαξκνγή έθπησζεο γηα ηνπο πειάηεο 

πνπ θάλνπλ ηαθηηθέο αγνξέο. 

Όινη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ πξσηεπφλησλ θιεηδηψλ ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο 

απεηθνλίδνληαη θαη ζηελ Δηθφλα 3-1. 
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 3.2.3 Έλαξμε ζρεδίαζεο ηζηνζειίδαο ζρεδίαζε CSS 

Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ζην Visio, ην Home page θαη ηα subpages μεθηλάκε ηε ζρεδίαζε 

ηεο ηζηνζειίδαο ζην Visual Studio. 

Αξρηθά δεκηνπξγήζακε ην site.Master ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά ε θχξηα ζειίδα θαη καο 

επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα βάινπκε ζε κία ζεηξά ηα ππφινηπα subpages. 

Αθνινπζψληαο ην αξρείν (sitemap master) ην νπνίν έρνπκε ζαλ ράξηε δεκηνπξγνχκε θαη 

εηζάγνπκε ηα menu ηφζν ζην top menu φζν θαη ζην user holder. 

Όζνλ αθνξά ην γξαθηζηηθφ θνκκάηη ρξεζηκνπνηνχκε Css γηα λα πεηχρνπκε έλα φκνξθν 

αηζζεηηθά απνηέιεζκα αιιά θαη λα θάλνπκε επθνιφηεξε ηελ νπνηαδήπνηε κνξθή 

ηξνπνπνίεζεο φηαλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

Σν Css style πνπ δεκηνπξγνχκε, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα είηε λα ην πξνζζέζνπκε ζην 

αξρείν, είηε λα ην θαιέζνπκε δπλακηθά απφ εμσηεξηθφ αξρείν ζην project. 

Ζ ηαθηηθή αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη φηη γηα ηα γξαθηθά ηα νπνία δελ 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια pages/subpages βάδνπκε ην θψδηθα ηνπ style 

κέζα ζην αξρείν, ελψ γηα ηα γξαθηθά ηα νπνία ρξεηάζηεθε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα page/subpage επηιέμακε λα ην θαινχκε απφ εμσηεξηθφ αξρείν. 

 Υξήζε Css Style ηνπηθά κέζα ζην αξρείν: 

ζην header 

  <style type="text/CSS"> 

           .auto-style29 

           { 

                width: 115%; 

           } 

           

           #search_adv 

           { 

              background:url('Images/search_img.png') 0 0;  

           } 

          </style>        

ζην body: 

   <table class="auto-style29"> 
               <tr> 

             <td class="auto-style30"></td> 
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 Υξήζε CSS Style θαη θιίζε απφ εμσηεξηθφ αξρείν 

Αθνχ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην folder CSS ην αξρείν vertmenu.CSS 

κέξνο ηνπ θψδηθα vertmenu.CSS 

    #CSSmenu { 
        padding: 0; 
        margin: 0; 
        border: 0; 
        } 
    #CSSmenu ul, 
     li { 
        list-style: none; 
        margin: 0; 
       padding: 0; 
              } 
    #CSSmenu ul  
        { 
        position: relative; 
        z-index: 597; 
        float: left; 

      } 

 

Σν θαινχκε δπλακηθά κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

<link rel='stylesheet' type='text/CSS' href='CSS/vertmenu.CSS' /> 

έηζη καο δχλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε φπνην menu ζέινπκε, ην 

vertmenu ην ζρεδηάζακε απνθιείζηεθα γηα ην vertical menu ηεο ηζηνζειίδαο.  

<div id='CSSmenu'> 

Με ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν δεκηνπξγήζακε θαη ην Css γηα ην top menu ην νπνίν επίζεο 

θηηάμακε ζε εμσηεξηθφ αξρείν θαη ην θαινχκε ζην αληίζηνηρν asp menu. 

<asp:Menu ID="Menu3" runat="server" meta:resourcekey="NavigationMenuResource3" 
CSSClass="fancyNav"> 
<Items> 
<asp:MenuItem NavigateUrl="~/Home.aspx"  meta:resourcekey="MenuItemResource4" 
Text="Home" Value="Home"></asp:MenuItem> 
                               .... 

Αθνινπζψληαο ην site map πνπ δεκηνπξγήζακε πξνζζέηνπκε ηηο επηινγέο πνπ ζέινπκε 

ζην top menu αιιά θαη ζην vertical menu, ην πξψην ζηεγάδεη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ην 

δεχηεξν θαηεγνξίεο πξντφλησλ (Δηθφλα 3-8 θαη Δηθφλα 3-9). 

 

Δηθόλα 3-8: Σν top menu κε ηα αληίζηνηρα items  
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Δηθόλα 3-9: Σν vertical menu 

 3.2.4 Γεκηνπξγία Headers - Sliders θαη banner 

ην επφκελν βήκα ην νπνίν θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο γηα ηε δηαθήκηζε ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κία εηθφλα αληηζηνηρεί ζε ρίιηεο ιέμεηο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο εληππσζηαθνχ header. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ header θαη ησλ slider ρξεζηκνπνηήζακε έλα open source online 

εξγαιείν ην: http://www.comslider.com/. 

Σν comslider καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αθνχ ζρεδηάζνπκε ην header ή slider πνπ 

ζέινπκε, είηε λα ην θαηεβάζνπκε θαη λα ην πξνζζέζνπκε ζην project κε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο θαη ην JavaScript θψδηθα ή λα ην θαιέζνπκε δπλακηθά απφ ηελ 

ίδηα ηελ ηζηνζειίδα θαη νη δχν κέζνδνη είλαη εμίζνπ γξήγνξεο. 

Γηα ιφγνπο απιφηεηαο θαη επθνιφηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο είηε γηα ην ίδην 

θαηάζηεκα είηε γηα θάπνην άιιν επηιέμακε λα θαινχκε δπλακηθά ην header θαη ηα 

sliders πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε. 

θψδηθαο γηα ηε δπλακηθή θιίζε ηνπ header (Δηθφλα 3-10): 

<!--dynamic header slide --> 
 <div id="comslider_in_point_60519"></div> 
 <script type="text/javascript">var oCOMScript60519 = 
document.createElement('script'); 
                        oCOMScript60519.src = 
"http://www.comslider.com/target/users/1382183432x2f01ebe010c6eda103c0e86dd0758c5b
/comslider.js?timestamp=1382190727"; 
                        oCOMScript60519.type = 'text/javascript'; 
                        
document.getElementsByTagName("head").item(0).appendChild(oCOMScript60519); 
                                                </script> 
<!--end dynamic header slide -->        
 

http://www.comslider.com/
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Δηθόλα 3-10: Δηζαγσγή header κε δπλακηθή θιίζε comslider. 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην site master (Δηθφλα 3-2), ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε δχν 

sliders ηα νπνία ζα θάλνπλ πξνβνιή θαη επίδεημε ηνπ/ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Δηθόλα 3-11: Χξήζε Comslider θαηαζθεπή sliders γηα web sites. 

Υξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ην Comslider δεκηνπξγήζακε ελαιιαζζφκελα slider γηα ηα 

δχν θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

Κψδηθαο γηα ηε δπλακηθή θιήζε slider ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο: 

  <!--call slider dynamic--> 

<div id="comslider_in_point_72128"></div> 
<script type="text/javascript"> 
var oCOMScript72128 = document.createElement('script');  
oCOMScript72128.src = 
"http://www.comslider.com/target/users/1383906939x80babcd5a528d64ad1d9f8959cbe38f1
/comslider.js?timestamp=1383907686";  
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oCOMScript72128.type = 'text/javascript'; 
document.getElementsByTagName("head").item(0).appendChild(oCOMScript72128);</scrip
t><br/> 

 

Κψδηθαο γηα ηε δπλακηθή θιήζε slider ηνπ δεχηεξνπ θαηαζηήκαηνο: 

<div id="comslider_in_point_72136"></div> 
<script type="text/javascript"> 
var oCOMScript72136 = document.createElement('script'); 
oCOMScript72136.src = 
"http://www.comslider.com/target/users/1383908550x250c2ece76d3c3249a7d541f3b17b4f7
/comslider.js?timestamp=1383909284"; 
oCOMScript72136.type = 'text/javascript'; 
document.getElementsByTagName("head").item(0).appendChild(oCOMScript72136); 
</script>  

 

 

Με ηνλ ηξφπν ηεο δπλακηθήο θιίζεο εμαζθαιίδνπκε ηξία πνιχ ζεκαληηθά πξάκαηα : 

 Ο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο, έηζη κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

θάλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή εηθφλαο, ινγφηππνπ ή αθφκε θαη ηξφπνπ εκθάληζεο 

θαη ελαιιαγήο ησλ εηθφλσλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηνπ developer. 

 Δμαζθαιίδνπκε φηη δελ ζα δεκηνπξγεζεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζηελ ηζηνζειίδα 

απφ ιαλζαζκέλε ρξήζε, κηαο θαη ε ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη θάηη πάλσ ζην 

source θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Σέινο αλ ζέινπκε κία γεληθή ηξνπνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο νη πξνυπνζέζεηο 

γίλνληαη απινχζηεξεο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα κηθξφηεξε.  

 3.2.5 Μεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο - ρξήζε web service 

Όπσο αλαθέξακε ε ηζηνζειίδα ζα ππνζηεξίδεη πσιήζεηο θαη ζην εμσηεξηθφ, ζπλεπψο ζα 

ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε θάπνηεο extra ιεηηνπξγίεο φπνπ ζα θάλνπλ ηελ δσή ησλ μέλσλ 

αγνξαζηψλ επθνιφηεξε, κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ζα είλαη, ε ππνζηήξημε 

πνιπγισζζηθόηεηαο, ππνζηήξημε πιεξσκώλ από ην εμσηεξηθό πνπ ζα δνχκε 

παξαθάησ  θαη κία απιή, αιιά πνιχ ρξήζηκε κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο νη 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ είλαη ζε επξψ (πίλαθαο products πεδίν price). 

Γηα λα έρνπκε πάληα έγθπξε ελεκέξσζε, ρξεζηκνπνηήζακε έλα δσξεάλ web service 

currency convertor ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.webservicex.net/. 

Γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε αξθεί λα θαιέζνπκε ην wsdl ζρήκα πνπ καο πξνζθέξεη: 

http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL. 

Έπεηηα πινπνηήζακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ currency converter: 

http://www.webservicex.net/
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Γεκηνπξγία object curl  

public partial class Account_MasterPage : System.Web.UI.MasterPage 

 { 
     //web services open source 
       net.webservicex.www.CurrencyConvertor cur1 = new net.webservicex.www.CurrencyConvertor();  

ζπλερίδνληαο, ζην event ηνπ button convert γξάςακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνληαη νη κεηαηξνπέο πνπ ζέινπκε απφ επξψ ζε δηάθνξα μέλα ζπλαιιάγκαηα. 

 

θψδηθαο event button θαη κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο: 
 
protected void currcovert_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        double nom1 = 0; 
        double nom2 = 0; 
        double total = 0; 
        if (DropDownList3.SelectedIndex == 0) 
        { 
            Response.Write("Same Currency"); 
        } 
        if (DropDownList3.SelectedIndex == 1) 
        { 
 
            nom1 = 
 Convert.ToDouble(cur1.ConversionRate(net.webservicex.www.Currency.EUR, 
 net.webservicex.www.Currency.USD)); 
            nom2 = Convert.ToDouble(nomconv.Text); 
            total = nom1 * nom2; 
            result.Text = Convert.ToString(total); 
         }   

Σν απνηέιεζκα πνπ ζα πεξλνχκε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ επξψ ζην 

λφκηζκα πνπ ζέινπκε (Δηθφλα 3-12) 

 
Δηθόλα 3-12: Χξήζε currency converter θαη κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο. 

 3.2.6 Δηζαγωγή google maps Api 

χκθσλα κε ηε λέα ηάζε ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ, ππάξρεη έλαο mini ράξηεο ν νπνίνο 

βνεζάεη ηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε λα επηζθεθηεί ην θαηάζηεκα. Γηα ηελ πξνζζήθε 

απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ρξεζηκνπνηήζακε ην δεκνθηιέζηεξν θαη αθξηβέζηεξν εξγαιείν, 
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google maps ην API ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη δσξεάλ γηα ηνπο developers πνπ ζέινπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Γηα ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζε ε πξψηε ελέξγεηα πνπ έπξεπε λα θάλνπκε ήηαλ λα 

απνθηήζνπκε έλα API key απφ ηε google ην νπνίν ζα καο δίλεη access ζην maps API 

Application. 

Δπηζθεθηήθακε ινηπφλ ηε ζειίδα https://developers.google.com/maps/ θαη 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο, απνθηήζακε ην αθφινπζν API key: 

AIzaSyCc_luIvGxdvFC4iNn4IaU2GIkeaCV8NM0 

 

Δηθόλα 3-13: Λήςε google Api key 

ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα απνθηήζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

θαηαζηήκαηνο γηα λα ηηο εηζάγνπκε ζηνλ θψδηθα, ηε δνπιεηά απηή ηελ έθαλε άξηζηα ην 

google earth θαη έηζη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ πήξακε ήηαλ: 

    lang:41.091807, long:23.549596 

Αθνχ έρνπκε απνθηήζεη φια φζα καο ρξεηάδνληαη, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ην 

αληίζηνηρν API ηνπ google maps κέζα ζηνλ θψδηθα καο. 

API google maps 

<script 
src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js'></script> 
    <!--google maps app--> 
    <script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js? 
    key=AIzaSyCc_luIvGxdvFC4iNn4IaU2GIkeaCV8NM0&sensor=false"> 
    </script> 
    <script> 

https://developers.google.com/maps/
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        var myCenter = new google.maps.LatLng(41.091807, 23.549596); 
  function initialize() { 
            var mapProp = { 
                center: myCenter, 
                zoom: 17, 
                mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
            }; 
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"), 
  mapProp); 
  var marker = new google.maps.Marker({ 
                position: myCenter, 
            }); 
   marker.setMap(map); 
            infowindow.open(map, marker); 
        } 
 
        google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 
        </script> 
    <!--google maps end app-->     

Σν απνηέιεζκα είλαη λα απνθηήζνπκε ζην site καο έλα ράξηε απφ ηε google, κε spot λα 

ππνδεηθλχεηαη ε δηεχζπλζε πνπ ηνπ δψζακε κέζσ ησλ ζπληεηαγκέλσλ (Δηθφλα 3-14). 

 

Δηθόλα 3-14: Google maps spot 

Φπζηθά ε google παξέρεη πιεζψξα επηινγψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε, 

φπσο ιεδάληεο ή ην δηθφ καο γξαθηθφ αληί γηα ηελ εηθνληδφκελε θφθθηλε θαξθίηζα θαη 

άιια πνιιά.   
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 3.2.7 Δηζαγωγή social network services, facebook- twitter-LinkedIn  

Αθνχ ηειεηψζακε θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ google map επφκελε θίλεζε καο είλαη λα 

πξνζζέζνπκε έλα control panel φπνπ ζα ππάξρνπλ εξγαιεία - επηινγέο γηα φια ηα 

γλσζηά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter, LinkedIn θ.η.ι.). 

Απηή ε ιεηηνπξγία πιένλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, αλ ζέινπκε λα θάλνπκε γλσζηή ηελ 

ηζηνζειίδα καο ζην θνηλφ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, επθνιφηεξα θαη θπζηθά κε 

ρακειφ θφζηνο. 

Ζ πξψηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε απηφλ ην ηνκέα είλαη ην εθάζηνηε θαηάζηεκα 

λα δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην facebook, twitter, LinkedIn θαη θπζηθά θαη ζε φπνην άιιν 

κέζσ δηθηχσζεο επηζπκεί. 

Πξνζζέζακε[1] ηα share buttons κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα: 
<!-- AddThis Smart Layers BEGIN --> 
<!-- Go to http://www.addthis.com/get/smart-layers to customize --><script 
type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-
5284fb52174bec8b"></script> 
<script type="text/javascript"> 
    addthis.layers({ 
        'theme': 'transparent', 
        'share': { 
            'position': 'right', 
            'numPreferredServices': 5 
        }, 
        'follow': { 
            'services': [] 
        }, 
    }); 
</script> 
<!-- AddThis Smart Layers END -->  

Δπηιέμακε λα ηα εκθαλίδνπκε ζην δεμηφ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο, ελψ ηα πινπνηήζακε 

έηζη ψζηε λα αθνινπζνχλ ην ρξήζηε ζην scrolling κέζα ζην site. 

Σέινο πξνζζέζακε θαη ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

αθνινπζνχλ ηα λέα ηεο ηζηνζειίδαο: 

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 

<a addthis:userid="Your-USERNAME" class="addthis_button_facebook_follow"></a><a 
addthis:userid="YOUR-USERNAME" class="addthis_button_twitter_follow"></a><a 
addthis:userid="YOUR-USERNAME" class="addthis_button_linkedin_follow"></a><a 
addthis:userid="YOUR-USERNAME" class="addthis_button_google_follow"></a> 
</div> 
<script type="text/javascript" 
src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-
5284fb52174bec8b"></script> 
<!-- AddThis Follow END --></td>      

φπνπ ζην πεδίν "YOUR-USERNAME", ν θαηαζηεκαηάξρεο - ηδηνθηήηεο ηεο ζειίδαο ζα 

πξέπεη λα πξνζζέζεη ην username απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην αληίζηνηρν social network.   
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 3.3  Γεκηνπξγία πξώησλ ππνζειίδσλ θαη ιεηηνπξγηώλ  

Αθνχ έρνπκε μεθηλήζεη λα ζηήλνπκε ην site master, ζπλερίδνπκε κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξψησλ ππνζειίδσλ θαη κεραληζκψλ. 

Με βάζε ην ζρεδηάγξακκα ηνπ site master θαινχκαζηε ηψξα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ 

αλαδήηεζε "search" θαη κία εηδηθή θαηαζθεπή πνπ θηηάμακε απνθιεηζηηθά γηα απηήλ ηελ 

εξγαζία, ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε "advance search" φπνπ ζα θάλεη αλαδήηεζε πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξίζηεθα ησλ πξντφλησλ.  

 3.3.1 Γεκηνπξγία απιήο Αλαδήηεζεο   

Ζ αλαδήηεζε φπσο θαη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο βαζίδεηαη ζην φλνκα ηνπ πξντφληνο. 

Σελ αλαδήηεζε ηελ πξαγκαηνπνηνχκε κέζα ζηνλ πίλαθα products θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

πεδίν Name. 

ην site.master θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν πνπ ζέιακε εηζάγακε έλα "Textbox" φπνπ ν 

ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαη έλα 

πιήθηξν, ην νπνίν φηαλ ην παηήζεη ν ρξήζηεο ειέγρεη πξώηα αλ έρεη πιεθηξνινγεζεί 

θαη αλ λαη ηφηε κεηαθέξεη ην φλνκα πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο ζην web form 

searchRes.aspx. 

 
if (TextBox1.Text != "") //elegxw an exei grapsei kati o xrhsths 
        { 
            Response.Redirect("searchRes.aspx?Search=" + TextBox1.Text); 
        }  

Γεκηνπξγήζακε ηε searchRes.aspx ε νπνία ζα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο, εηζάγακε έλα gridview ην νπνίν καο εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην φλνκα πνπ έδσζε ν ρξήζηεο (ζην TextBox1). 

ην gridview πξνζζέζακε ηξεηο ζηήιεο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην πξντφλ πνπ 

αλαδεηεί ν ρξήζηεο λα εκθαληζηνχλ: ην φλνκα ηνπ (Name), ε ηηκή ηνπ (Price), θαη ε 

επηινγή εκθάληζεο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξντφλ (View more 

details), ε ηειεπηαία επηινγή ζα καο κεηαθέξεη ζε κία άιιε θφξκα φπνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα δεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. 
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Δηθόλα 3-15: Γεκηνπξγία ζηειώλ ζην gridview ηνπ searchRes.aspx 

 3.3.2 Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλεο αλαδήηεζεο  

Γηα ηελ επθνιφηεξε εχξεζε πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο, δεκηνπξγήζακε κία extra κνξθή αλαδήηεζεο ηελ "advance search", φπνπ 

ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη αλαδήηεζε κε βάζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέιεη. 

Βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηθφ καο site 

δεκηνπξγήζακε ηηο extra κνξθέο αλαδήηεζεο: 

 κε βάζε ηελ ηηκή (price) 

 κε βάζε ην κήθνο (length) 

 κε βάζε ην κήθνο ψκνπ (shoulder) 

 κε βάζε ην κήθνο καληθηψλ (sleeves) 

 ζπλδπαζκέλε αλαδήηεζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ (All sizes) 

Γηα ηελ πινπνίεζε ρξεηάζηεθε λα εηζάγνπκε πξψηα έλα dropdownlist φπνπ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ηελ κνξθή αλαδήηεζεο πνπ ζέιεη, πηέδνληαο ην πιήθηξν ηεο "ζπγθεθξηκέλεο 

αλαδήηεζεο"  κεηαθεξφκαζηε ζην αληίζηνηρν web form πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ αληίζηνηρν 

ηξφπν αλαδήηεζεο. 
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θψδηθαο γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο αλαδήηεζεο: 

  if (DropDownList1.SelectedIndex == 0) 

            Response.Redirect("pricesearch.aspx"); 

        if (DropDownList1.SelectedIndex == 1) 

            Response.Redirect("sizesearch.aspx"); 

        if (DropDownList1.SelectedIndex == 2) 

            Response.Redirect("shoulder.aspx"); 

        if (DropDownList1.SelectedIndex == 3) 

            Response.Redirect("Sleevesearch.aspx"); 

        if (DropDownList1.SelectedIndex == 4) 

            Response.Redirect("All_Sizes.aspx");  

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε ηηο αληίζηνηρεο θφξκεο pricesearch.aspx, sizesearch.aspx, 

shoulder.aspx, sleevesearch.aspx θαη All_Sizes.aspx, φπνπ ε θάζε κία ζα ππνζηεξίδεη ηε 

δηθή ηεο κνξθή αλαδήηεζεο, κε βάζε πάληα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη αλαδήηεζε κε βάζε ηελ ηηκή κεηαβαίλεη ζην 

pricesearch.aspx, ην νπνίν θαηαζθεπάζακε σο εμήο: εηζάγακε έλα TextBox φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ ηηκή πνπ επηζπκεί, έλα Button πνπ ζαλ event έρεη λα 

κεηαθέξεη ην πνζφ πνπ πξφζζεζε ν ρξήζηεο ζην αληίζηνηρν εξψηεκα πνπ πξνζζέζακε 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ (φπσο βιέπνπκε παξαθάησ). 

 3.3.2.1 Δεκηνπξγία εξωηήκαηνο SQL ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

"SELECT * FROM [products] WHERE ([price] = @price)" 

Δξψηεκα γηα ηελ εκθάληζε πξντφλησλ κε βάζε ηελ ηηκή πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο.   

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα καο επηζηξέςεη ην εξψηεκα, ηα εκθαλίδνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ 

Gridview πνπ πξνζζέζακε, φπσο θαη ζηελ απιή αλαδήηεζε έηζη θαη εδψ επηιέμακε λα 

εκθαλίδνληαη νη ζηήιεο: Name, Length, shoulder, sleeves, price, θαη έλαο ζχλδεζκνο ν 

νπνίνο ζα καο παξαπέκπεη ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ. 

Γηα λα θάλνπκε επθνιφηεξε ηε δσή ησλ ρξεζηψλ - ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ, 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη πάιη ην κεηαηξνπέα ζπλαιιάγκαηνο, έηζη ψζηε νη πειάηεο λα 

κπνξνχλ λα δνπλ ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πνζνχ ζην δηθφ ηνπο λφκηζκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα θάλεη αλαδήηεζε κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ ξνχρνπ 

(size), ηνλ κεηαθέξνπκε ζε κία webform πνπ δεκηνπξγήζακε, ηελ Sizesearch.aspx. 

Αληίζηνηρα κε ηελ θαηαζθεπή ηεο εχξεζεο κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο έηζη θαη εδψ, 

ζέηνπκε έλα εξψηεκα ζηνλ πίλαθα products ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο:  
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"SELECT * FROM [products] WHERE ([length] = @length)"   

εδψ φκσο δεηάκε λα καο εκθαληζηνχλ φια ηα πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ ην κέγεζνο πνπ 

έρεη δηαιέμεη ν ρξήζηεο θαη λα καο εκθαληζηνχλ ζην gridview. 

 3.3.2.2 Εηζαγωγή δεύηεξνπ web service - κεηαηξνπή κεγεζώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε επθνιφηεξε ηε δσή ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ θαη δεδνκέλνπ 

φηη ν θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί ζαλ κνλάδα κέηξεζεο απηήλ πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηε 

ρψξα ηνπ, πξνζζέζακε έλα αθφκε δσξεάλ web service, Length/Distance converter, ην 

νπνίν ζηεγάδεηαη επίζεο ζηελ ζειίδα  http://www.webservicex.net θαη κπνξνχκε λα ην 

θαιέζνπκε κέζσ ηνπ wsdl ζρήκαηνο πνπ καο δίλεηαη: 

http://www.webservicex.net/length.asmx?WSDL    

Δηζαγσγή θψδηθα θιήζεο θαη ρξήζεο ηνπ length converter : 

       if (TextBox1.Text != "") 

          { 

              net.webservicex.www.lengthUnit len1 = new   
   net.webservicex.www.lengthUnit(); 

              double length = 0; 

            length =   
 Convert.ToDouble(len1.ChangeLengthUnit(Convert.ToDouble(TextBox1.Text), 
    net.webservicex.www.Lengths.Centimeters,   
     net.webservicex.www.Lengths.Inches)); 

            result.Text = Convert.ToString(String.Format("{0:0.00}", length)); 

             

          } 

             else 

          { 

              Response.Write("Please enter a value in text box"); 

          } 

   

Με ην ζπγθεθξηκέλν web service δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα  κεηαηξέςεη ην 

κέγεζνο πνπ ζέιεη απφ cm (πνπ είλαη ε κνλάδα εηζαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε) ζε 

inches.     

Αληίζηνηρα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα αλαδεηήζεη πξντφληα κε βάζε 

ην κήθνο ηνπ ψκνπ ή ησλ καληθηψλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο κε βάζε ην 

κήθνο, δεκηνπξγήζακε ηα αλάινγα εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ξσηψληαο ηα 

θαηάιιεια πεδία ηνπ πίλαθα products. 

http://www.webservicex.net/
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 Δξψηεζε γηα εχξεζε πξντφλησλ κε βάζε ην κήθνο ψκνπ:        

       SELECT * FROM [products] WHERE ([shoulder] = @shoulder) 

 Δξψηεζε γηα εχξεζε πξντφλησλ κε βάζε ην κήθνο καληθηψλ πνπ δεηάεη ν 

ρξήζηεο: 

       SELECT * FROM [products] WHERE ([sleeves] = @sleeves) 

Γηα ηελ επθνιία ησλ ρξεζηψλ πξνζζέζακε θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ην web 

service πνπ θάλεη κεηαηξνπέο κεγεζψλ. 

Σειεπηαία κνξθή ηεο ζύλζεηεο αλαδήηεζεο πνπ δεκηνπξγήζακε ήηαλ απηή φπνπ, ν 

ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη πξντφληα κε ζπλδπαζκέλα κεγέζε πνπ 

έρεη εηζάγεη, δειαδή: (κήθνο, κήθνο ψκνπ, κήθνο καληθηψλ). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δεκηνπξγήζακε ην All_sizes.aspx, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε έλα πην ζχλζεην εξψηεκα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο.  

Εεηάκε απφ ηνλ πίλαθα products ηεο βάζεο καο, λα καο επηζηξέςεη ηα πξντφληα πνπ 

έρνπλ ηα πξνδηαγξαθφκελα κεγέζε πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο (Δηθφλα 3-16) 

SELECT [Id], [Name], [length], [shoulder], [sleeves], [price] FROM [products] 

WHERE (([length] = @length) AND ([shoulder] = @shoulder) AND ([sleeves] = 

@sleeves)). 

Αλ θάπνην απφ ηα κεγέζε πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο δελ αληηζηνηρεί ζην ζπλδπαζκφ δελ ζα 

καο επηζηξαθεί ηίπνηα θαζψο έρνπκε ηε ζπλζήθε (AND). 

Φπζηθά ηειεηψλνληαο φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αλαδεηήζεηο κεγεζψλ  έηζη θαη εδψ 

θαιέζακε ην web service κεηαηξνπήο κεγεζψλ απφ cm ζε  inches.  

 

Δηθόλα 3-16: ύλζεην εξώηεκα ζηε βάζε γηα ηελ ζύλζεηε αλαδήηεζε  
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 3.4   Γεκηνπξγία ππνζηήξημεο πνιιαπιώλ γισζζώλ (Multilanguage) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηζηνζειίδα απεπζχλεηε θαη ζε θνηλφ άιισλ ρσξψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε πνιπγισζζίαο (multilingual). Γηα ηηο CMS πιαηθφξκεο φπσο 

ην joomla, Drupal, θ.η.ι., ππάξρεη πιεζψξα απφ δσξεάλ plugin ζην δηαδίθηπν, ηα νπνία ν 

ρξήζηεο δελ έρεη παξά απιά λα ηα θνξηψζεη θαη κε ειάρηζηεο παξακεηξνπνηήζεηο λα 

απνθηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ππνζηήξημε γηα πνιιέο γιψζζεο, ζε ηζηνζειίδεο φκσο 

πνπ είλαη πινπνηεκέλεο ζε .NET ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ είλαη ειάρηζηα θαη φια επί 

πιεξσκήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ δεκηνπξγήζακε εμ' αξρήο ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιπγισζζίαο γηα ην site 

καο , κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-US/). 

Ξεθηλψληαο λα αλαπηχζζνπκε ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιπγισζζίαο, ην πξψην πξάγκα πνπ 

πξέπεη λα ζθεθηνχκε είλαη πνηέο γιψζζεο ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζειίδα. Με βάζε 

ινηπφλ ην θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη ε ζειίδα καο, επηιέμακε ηξεηο γιψζζεο 

Διιεληθά, Αγγιηθά θαη Ρώζηθα. 

Ζ επηινγή απηψλ ησλ γισζζψλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη θαη νη ηειηθέο, πάληα 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε νπνηαδήπνηε επηπιένλ γιψζζα, νπνηαδήπνηε ζηηγκή καο 

δεηεζεί. 

Αθνχ επηιέμακε ηηο γιψζζεο πνπ ζέινπκε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ζειίδα καο, ζην επφκελν 

βήκα δεκηνπξγνχκε γηα θάζε page - subpage πνπ επηζπκνχκε λα "γίλεηαη κεηάθξαζε" 

ηξία (ιφγν ηνπ φηη έρνπκε ηξείο γιψζζεο ειιεληθά-αγγιηθά-ξψζηθα) resource (*.resx 

files) αξρεία. ηα αξρεία απηά νπζηαζηηθά ζα "ζηεγάδνπκε" ηηο κεηαθξάζεηο θάζε 

γιψζζαο. 

ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο resource αξρείνπ (*.resx), ην Visual Studio, γηα ηελ θαιχηεξε 

θαη νξζφηεξε νξγάλσζε καο δεηάεη λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζην App_LocalResources, ην 

νπνίν έρεη ζαλ default ηνπνζεζία. 

Έηζη γηα ην SiteMaster δεκηνπξγήζακε ηξία (resx) αξρεία, Site.master.resx (ππνζηήξημε 

default γιψζζαο "Αγγιηθά"), Site.master.ru.resx(ππνζηήξημε ξσζηθήο γιψζζαο), 

Site.master.el.resx(ππνζηήξημε ειιεληθήο γιψζζαο), αληίζηνηρα γηα ην Home.aspx ζα 

δεκηνπξγήζνπκε πάιη ηξία (resx) αξρεία Home.resx, Home.ru.resx, Home.el.resx πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάινγε γιψζζα θαη κεηάθξαζε φπσο θαη ζην SiteMaster, 

νπνηνδήπνηε page/subpage πξνζζέηνπκε ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζέινπκε λα ππάξρεη ε 

http://msdn.microsoft.com/en-US/
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δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε μερσξηζηά θαη γη' 

απηφ ηα αληίζηνηρα resx αξρεία. 

ην ηξίην βήκα ζα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα θιάζε, ε νπνία ζαλ ζηφρν ζα έρεη ηε 

θφξησζε ησλ αληίζηνηρσλ resources ηεο επηιεγκέλεο γιψζζαο. 

 Με ηελ πξνζζήθε ηεο θιάζεο LangClass.cs, ην Visual studio πάιη γηα ζσζηή 

νξγάλσζε, καο δεηάεη λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζην default θάθειν πνπ έρεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα αξρεία, ην AppCode.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο LangClass γξάςακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα. 

using System.Xml.Linq; 
using System.Threading; 
using System.Globalization; 

protected override void InitializeCulture() 

    { 
        if (Session["myapplication.language"] != null) 
        { 
            string selectedLanguage = Session["myapplication.language"] as string; 
 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture =     
 CultureInfo.CreateSpecificCulture(selectedLanguage); 
            Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new  
 CultureInfo(selectedLanguage); 
        } 
 
    }    

Σν επφκελν βήκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Session ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα SiteMaster, φπνπ ζα θαιεί ηελ επηιεγκέλε γιψζζα. Θα μεθηλάεη πάληα 

θνξηψλνληαο ηελ default γιψζζα αιιά ζε πεξίπησζε επηινγήο άιιεο γιψζζαο ζα 

θνξηψλεη ηελ αληίζηνηρε γιψζζα πνπ επηιέρζεθε, πάληα θαιψληαο ηελ αληίζηνηρε 

κεηάθξαζε απφ ην resource αξρείν.  

Κψδηθαο θφξησζεο γιψζζαο (SiteMaster.cs) 

     if (!Page.IsPostBack) 
        { 
            if (Session["myapplication.language"] != null) 
            { 
          
            } 
 
        }   

Γηα ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο επηζπκεηήο γιψζζαο απφ ην ρξήζηε δεκηνπξγήζακε 

ηξία Image buttons κε απεηθφληζε ηε ζεκαία ηεο θάζε γιψζζαο (Δηθφλα 3-17). 
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Δηθόλα 3-17: Δπηινγή γιώζζαο 

Πίζσ απφ θάζε image button πξνζζέζακε ηνλ αληίζηνηρν θψδηθα πνπ ζα θνξηψλεη ην 

αληίζηνηρν (resx) αξρείν.  

Κψδηθάο θφξησζεο ru.resx  

protected void ImageButton2_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 

    { 
        string s = "ru"; 
        Session["myapplication.language"] = s; 
        Response.Redirect(Request.Url.ToString()); 
    } 

 

Αληίζηνηρα θάλακε θαη γηα ηα ειιεληθά αιιά θαη ηα αγγιηθά αιιάδνληαο κνλάρα ην 

string s , s = "el" γηα ηα ειιεληθά θαη s = "en" γηα ηα αγγιηθά. 

ην πέκπην βήκα, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζηα asp.net αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα 

κεηαθξάδνληαη έλα resource key, ην νπνίν ζα αληηζηνηρεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

κεηάθξαζε ζηελ εθάζηνηε γιψζζα. 

Δηζαγσγήο κεηάθξαζεο ζην Label Welcome ηεο ζειίδαο: 

<asp:Label ID="welcome_message" meta:resourcekey="Welcomemessage" runat="server" 

Text="Label" Font-Bold="True" Font-Italic="True" Font-Size="Large">      

παξαηεξνχκε φηη ζε ζρέζε κε ηα απιά asp.net labels πξνζζέζακε ην: 

meta:resourcekey="Welcomemessage" 

Πεγαίλνληαο ζηα resx αξρεία ηεο θάζε γιψζζαο πξνζζέηνπκε ζηε ζηήιε Name ην 

Welcomemessage θαη ζηε ζηήιε Value ην αληίζηνηρν θείκελν πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη 

(Δηθφλα 3-18). 
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Δηθόλα 3-18: Δηζαγσγή θεηκέλνπ ζηα resource αξρεία 

Ζ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ έγηλε κε ην label Welcome ζα πξέπεη λα γίλεη γηα φια ηα 

labels - θείκελα θαη νηηδήπνηε άιιν ζειήζνπκε λα κεηαθξάδεηαη (Δηθφλα 3-19 & Δηθφλα 

3-20). 

Σέινο ηα βήκαηα δχν θαη έμη ζα πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ γηα φια ηα subpages πνπ 

ζέινπκε λα ππνζηεξίδνπλ κεηάθξαζή, αιιά εθηόο ησλ φζσλ αλαθέξακε σο ηψξα ζα 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην page configuration ηνπ θάζε subpage ηηο αθφινπζεο 

δειψζεηο  UICulture="auto" Culture="auto",   

αιιά θαη ζην cs αξρείν πνπ ππάξρεη πίζσ ζην web form ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ 

θιάζε πνπ δεκηνπξγήζακε, LangClass.cs. 

public partial class Home : LangClass  

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζζήθε αλ ζέινπκε ε επηιεγκέλε γιώζζα λα "αθνινπζεί" 

θαη ζην βάζνο πινήγεζεο ζηε ζειίδα ην ρξήζηε.   
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Δηθόλα 3-19: Γεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ πόξνπ γηα ηελ αγγιηθή γιώζζα 

 

Δηθόλα 3-20: Γεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ πόξνπ γηα ηελ ξσζηθή γιώζζα 

Σέινο λα επηζεκάλνπκε πψο ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ κεηαθξάζεσλ ζε λέα 

αληηθείκελα πνπ ζα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα είλαη πάληα εθηθηή, αξθεί λα αθνινπζεζνχλ 

ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάςακε, αιιά θαη λα πξνζηεζεί ζην asp θνκκάηη ηνπ λένπ 

αληηθεηκέλνπ έλα αληίζηνηρν meta:resourcekey, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ. 
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 3.5  Γεκηνπξγία Home page θαη ησλ Subpages 

ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε ην Home page ηεο ηζηνζειίδαο 

αιιά θαη ηα subpages πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην site, αθφκε ζα δνχκε  θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ηνλ ηξφπν εκθάληζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ καο. 

 3.5.1 Γεκηνπξγία Home page 

Ξεθηλάκε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Home page, ην νπνίν θπζηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

site master. 

Αθνινπζψληαο ην ζρεδηάγξακκα πνπ δεκηνπξγήζακε ζην Visio, μεθηλάκε ηελ 

πινπνίεζε πξνζζέηνληαο έλα listview component ην νπνίν ζα θηινμέλεη ελλέα ηπραία 

θαη δηαθνξεηηθά πξντφληα θάζε θνξά πνπ ζα θνξηψλεη ε ζειίδα. 

Απηφ επηηπγράλεηαη εθηειψληαο έλα εξψηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ην νπνίν δεηνχκε 

ηελ εκθάληζε ελλέα ηπραίωλ θαη δηαθνξεηηθώλ θάζε θνξά πξντφλησλ: 

SELECT TOP (9) Id, Name, length, price FROM products WHERE var=1 ORDER BY NEWID() 

Με ην παξαπάλσ εξψηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ εμαζθαιίδνπκε φηη θάζε θνξά πνπ ζα 

θνξηψλεη ε ζειίδα ζα εκθαλίδνληαη ελλέα ηπραία πξντφληα ηα νπνία βξίζθνληαη 

θαηαρσξεκέλα ζηνλ πίλαθα products, ηα πεδία πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζα είλαη ην Id, ην 

φλνκα ηνπ πξντφληνο, ην κήθνο ηνπ θαη ε ηηκή ηνπ. 

Δθφζνλ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία έρνπκε θάπνηα πξντφληα πξνο επίδεημε, ηψξα 

πξέπεη λα δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηα εκθαλίδνπκε ζην ρξήζηε, αιιά θαη πνηεο 

ζα είλαη νη επηινγέο πνπ ζα δίλνπκε ζην ρξήζηε. 

Ζ ηερληθή πνπ αθνινπζήζακε είλαη λα εκθαλίδνπκε κία κηθξή θσηνγξαθία ηνπ θάζε 

πξντφληνο, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο αλ ηελ επηιέμεη ν ρξήζηεο, ιφγν 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ζα αθνινπζήζνπκε ηελ έμππλε ηερληθή εκθάληζεο ησλ άθξνο 

αλαγθαίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, απηά ζεσξνχκε φηη είλαη (ην Id, ην όλνκα 

θαη ε ηηκή ηνπ πξντόληνο), ελψ ζην θάησ κέξνο ζα πξνζζέζνπκε έλα link (view details), 

κε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη αιιά θαη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη γηα αγνξά. 

Γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ πξνζζέζακε έλα listview component , ην νπνίν 

νπζηαζηηθά ππνδέρεηαη ηα πξντφληα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα πξνβάιεη, ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζακε έλα open source jQuery γηα ηελ πξνβνιή ησλ θσηνγξαθηψλ. 

θψδηθαο εκθάληζεο κηθξνγξαθίαο ηνπ πξντφληνο κε βάζε ην Id.   
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<div class="productItem"> 
                <div> 
                <li><img src="Photos/thumbs/<%#Eval("Id")%>.jpg"   
 alt="Photos/<%#Eval("Id")%>.jpg" class="ih_image left" /> 
                    <br />Id: <%#Eval("Id")%></li> 
                </div>    

Ο ρξήζηεο παηψληαο πάλσ ζηε θσηνγξαθία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηε κεγεζχλεη. 

ηε δεχηεξε γξακκή πξνβνιήο, επηιέμακε θπζηθά λα εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ 

πξντφληνο, 

θψδηθαο εκθάληζεο νλφκαηνο πξντφληνο: 

<div> 
<b><asp:Label runat="server" Text="Name: " Font-Bold="True" Font-Italic="True" 
Font-Size="Medium" ForeColor="#7f6b00"></asp:Label> 
<%# Eval("Name") %></b></div> 
<div>   

κε ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν εκθαλίδνπκε θαη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

Ζ επηινγή view details, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ζα καο εκθαλίζεη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα, ηε δεκηνπξγήζακε πξνζζέηνληαο έλα link ζε κία 

άιιε θφξκα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε παξαθάησ ηελ infoproduct.aspx (βιέπε θεθάιαην 

3.4.3). 

 

   <a href="infoproduct.aspx?Id=<%#:Eval("Id") %>">                
   <span class="ProductListItem"> 
   <b>View Details<b>            
   </a>     

  

Με ηνλ παξαπάλσ θψδηθα, ζηελ infoproduct.aspx ζηέιλνπκε ην Id ηνπ πξντφληνο έηζη 

ψζηε λα αλαδεηνχληαη απφ ηε βάζε θαη λα παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα 

ραξαθηεξίζηεθα ηνπ, ην πσο ζα ην δνχκε ζην θεθάιαην 3.4.3. 

 3.5.1.1 Πεδίν εκθάληζεο πξνϊόληωλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά  

Δθηφο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ελλέα ηπραίσλ πξντφλησλ ζην πάλσ κέξνο ηνπ home page , 

πινπνηήζακε έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηπισκαηηθήο, ηελ εκθάληζε ζην θάησ 

κέξνο ηνπ home page ησλ πξντφλησλ πνπ κπαίλνπλ απηόκαηα ζε πξνζθνξά, ιφγσ 

παιαηφηεηαο. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ζην κεραληζκφ απηφ είλαη ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ 

πξντφληνο, σο θαζνξηζηηθή εκεξνκελία βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, είλαη ην 

έλα έηνο (ιήμε ζεδφλ). 
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χκθσλα κε ην site map πνπ ζρεδηάζακε (ελφηεηα 3.2 ), ηα πξντφληα πνπ ζέινπκε λα 

εκθαλίδνληαη ζε πξνθνξά, επηζπκνχκε λα εκθαλίδνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ home page, 

ζην ContentPlaceHolder2 ηνπ site master είλαη ην ζεκείν πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ κεραληζκνχ, επφκελνο ζα δνπιέςνπκε ζε απηφ ην θνκκάηη. 

Πξψηα ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε έλα flag ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα products, εηζάγακε ινηπφλ ηελ κεηαβιεηή var δίλνληαο 

αξρηθή ηηκή 1, φηαλ ζε θάπνην πξντφλ κεησζεί ε ηηκή ηνπ ιφγν παιαηφηεηαο, ε ηηκή var 

γίλεηαη 0, κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπκε λέα "αλεπηζχκεηε" κείσζε ζηελ ηηκή φηαλ 

μαλαγίλεη ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ. 

 

Δηθόλα 3-21: Δηζαγσγή flag var κε αξρηθή ηηκή 1 

ηε ζπλέρεηα αξρίδνπκε λα πινπνηνχκε ην κεραληζκφ ζην *.cs αξρείν γξάθνληαο ην 

αθφινπζν θνκκάηη θψδηθά ,γηα λα πεηχρνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ απηφκαησλ πξνζθνξψλ: 

SqlConnection conn = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("UPDATE P1 SET P1.price = P2.price 
- (P2.price * 5/100) FROM Products AS P1 INNER JOIN Products AS P2 ON P1.Id = 
P2.Id WHERE DATEDIFF(m, P1.[date], GETDATE()) > 12 AND P1.var=1", conn); 
        conn.Open(); 
        using (SqlDataReader read = sqlCommand.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read.Read()) 
            { 
                string name = read["name"].ToString(); 
            } 
            int var = 0; 
            updtable2(var); //disable new discount if it is already done one 
            read.Close(); 
            conn.Close(); 
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Γηα λα πεηχρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα  ηεο κείσζεο ηηκήο ησλ "παιηψλ" 

πξντφλησλ, δεκηνπξγήζακε έλα πνιιή ζχλζεην update ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ην φπνην 

βιέπνπκε παξαθάησ: 

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("UPDATE P1 SET P1.price = P2.price - 
(P2.price * 5/100) FROM Products AS P1 INNER JOIN Products AS P2 ON P1.Id = P2.Id 
WHERE DATEDIFF(m, P1.[date], GETDATE()) > 12 AND P1.var=1", conn); 

 

Οπζηαζηηθά δεηάκε λα καδέςνπκε φια ηα "παιηά" πξντφληα θαη λα "αλαβαζκίζνπκε ηελ 

ηηκή θφζηνπο ηνπο price ζε κία λέα κεησκέλε ηηκή". 

εκαληηθφ είλαη λα κελ μεράζνπκε λα ελεκεξψζνπκε θαη ην flag var απφ 1 ζε 0, έηζη 

ψζηε λα κελ ππνζηνχλ λέα κείσζε ηηκήο, αιιά θαη λα κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηα 

πξντφληα κε κεησκέλε ηηκή. 

Γξάςακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ flag var, 

var = 0; 

updtable2(var); 

ηε ζπλάξηεζε updtable2 δεκηνπξγήζακε ην αθφινπζν θψδηθα, φπνπ ελεκεξψλεη ηελ  

ηηκή ηνπ flag var. 

private void updtable2(int var) 
    { 
        SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        string aSQL = "UPDATE products set var= " + var + "Where (DATEDIFF(m, 
date, GETDATE()) > 12)"; 
        try 
        { 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(aSQL, con); 
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
            reader.Read(); 
            DataTable dataTable = new DataTable(); 
            dataTable.Load(reader); 
        } 
        finally 
        { 
            con.Close(); 
        } 

 

Απηφ πνπ ζα ζπκβεί ζηελ βάζε καο αλ ηξέμεη ην παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα, είλαη ε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ζηα "παιηά" πξντφληα κόλν, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηνπ 

flag απφ 0 ζε 1 (Δηθφλα 3-22).    
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Δηθόλα 3-22: Απηόκαηε κείσζε ηηκώλ ζε παιηά πξντόληα, πίλαθαο products  

ηε ζπλέρεηα απηφ πνπ κέλεη είλαη ε πξνβνιή απηψλ ησλ πξντφλησλ ζην ζεκείν ηεο 

ζειίδαο πνπ επηιέμακε. 

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο πνπ επηιέμακε ζα είλαη ν ίδηνο κε ηελ εκθάληζε ησλ ηπραίσλ 

πξντφλησλ, απηφ ην θάλακε γηα λα κελ κπεξδεχνπκε ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. 

Υξεζηκνπνηήζακε ην ίδην jQuery πξνβνιήο πξντφλησλ φπσο θαη πξνεγνχκελνο, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ηξία "δηαθνξεηηθά" θάζε θνξά πξντφληα πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά. 

πιινγή ησλ παιηψλ πξντφλησλ απφ ηε βάζε καο (βιέπε παξάξηεκα ζει.117) 

UPDATE P1 SET P1.price = P2.price - (P2.price *" + disnumber + "/100) FROM 

Products AS P1 INNER JOIN Products AS P2 ON P1.Id = P2.Id WHERE DATEDIFF(m, 

P1.[date], GETDATE()) >" +datestart +" AND P1.var=1", conn        

Ο ηξφπνο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα πξντφληα κεηά ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ θαίλεηαη ζηε 

παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3-23: Δκθάληζε πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά). 

 

Δηθόλα 3-23: Δκθάληζε πξντόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζθνξά 
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 3.5.2 Γεκηνπξγία ηωλ subpages ηνπ vertical menu 

ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δεκηνπξγία ησλ subpages ηνπ vertical menu. 

Ζ ηερληθή πινπνίεζεο πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ κέξνπο, είλαη    

ππνβνιή εξσηεκάησλ ζηνλ πίλαθα products ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο, ηα εξσηήκαηα  

ζα είλαη πάλσ ζην πεδίν name θαη ζα είλαη ζρεηηθά κε ην φλνκα ηνπ vertical menu. 

Γηα θάζε κία θαηεγνξία πξντφλησλ ζην vertical menu δεκηνπξγνχκε κία λέα θφξκα φπνπ 

ζα πεξηέρεη ηα πξντφληα ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, έηζη γηα παξάδεηγκα γηα ηελ 

επηινγή chinchilla δεκηνπξγήζακε κία λέα θφξκα chinchilla_furs.aspx, ζηελ νπνία 

πξνζζέζακε έλα listview ην νπνίν έρνπκε ηξνπνπνηήζεη κε αληίζηνηρν ηξφπν, φπσο 

θάλακε λσξίηεξα θαη κε ηα πξντφληα πνπ εκθαλίδνληαη ζην home page.  

Έπεηηα δεκηνπξγνχκε έλα εξψηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, 

εξψηεκα ζηε βάζε γηα αλάθηεζε εγγξαθψλ φπνπ πεξηέρνπλ ην φλνκα chinchilla.  

"SELECT Id, Name, length, price FROM products WHERE (Name LIKE '%Chinchila%')"   

Ζ ηξνπνπνίεζε (ηξφπνο εκθάληζεο ησλ πξντφλησλ) πνπ αθνινπζήζακε είλαη αληίζηνηρε 

κε απηήλ ηνπ home page, 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε φια ηα πξντφληα chinchilla. 

Αλαιφγσο δεκηνπξγήζακε θαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηηο αληίζηνηρεο θφξκεο κε ηα 

πξντφληα ηνπο, κε ην παξαθάησ εξψηεκα δεκηνπξγήζακε ηελ θαηεγνξία εγγξαθψλ γηα 

φια ηα πξντφληα fox.   

"SELECT Id, Name, length, price FROM products WHERE (Name LIKE '%Fox%')" 

 

Δπαλαιάβακε ηε δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ έρεη ην θαηάζηεκα 

(Chinchilla, Fox, High Fashion Furs, Lynx Furs, Swakara Furs, Saga Collection, 

Vison Furs, Other Furs), 

Μπνξνχκε θπζηθά πάληα λα πξνζζέζνπκε θη' άιιεο θαηεγνξίεο εθφζνλ ρξεηαζηεί. ηελ 

θαηεγνξία Other Furs ρξεζηκνπνηήζακε έλα πην ζχλζεην εξψηεκα θαζψο ζέινπκε λα 

καδεχνπκε ηα πξντφληα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε θακία θαηεγνξία. 

SELECT Id, Name, length, price FROM products WHERE (Name NOT LIKE '%Mink%') AND 

(Name NOT LIKE '%Fox%') AND (Name NOT LIKE '%Chinchila%') AND (Name NOT LIKE 

'%Linx%') AND (Name NOT LIKE '%Vison%')"    

Με ην παξαπάλσ εξψηεκα ζπγθεληξψλνπκε ηα πξντφληα ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζε θακία 

θαηεγνξία.     
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 3.5.3 Γεκηνπξγία web form infoproduct.aspx 

ην θεθαιαίν απηφ ζα δνχκε πσο δεκηνπξγήζακε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θφξκεο 

ηεο ηζηνζειίδαο καο, ηελ infoproducts. Δίδακε πξνεγνχκελνο φηη ζηελ εκθάληζε ησλ 

πξντφλησλ πξνζζέζακε ηελ επηινγή view details, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

ρεδηάζακε ηελ infoproducts κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δέρεηαη ην id θάπνηνπ 

πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνληαο ηελ αληίζηνηρε αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, 

λα εκθαλίδνληαη θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξίζηεθα πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν id. 

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("select Id, quantity from products Where 

Id=" + Request.QueryString["Id"], con);      

Αθνχ έρνπκε "ζπιιέμεη" ην πξντφλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, κέλεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζα ην παξνπζηάζνπκε ζηνλ ρξήζηε - πειάηε. 

Θα πινπνηήζνπκε κε ηε βνήζεηα ελφο αθφκε Open Source jQuery ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ, ε πξνβνιή ζα απνηειείηε απφ ηελ εκθάληζε πνιιψλ θσηνγξαθηψλ ηνπ 

πξντφληνο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ηνπ jQuery πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε. 

 

Δηθόλα 3-24: Χξήζε jQuery "gallery" πξνβνιή πξντόλησλ 
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Δπηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εκθάληζεο θαζψο είλαη ν πην θηιηθφο πξνο ην ρξήζηε. 

Μία αθφκε πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο είλαη θαη ν έιεγρνο 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, αλ δειαδή ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αγνξάζεη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο απφ ηελ δηαζέζηκε πνπ ππάξρεη ηνλ 

ελεκεξψλνπκε γηα ηελ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο. 

Σνλ έιεγρν ηνλ πξαγκαηνπνηνχκε ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζα παηήζεη ην πιήθηξν 

πξνζζήθε ζην θαιάζη αγνξψλ, ν ιφγνο πνπ ην πξνζζέζακε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη γηαηί 

ην infoproduct.aspx είλαη ην κνλαδηθφ κέζσ δηαζχλδεζεο κε ην θαιάζη αγνξψλ (cart.aspx 

ην νπνίν ζα δείμνπκε πσο ζα ην πινπνηήζνπκε παξαθάησ βιέπε θεθάιαην 3.4.4).   

Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ γξάςακε ζην infoproduct.cs (C#) ην αθφινπζν θνκκάηη 

θψδηθα πνπ θάλεη ηνλ έιεγρν πνπ ζέινπκε. 

θψδηθαο ειέγρνπ δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξνζφλησλ. 

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("select Id, quantity from products Where 
Id=" + Request.QueryString["Id"], con); 
        int chk = 0; 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read = sqlCommand.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read.Read()) 
            { 
                string numquant = read["quantity"].ToString(); 
                string Id1; 
                Id1 = read["Id"].ToString(); 
                string finquareq = (FormView1.FindControl("TextBox2") as 
TextBox).Text; 
                int chkquant = Convert.ToInt32(finquareq); 
                chk = Convert.ToInt32(numquant); 
                if (chk <= 0 || chk < chkquant) 
                { 
                    Response.Write("Not enough quantity of product with Id: " + 
Id1 + " please choose something else or reduce your quantity, available quantity 
for the product that you choose is:" + numquant); 
                } 
                else 
                { 
                    Response.Redirect("cart.aspx?Id=" + Request.QueryString["Id"] 
+ "&quant=" + 
                     (FormView1.FindControl("TextBox2") as TextBox).Text); 
                } 
            } 

Δθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν απφζεκα επηηξέπνπκε ζην ρξήζηε λα ην πξνζζέζεη ζην 

θαιάζη αγνξψλ ηνπ, ζηέιλνπκε ζην θαιάζη αγνξψλ ην Id θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

πξντφληνο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο.  

θψδηθαο απνζηνιήο πξντφληνο ζην θαιάζη αγνξψλ.  

Response.Redirect("cart.aspx?Id=" + Request.QueryString["Id"] + "&quant=" + 
                     (FormView1.FindControl("ProductBox") as TextBox).Text); 
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 3.5.4 Γεκηνπξγία θαιάζη αγνξώλ cart.aspx 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ infoproducts.aspx, ζπλερίδνπκε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο πινπνηψληαο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ησλ 

ζειίδσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απηφ ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ[2] (shopping cart[2]). 

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα ειέγμνπκε είλαη αλ ν ρξήζηεο πνπ ζέιεη λα ςσλίζεη έρεη 

θάλεη login ζην site καο, αλ λαη ηνλ αθήλνπκε λα πξνρσξήζεη ζηηο αγνξέο ηνπ, αλ φρη ηνλ 

κεηαθέξνπκε ζηελ ζειίδα login.aspx (ηε ζειίδα login θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

ινγαξηαζκψλ λέσλ ρξεζηψλ ζα ηε δνχκε ζε άιιν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο),  φπνπ ηνπ 

δεηάκε λα θάλεη login πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο αγνξέο ηνπ. 

Με ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα ειέγρνπκε αλ ν ρξήζηεο έρεη θάλεη login, αλ λαη 

ζπλερίδεη ζην θαιάζη αγνξψλ αλ φρη ηφηε ηνλ κεηαθέξνπκε ζηε login.aspx. 

              if (Session["user"] != null) 

                   Add_Product(Convert.ToInt32(Request.QueryString["quant"])); 
                        redqty(); //reduce product quantity  
                    } 
                    Shopcart1.DataSource = SetShopCartData(); 
                    ShopCart1.DataBind(); 
                 } 
               else if (Session["user"] = null) 
                   Response.Redirect("login.aspx?ID=" + Request.QueryString["Id"] 

+ "&quant=" + Request.QueryString["quant"]); 

          

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε θφξκα δεηάεη ην id ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη ζηείιεη ε 

ζειίδα απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν infoproducts.aspx. 

if (Request.QueryString["Id"] != null) 
 

Γηα ηελ πξνζζήθε πξντφληνο ζην θαιάζη αγνξψλ θαηαζθεπάζακε ηε ζπλάξηεζε 

Add_Product, ε νπνία ζα πξνζζέηεη ζην θαιάζη αγνξψλ ην πξντφλ κε ηα αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ πνζφηεηα πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο λα αγνξάζεη.    

Add_Product(Convert.ToInt32(Request.QueryString["quant"]));   

 

 

 3.5.4.1 Υινπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε πξνζζήθεο πξνϊόληνο (Add_Product) 

ηε ζπλάξηεζε Add_Product δεκηνπξγήζακε έλα πίλαθα ν νπνίνο ζα απνζεθεχεη ηα 

πξντφληα πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο. 

Σν πεηχρακε κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα. 
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public string Cart { get; set; } 
private ProductContext _db = new ProductContext();    
string aSQLquery = "select Name, price, length from products where 
Id="+Request.QueryString["Id"].ToString(); 
con.Open(); 
            SqlCommand comad = new SqlCommand(aSQLquery, con); 
            SqlDataReader reader = comad.ExecuteReader(); 
            reader.Read(); 
            DataTable dt = SetShopCartData().Tables[0]; 
            DataRow newentry = dt.Rows.Find(Request.QueryString["Id"]); 
            if (newentry == null) 
            { 
                newentry = dt.NewRow(); 
                newentry["Id product"] = Request.QueryString["Id"]; 
                newentry["Name product"] = reader["Name"]; 
                newentry["Quantity selected"] = quantity; 
                newentry["price"] = reader["price"]; 
                dt.Rows.Add(newentry); 
        } 
 

Σν παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθά θάλεη ην εμήο: δηαβάδεη απφ ηε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζέινπκε γηα ην ελδηαθεξφκελν πξντφλ θαη ηα εκθαλίδεη ζηνλ πίλαθά καο (δειαδή ην 

θαιάζη αγνξψλ). 

 3.5.4.2 Υινπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε SetShopCartData() 

Πξνρσξνχκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο function 

SetShopCartData. 

Με πινπνίεζε απηήο ηεο function ζα θαζνξίζνπκε ηηο ζηήιεο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζην 

θαιάζη αγνξψλ, θάζε ζηήιε ζα αληηζηνηρεί ζε έλα απφ ηα ραξαθηεξίζηεθα ηνπ 

πξντφληνο. 

Σν αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

SetShopCartData() 

            DataSet sc = new DataSet(); 
            DataColumn colId = new DataColumn("Product Id code", 
System.Type.GetType("System.Int32"),""); 
            DataTable dt = new DataTable("Shoppingcart"); 
            sc.Columns.Add(ProductId); 
            sc.Columns.Add("Product Name",  
            sc.Columns.Add("price", System.Type.GetType("System.Double"), ""); 
            sc.Columns.Add("Sub", 
System.Type.GetType("System.Numeric"),"Quantity*Price"); 
            sc.Columns.Add("Total", 
System.Type.GetType("System.Numeric"),"SUM(Sub)"); 
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Πέξαλ ησλ ζηειψλ πνπ αθνξνχλ ραξαθηεξίζηεθα ηνπ πξντφληνο φπσο Id, Name, 

Quantity, πξνζζέζακε αθφκε δχν ρξήζηκεο ζηήιεο ηελ subtotal, φπνπ ππνινγίδνπκε ην 

θφζηνο ηνπ επηιεγκέλνπ πξντφληνο επί ηεο επηζπκεηήο πνζφηεηαο απφ ην ρξήζηε. 

sc.Columns.Add("Sub", System.Type.GetType("System.Numeric"),"Quantity*Price"); 

θαη ηελ ζηήιε total φπνπ ππνινγίδνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο, φισλ ησλ 

πξντφλησλ πνπ έρεη πξνζζέζεη ν ρξήζηεο ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ. 

sc.Columns.Add("Total", System.Type.GetType("System.Numeric"),"SUM(Sub)"); 

Με βάζε ηελ σο ηψξα πινπνίεζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ζην 

επφκελν βήκα πξέπεη, λα δψζνπκε ηελ επηινγή ζην ρξήζηε λα κπνξεί λα δηαγξάςεη απφ 

ην θαιάζη αγνξψλ ηνπ θάπνην πξντφλ πνπ ελδερφκελνο ην νπνίν πξφζζεζε θαηά ιάζνο ή 

κεηάλησζε γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ. 

Με ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα, κπνξεί λα γίλεη αθαηξέζεη απφ ην θαιάζη αγνξψλ 

θάπνηνπ πξντφληνο. 

θψδηθάο αθαίξεζεο πξντφληνο απφ ην θαιάζη αγνξψλ.    

private void Remove_Product(int product_Id) 
    { 
       CheckBox cbRemove = new CheckBox(); 
  DataRow rowta = dst.Tables[0].Rows.Find(product_Id); 
        if (rowta != null) 
        { 
        cbRemove = (CheckBox)CartList.Rows[i].FindControl("Remove"); 

cartUpdates[i].RemoveItem = cbRemove.Checked;                 
ShoppingCard1.DataSource = SetShopCartData(); 

                  db.Savechanges();             
                  ShoppingCard1.DataBind(); 
        } 

    }  

Μία αθφκε ζεκαληηθόηαηε ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην θαιάζη αγνξψλ, 

είλαη ε αθαίξεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε πξντφληνο πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη ν ρξήζηεο 

απφ ην απφζεκα πνπ ππάξρεη. 

 

Σελ κείσζε ζηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ ηελ πεηχρακε κε ηελ θαηαζθεπή αθφκα κίαο 

function ηεο: redqty(); 
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 3.5.4.3 Υινπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε redqty() 

Απηφ πνπ ζέινπκε λα θάλεη απηή ε ζπλάξηεζε είλαη λα αλαλεψλεη ηε πνζφηεηα ζην 

πεδίν quantity ηνπ πίλαθα products. Ζ λέα ηηκή ηεο πξνθχπηεη απφ ηελ παιηά ηηκή κείσλ 

ηελ πνζφηεηα πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη ν πειάηεο. 

Αλαπηχμακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ: 

θψδηθαο κείσζεο απνζέκαηνο κε ηελ αγνξά πξντφλησλ απφ ην ρξήζηε.  

SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        int val = Convert.ToInt32(Request.QueryString["quant"]); 
        string aSQL = "UPDATE products set quantity=quantity- " + val + "Where 
Id=" + Request.QueryString["Id"]; 
        try 
        { 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(aSQL, con); 
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
            reader.Read(); 
            DataTable dataTable = new DataTable(); 
            dataTable.Load(reader); 
        } 

     

Απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα δνχκε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο θαη 

λα ηελ απνζεθεχζνπκε ζε κία κεηαβιεηή (val). 

int val = Convert.ToInt32(Request.QueryString["quant"]);           

                                   

Έπεηηα δεηνχκε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ λα αλαλεψζεη ην απφζεκά ηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, απηφ ην πεηχρακε κε ην αθφινπζν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγήζακε 

string aSQL = "UPDATE products set quantity=quantity- " + val + "Where Id=" + 

Request.QueryString["Id"]; 

 

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα δνχκε πψο ζα πινπνηήζνπκε αθφκε έλαλ έμππλν κεραληζκφ, 

απηφλ ηεο απηφκαηεο απνζηνιήο email ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ην απφζεκα 

θάπνηνπ πξντφληνο θνληεχεη λα ηειεηψζεη. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ φκσο δελ έρεη ηειεηψζεη αθφκε, ζην επφκελν βήκα 

ζα πξνζζέζνπκε ην πιήθηξν finish, ην νπνίν ν ρξήζηεο ην επηιέγεη φηαλ νινθιεξψζεη 

ηηο αγνξέο ηνπ θαη ηνλ κεηαθέξεη ζην επφκελν βήκα. Δθηφο απηνχ κε ηελ επηινγή finish 

ζα ζπκβαίλνπλ θαη θάπνηεο αθφκε ελέξγεηεο πέξαλ απφ κία απιή κεηάβαζε ζην επφκελν 

βήκα. 
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Με ηελ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ Finish νπζηαζηηθά ελεξγνπνηείηε φινο ν κεραληζκφο ηεο 

παξαγγειίαο.   

Γεκηνπξγήζνπκε έλα id_sales (θσδηθφ πψιεζεο) ζηνλ πίλαθα sales φπνπ ζα 

εκπεξηέρνληαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο παξαγγειίαο (date), ην ζπλνιηθό θφζηνο 

φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ δηάιεμε ν ρξήζηεο, θαζψο θαη ην (user_id) φπνπ κπνξνχκε λα 

δνχκε πνηφο ρξήζηεο δεκηνχξγεζε απηήλ ηελ παξαγγειία απφ ηνλ πίλαθα users, εδψ 

αμίδεη λα ζπκεζνχκε ιίγν ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θιεηδηψλ ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο 

καο (Δηθφλα 3-1). 

 3.5.4.4 Υινπνηώληαο ην stored procedure insertnewsales 

1
Μέζσ ηνπ server explorer δεκηνπξγήζακε ην stored procedure insertnewsales φπνπ 

ζέζακε ηξείο κεηαβιεηέο (datetime, price, UserId) νη νπνίεο ζα ελεκεξψλνπλ ηα πεδία 

ηνπ πίλαθα sales (Date_sales, price_item, Id_user) αληίζηνηρα, ε ελεκέξσζε ζα γίλεηαη 

κε εμσηεξηθή αλάζεζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Δηθόλα 3-25: Γεκηνπξγία stored procedure insertnewsales 

                                                 
1
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πεγέο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε shop.cart  θαη ηα stored procedure : 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn133079(v=sql.120).aspx θαη http://mrbool.com/shopping-cart. 

Τπάξρεη θπζηθά θαη ην Wingtoys tutorial πνπ πξνζθέξεη ε Microsoft, αιιά δελ αθνινπζήζακε ηελ 

κεζνδνινγία ηνπ.   
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Με ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα πνπ παξαβάιιεηαη ζε C# πεηπραίλνπκε ηελ αλάζεζε 

ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ insertnewsales. 

             
SqlCommand comd = new SqlCommand("insertnewsales", con); 
            comd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
            comd.Parameters.Add("@Date", SqlDbType.DateTime, 0, 
"Date_Sales").Value = DateTime.Now; 
            comd.Parameters.Add("@Price", SqlDbType.Decimal, 25, "Price").Value = 
SetShopCartData().Tables[0].Rows[0]["TOTAL"]; 
            comd.Parameters.Add("@UserId", SqlDbType.Int, 0, "Id_User").Value = 
Convert.ToInt32(Convert.ToString(Session["user"])); 
 

  Με ηνλ παξαπάλσ θψδηθα πεηπραίλνπκε ηα εμήο: 

 Γίλνπκε ζηε κεηαβιεηή Date ηελ ησξηλή εκεξνκελία θάζε θνξά πνπ πάεη λα 

γίλεη θάπνηα αγνξά (DateTime.Now). 

 Γίλνπκε ην ζπλνιηθφ πνζφ αγνξψλ ην νπνίν, έρνπκε ππνινγίζεη λσξίηεξα 

SetShopCartData().Tables[0].Rows[0]["TOTAL"]. 

 Σέινο αιιά πάξα πνιύ ζεκαληηθό  αλαζέηνπκε ην Id ηνπ ρξήζηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά (Convert.ToString(Session["user"]). 

πλερίδνληαο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε αθφκε έλα stored procedure ην 

InsertnewItemsSales. 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ InsertnewItemsSales έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε φια ηα 

πξντφληα απφ ηνλ πίλαθα products πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε θάπνην sales_id ηνπ πίλαθα 

sales. 

ηελ Δηθφλα 3-26 κπνξνχκε λα δνχκε ηε αλάπηπμε πνπ θάλακε γηα ην procedure 

InsertnewItemsSales. 
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Δηθόλα 3-26: Γεκηνπξγία stored procedure InsertnewItemsSales 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αλαζέζνπκε ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο ηεο InsertnewItemsSales,  

γηα λα ην θαηαθέξνπκε απηφ φπσο θάλακε λσξίηεξα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

insertnewsales ην πεηπραίλνπκε κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα: 

θψδηθαο θιήζεο θαη αλάζεζεο ηηκψλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ InsertnewItemsSales: 

int primKey = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 
            foreach (DataRow row in SetShopCartData().Tables[0].Rows) 
            { 
                SqlCommand cmdItem = new SqlCommand("InsertnewItemsSales", con); 
                cmdItem.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
                cmdItem.Parameters.Add("@IdSales", SqlDbType.Int, 0, 
"Id_Sales").Value = aKey; 
                cmdItem.Parameters.Add("@IdProducts", SqlDbType.Int, 0, 
"Id_product").Value = row["Id"]; 
                cmdItem.Parameters.Add("@Price", SqlDbType.Numeric, 25, 
"price").Value = row["Price"]; 
                cmdItem.Parameters.Add("@Quantity", SqlDbType.Int, 0, 
"Quantity").Value = row["Quantity"]; 
                cmdItem.ExecuteNonQuery(); 
  } 
          

  Απηφ πνπ γίλεηαη νπζηαζηηθά κε ην παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα είλαη λα "δηαβάζνπκε" 

φια ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ρξήζηε , 

            foreach (DataRow row in SetShopCartData().Tables[0].Rows) 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξψζνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηεο InserItemsSales  

                cmdItem.Parameters.Add("@IdProducts", SqlDbType.Int, 0, 
"Id_product").Value = row["Id"]; 
                cmdItem.Parameters.Add("@Price", SqlDbType.Decimal, 18, 
"price").Value = row["Price"]; 
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                cmdItem.Parameters.Add("@Quantity", SqlDbType.Int, 0, 
"Quantity").Value = row["Quantity"]; 
 

φπνπ: 

row["Id"]:  ην Id ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πίλαθα products, 

row["price"]:  ε ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη πάιη απφ ηνλ πίλαθα products, 

row["Quantity"] ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ν ρξήζηεο. 

Ο θαηαζηεκαηάξρεο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη πνηά πξντόληα πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε 

κία παξαγγειία, αιιά θαη πνηόο ρξήζηεο ηε δεκηνύξγεζε. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη πσο εκθαλίδεηαη ην θαιάζη αγνξψλ. 

 

Δηθόλα 3-27: Σν θαιάζη αγνξώλ κε πξντόληα πξνο αγνξά 

Σειεηψλνληαο κε ην πιήθηξν finish ζα πξέπεη λα καο κεηαθέξεη ζηελ ηειηθή θφξκα 

παξαγγειίαο finish.aspx καδί κε ην sales_id πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην session απφ ην 

ρξήζηε. 

Μεηαθνξά ζην finish.aspx γηα νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ. 

Response.Redirect("finish.aspx?ID_Sales=" + primKey);  

ηε θφξκα finish.aspx, ν ρξήζηεο ζα επηιέγεη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ ζέιεη θαη έπεηηα 

πξνρσξεί ζην checkout, ζην επφκελν θεθάιαην ζα δείμνπκε πσο πινπνηήζακε ην 

finish.aspx αιιά θαη ηί κεραληζκνχο πξνζζέζακε απφ πίζσ. 

 3.5.5 Γεκηνπξγία Finish.aspx, επηινγή ηξόπνπ πιεξωκήο. 

πλερίδνληαο βήκα-βήκα ηελ ηεξαξρηθή θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο καο, ζα 

ζπλαληήζνπκε ην πξν-ηειεπηαίν βήκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο αγνξάο, ην finish.aspx. ην 

ζεκείν απηφ δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο 

ηξφπνπο πιεξσκήο γηα λα εμνθιήζεη ηηο αγνξέο ηνπ. 
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Δκείο πξνο ην παξφλ ηνπ δίλνπκε δχν επηινγέο:  

 Δμφθιεζε κέζσ PayPal (πνπ είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο εμφθιεζεο ησλ 

αγνξψλ). 

 Δμφθιεζε κε αληηθαηαβνιή. 

 *Δμφθιεζε κε πηζησηηθή θάξηα (Τπφ θαηαζθεπή) 

 

ηα παξαθάησ θεθάιαηα ζα δνχκε πσο πινπνηήζακε ηηο δχν απηέο κεζφδνπο. 

Πξνζζέζακε αθφκε έλαλ έμππλν κεραληζκφ ηεο ηζηνζειίδαο, απηφλ ηεο απηόκαηεο 

απνζηνιήο email ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ζειίδαο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα 

απνζέκαηα ησλ εκπνξεπκάησλ ηειεηψλεη. 

Υινπνίεζε κεραληζκνύ απηόκαηεο απνζηνιήο email 

Σν πξψην πξάκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε μεθηλψληαο ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ είλαη λα ειέγμνπκε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ θάζε πξντφληνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηε βάζε, ζα ειέγμνπκε ινηπφλ ζηνλ πίλαθα products θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

πεδίν quantity πνπ αθνξά ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. 

Αλαπηχμακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα πνπ ζα καο θάλεη ηε δνπιεηά απηή. 

 

θψδηθαο ειέγρνπ ηεο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο, ε ειάρηζηε πνζφηεηα 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζειίδα administrator:  

SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("select Id, quantity from 
products", con); 
int var = 0; 
int alert = 0;  
quantityalert = WebConfigurationManager.AppSettings["lowquantity"].ToString(); 
 alert = Convert.ToInt32(quantityalert); 
  string pro = ""; 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read = sqlCommand.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read.Read()) 
            { 
                string numquant = read["quantity"].ToString(); 
                string Id1; 
                Id1 = read["Id"].ToString(); 
                var = Convert.ToInt32(numquant); 
                if (var < alert)  

pro = "Products id with low quantity is :" + Convert.ToString(Id1); 
                    sendmail(pro); 
                } 
            } 
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Αο δνχκε ινηπφλ ηί έρνπκε θαηαθέξεη, δηαβάδνπκε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ καο ηελ 

πνζφηεηα quantity θαη ην Id ηνπ πξντφληνο αλ ε πνζφηεηα απηή είλαη κηθξφηεξε ηεο 

ηηκήο alert (πνζφηεηα πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο), (var < alert) ηφηε ζα θάλνπκε ηελ 

αληίζηνηρε ελεκέξσζε κε ηε ρξήζε κίαο function πνπ δεκηνπξγήζακε ηεο sendmail, ε 

νπνία ζαλ φξηζκα ζα δέρεηαη ην Id ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπ ηειεηψλνπλ ηα απνζέκαηα : 

   Id1 = read["Id"].ToString();   

   pro = "Products id with low quantity is :" +   
                      Convert.ToString(Id1); 
                    sendmail(pro);  
Ζ sendmail κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζηείιεη e-mail απηφκαηα, ζε έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηεο 

δψζνπκε, πεξηέρνληαο ην κήλπκα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζηε κεηαβιεηή pro, 

Αο δνχκε ηψξα πσο ζα πινπνηήζνπκε ηε sendmail. 

 

 3.5.5.1 Υινπνηώληαο ηε sendmail(string msg) 

Όπσο αλαθέξακε ε sendmail ζαλ ζηφρν έρεη ηελ απνζηνιή κελχκαηνο (πνπ εκείο 

ζέινπκε) email ζην ινγαξηαζκφ ή ηνπο ινγαξηαζκνχο email (πνπ εκείο ζέινπκε). 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ ην tutorial πνπ ππάξρεη ζηελ msdn: http://msdn.microsoft.com/en-

US/ αξρίδνπκε ηελ πινπνίεζε ζε C#. 

Θα ρξεηαζηεί λα εηζάγνπκε νπσζδήπνηε δχν βηβιηνζήθεο ζην project καο: 

    using System.Net; 

    using System.Net.Mail; 

νη νπνίεο καο επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε SMTP. 

ηελ ζπλάξηεζε sendmail μεθηλάκε ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγψληαο  πξψηα έλα mail 

message  

MailMessage mailObj = new MailMessage("sender", "receiver", "subject","message"); 

Όπνπ: 

sender: ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα ζηείιεη ην email, 

receiver: ν ινγαξηαζκφο email πνπ ζα παξαιάβεη ην κήλπκα, 

subject: ε θεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο 

message: ην κήλπκα πνπ επηζπκνχκε λα ζηείινπκε. 

ηελ παξνχζα εξγαζία γηα δνθηκή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθφινπζνη ινγαξηαζκνί email: 

sender: jasontsoum@gmail.com 

receiver: DimitrisFotths@gmail.com 

http://msdn.microsoft.com/en-US/
http://msdn.microsoft.com/en-US/
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αλ θεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο subject, βάιακε ην αθφινπζν string: product low quantity 

Δλψ ζαλ κήλπκα message ζα ζηέιλνπκε ην αθφινπζν string πνπ δεκηνπξγήζακε 

πξνεγνχκελνο:  
   pro = "Products id with low quantity is :" +   
                      Convert.ToString(Id1); 

ηε ζπλέρεηα αθνχ έρνπκε ηειεηψζεη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ mailObj, δεκηνπξγήζακε ηνλ 

αθφινπζν θψδηθα: 

 SmtpClient SMTPServer = new SmtpClient("localhost"); 
         try 
         { 
             SMTPServer.UseDefaultCredentials = false; 
             SMTPServer.Host = "smtp.gmail.com"; 
             SMTPServer.Port = 587; 
             SMTPServer.Credentials = new  
 NetworkCredential("jasontsoum@gmail.com", "password"); 
            SMTPServer.EnableSsl = true; 
            SMTPServer.Send(mailObj); 
         } 
         catch (Exception ex) 
         { 
             
         }  

Όπνπ ζην SmtpClient έρνπκε ην "localhost", θαζψο ην site δελ έρεη αλέβεη ζε θάπνην 

domain αθφκε αιιά ηξέρεη ηνπηθά.  

Λφγν ηνπ φηη έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ινγαξηαζκφ gmail πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην 

SMTPServer.Host="smtp.gmail.com", 

επηιέγνπκε ζαλ SMTP.port ην 587, 

ζην SMTPServer.Credentials πξέπεη λα εηζάγνπκε ην username@mail.gr πνπ θάλεη ηελ 

απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο, αιιά θαη ηνλ θσδηθφ-password κε ην νπνίν θάλνπκε login 

ζηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ, 

ελεξγνπνηνχκε θαη ην Ssl κε ηε ρξήζε ηνπ SMTPServer.EnableSsl = true; 

Σέινο πξνρσξνχκε ζηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ 

   SMTPServer.Send(mailObj);    

Σεκείωζε: ηνλ κεραληζκό ζα  κπνξνύζακε λα ηνλ πινπνηήζνπκε θαη ζαλ web service, 

όπωο ζθνπεύακε άιιωζηε θαη αξρηθά, αιιά θάηη ηέηνην ηειηθά ζα είρε πνιύ ρακειή 

πξνζηαζία, θαζώο ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Microsoft ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή spam.    

ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ηεο απηφκαηεο 

απνζηνιήο email, ζε πεξίπησζε πνπ ηειεηψλεη θάπνην απφ ηα απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ, 

αιιά δελ έρνπκε ηειεηψζεη αθφκε κε ηελ πινπνίεζε ηεο finish.aspx. 



 

52 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε έλα ListBox φπνπ κέζα εηζάγακε ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο 

γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ, ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ζα 

κεηαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα. 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη λα εμνθιήζεη ηηο αγνξέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

παηάεη ην θνπκπί "Finish Order". 

 

Δηθόλα 3-28: Finish.aspx, Δπηινγή ηξόπνπ πιεξσκήο. 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην πιήθηξν "Finish Order" εθηόο ηνπ φηη κεηαθέξεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε ζειίδα φπνπ ζα εμνθιήζεη ηηο αγνξέο ηνπ, ελεξγνπνηεί θαη ηνλ κεραληζκφ ηεο 

απηόκαηεο απνζηνιήο email γηα ηα πξντφληα πνπ ηειεηψλνπλ ηα απνζέκαηα. 

Γηα ηε κεηαθνξά ζηηο ζειίδεο εμφθιεζεο, πινπνηήζακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα ζε C# θαη 

ηνλ εηζάγνπκε ζην Event ηνπ πιήθηξνπ "Finish Order": 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο κε πηζησηηθή θάξηα, ηφηε 

ηνλ κεηαθέξνπκε ζε κία ζειίδα "under construction" , θαζψο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

ζα ηελ πινπνηήζνπκε αξγφηεξα. 

if(ListBox2.SelectedIndex==0) 
Response.Redirect("UnderConstruction.aspx"); 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηξφπν εμφθιεζεο κε αληηθαηαβνιή ηφηε ηνλ 

κεηαθέξνπκε ζηε θφξκα post.aspx καδί κε ηνλ θσδηθφ πσιήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ην θαιάζη αγνξψλ. 

if (ListBox2.SelectedIndex == 1) 
        {string receiv_sales = Request.QueryString["Id_sales"]; 
         Response.Redirect("Post.aspx?Id_sales=" + receiv_sales); 
        } 
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Ζ ηειεπηαία επηινγή ζηελ παξνχζα πινπνίεζε είλαη ν ηξφπνο εμφθιεζεο κε PayPal 

ζηελ πεξίπησζε απηή κεηαθέξνπκε ην ρξήζηε ζηελ ηειεπηαία θφξκα καδί κε ηνλ θσδηθφ 

ηεο παξαγγειίαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αγνξψλ ηνπ.           

Θα δνχκε ηελ θαηαζθεπή ηεο Post.aspx θαη ηνπ PayPal ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο βιέπνπκε ζε ιεηηνπξγία ην κεραληζκφ ηεο απηφκαηεο απνζηνιήο 

email ζε έλα πξντφλ πνπ ηειεηψλεη ην απφζεκά ηνπ. 

 

Δηθόλα 3-29: ην πξντόλ κε θσδηθό (Id) 69 ηειεηώλνπλ ηα απνζέκαηα 

Απηφ πνπ ζα ζπκβεί, είλαη ε ελεκέξσζε κέζσ email ηνπ θαηφρνπ ηεο ζειίδαο (Δηθφλα 

3-30)  

 

Δηθόλα 3-30: Παξαιαβή Email, κε ηελ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε 
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 3.5.6 Γεκηνπξγία Login - είζνδνο ρξεζηώλ, λένη ρξήζηεο, authentication 

Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο Login ζειίδαο, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ web configuration ηεο ASP.NET (Δηθφλα 3-31), ηε δεκηνπξγία 

θαλφλσλ θαη ρξεζηψλ (απινί ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο-administrators), αιιά θαη ηελ 

δεκηνπξγία ξφισλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ (Δηθφλα 3-32), κεηαμχ απηψλ πνηφο έρεη 

δηθαηνδνζία θαη ζε ηί βαζκφ (Δηθφλα 3-33);  

 

Δηθόλα 3-31: Πεξηβάιινλ Asp.Net Web Configuration 
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Δηθόλα 3-32: Γεκηνπξγία ρξεζηώλ - απιώλ θαη administrator 

 

Δηθόλα 3-33: Γεκηνπξγία ξόισλ κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ θαη θαζνξηζκόο πξόζβαζεο 

Αθνχ θαηαλνήζνπκε πσο δνπιεχεη ην Asp.net Web Site Administrator Tool είλαη εχθνιν 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξψην επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. 

ην επφκελν βήκα φπσο είλαη θπζηθφ ζα πξνρσξήζνπκε κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζειίδαο 

login.aspx, φπνπ παξαπέκπνπκε (φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην 3.4.4) ηνπο ρξήζηεο νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θάλεη είζνδν θαη επηρεηξνχλ λα πξνζζέζνπλ θάηη ζην θαιάζη αγνξψλ 

ηνπο.  
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 3.5.6.1 Υινπνηώληαο ηε login.aspx 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ login, δεκηνπξγήζακε κία λέα θφξκα ηε login.aspx. 

Σν Visual Studio παξέρεη κία ζεηξά απφ πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία Login θαη authorization 

(Δηθφλα 3-34) πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο ζειίδαο,    

   

 

Δηθόλα 3-34: Δξγαιεία δεκηνπξγίαο Login θαη authorization 

Υξεζηκνπνηήζακε έλα login tool απφ ην toolbox θαη ην δηακνξθψζακε λα ηαηξηάδεη 

φκνξθα ζηε ζειίδα καο, επηιέγνληαο ηελ εκθάληζε ησλ αθφινπζσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Πεδίν User Name, φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ην user name ηνπ. 

 Password, φπνπ ν ρξήζηεο ζα εηζάγεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ.  

 Πιήθηξν Login κε ην νπνίν ν ρξήζηεο πηέδνληάο ην ζα θάλεη είζνδν ζηελ 

ηζηνζειίδα. 

 Checkbox Remember next time, επηιέγνληάο ην ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 

απνζεθεχνληαη ζηνλ browser, έηζη θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα 

δελ ρξεηάδεηαη λα μαλαθάλεη login. 

 New user, ν ρξήζηεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θάπνην ινγαξηαζκφ, 

επηιέγνληαο ην link "new user" ζα παξαπέκπεηε ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα 

φπνπ ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ (ζα δείμνπκε πσο ηελ 

πινπνηήζακε ζην επφκελν θεθάιαην). 

 Σέινο εηζάγακε έλα "failure text" ην νπνίν εκθαλίδεηαη κόλν ζε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο ιαλζαζκέλνπ user name ε password, εηδνπνηεί ην 
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ρξήζηε φηη θάπνην απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρεη εηζάγεη είλαη ιάζνο θαη ηνλ 

πξνηξέπεη ζην λα μαλαδνθηκάζεη δηνξζψλνληάο ην ζθάικα ηνπ.       

Σειεηψλνληαο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ login ζηελ Asp.Net, ζα ρξεηαζηεί λα γξάςνπκε έλα 

θνκκάηη θψδηθα ζην C# αξρείν ηεο login, κε ην νπνίν ζα πεηπραίλνπκε ηα εμήο: 

1. Έιεγρν ζηνλ πίλαθα User, αλ ην User name θαη ην password πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο ππάξρνπλ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ην user name θαη ην password πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο είλαη 

ζσζηά ηφηε πξέπεη λα ηνλ κεηαθέξνπκε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ καδί κε ην 

πξντφλ πνπ επέιεμε γηα αγνξά. Απηφ είλαη θάηη ζεκαληηθφ θαζψο ην πξντφλ πνπ 

επέιεμε ν ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη λα ράλεηαη, θάηη ηέηνην ζα εθλεύξηδε ην 

ρξήζηε κηαο θαη ζα έπξεπε λα μαλαςάμεη απφ ηελ αξρή ζηε ζειίδα λα ην 

μαλαβξεί θαη κεηά λα ην μαλά πξνζζέζεη ζην θαιάζη ηνπ.     

Γηα λα πεηχρνπκε ηα δχν απηά ζέκαηα δεκηνπξγήζακε ην αθφινπζν εξψηεκα κέζσ C# 

θνκκάηη θψδηθα: 

εξψηεκα ειέγρνπ ηνπ user name θαη ηνπ password (πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο) 

string newSQLq = "select ID_USER, NAME_USER, PASSWORD from [User] where NAME_USER= 
@USER and PASSWORD=@PASS"; 
 
 
                 
comd.Parameters.Add("@User", SqlDbType.Char, 15, "UserName").Value    = 
Login1.UserName.ToUpper(); 
comd.Parameters.Add("@Pass", SqlDbType.Char, 15, "PASSWORD").Value = 
Login1.Password.ToUpper(); 
                 

 

Αλ ξίμνπκε κία καηηά ζηνλ θψδηθα, απηφ πνπ θάλνπκε είλαη ην εμήο : 

δεηάκε απφ ηνλ πίλαθα User λα ειέγμεη ην NAME_USER 

θαη ην password, ζε ζρέζε κε ηα νξίζκαηα πνπ δφζεθαλ απφ ην ρξήζηε,  

ζην user name: 

Login1.UserName.ToUpper(); 

θαη ζην password: 

Login1.Password.ToUpper(); 

 

Πεξάζακε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ηηο κεηαβιεηέο παξακέηξνπο ζην εξψηεκα καο: 

comd.Parameters.Add("@User", SqlDbType.Char, 15, "UserName").Value   

comd.Parameters.Add("@Pass", SqlDbType.Char, 15, "PASSWORD").Value 
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εκαληηθό! 

Δπηιέμακε λα πεξάζνπκε ηηο κεηαβιεηέο ζην εξψηεκά καο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν, γηα 

λα απνθχγνπκε ηπρφλ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο (φπσο SQL injection), απφ θάπνηνλ 

θαθόβνπιν ρξήζηε. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο είλαη απηφο πνπ πξνηείλεη θαη ε Microsoft 

ζηνπο developers πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε πξνζηαζία ζην 

έξγν ηνπο. 

Δάλ ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη ζσζηά ηα δεδνκέλα ηνπ, ηφηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζα βξεζνύλ ζην 

πίλαθα User, ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζεί ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ (cart.aspx), καδί κε ην 

πξνϊόλ πνπ επέιεμε θαη ηελ αληίζηνηρε πνζόηεηα πνπ ζέιεη.  

  
                    Session["user"] = druser ["ID_USER"]; 
                    Response.Redirect("cart.aspx?ID=" + Request.QueryString["ID"] 
+ "&quant=" + Request.QueryString["quant"]); 

                    

Αλ δελ έρεη εηζάγεη θάηη ζσζηά ηφηε ζα ηνπ εκθαλίζνπκε ην αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο 

               else 
                    Response.Write("User or password invalid, please retry"); 

 

 

 

Με ηνλ παξαπάλσ θψδηθα, ιχζακε ηα δχν ζέκαηα πνπ ζέζακε:  

1. Έιεγρν ρξεζηψλ. 

2. Μεηαθνξά ηνπ ρξήζηε κεηά απφ ζσζηή είζνδν ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ, καδί κε  

ην επηιεγκέλν πξντφλ (ρσξίο απηφ λα ραζεί θαη λα ρξεηαζηεί λα ην πξνζζέζεη 

μαλά εθ' λένπ). 

   

 3.5.7 Γεκηνπξγία θόξκαο γηα λένπο ρξήζηεο (newuser.aspx) 

ην θεθάιαην 3.5.6 αλαθέξακε ην πεδίν new user, φπνπ έλαο λένο ρξήζηεο πνπ δελ έρεη 

αθφκε θάπνην ινγαξηαζκφ ζα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ. 

Ο ρξήζηεο πνπ επηιέγεη ινηπφλ ην link "new user" ζα κεηαθέξεηαη ζηε θφξκα πνπ ζα 

πινπνηήζνπκε επζχο ακέζσο "newuser.aspx". 

Μεηαθνξά ηνπ ρξήζηε ζηελ newuser.aspx γηα δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ. 

<asp:HyperLinkID="CreateUserLink" NavigateUrl="~/newuser.aspx">New User  
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Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηεο newuser.aspx επηιέγνπκε θαη πάιη απφ ην toolbox ηελ 

επηινγή πνπ καο δίλεηαη create new user απφ ην κελνχ login (Δηθφλα 3-34). 

Αθνχ ην δηακνξθψζακε έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη φκνξθα ζηε ζειίδα καο επηιέγνπκε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα εηζάγεη ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν 

ινγαξηαζκφ. 

Δκείο επηιέμακε γηα αξρή λα δεηάκε ηα εμήο: 

 user name (ην φλνκα πνπ ζα θάλεη είζνδν ζην site) 

 password (ηνλ θσδηθφ πνπ πξέπεη λα εηζάγεη) 

 confirm password (επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο) 

 e-mail (ην e-mail ηνπ ρξήζηε) 

 2
security question (εξψηεζε αζθαιείαο, αλ ν ρξήζηεο μεράζεη ην user name, κε ηε 

ζσζηή απάληεζε ζηελ εξψηεζε αζθαιείαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ αλαθηήζεη) 

 3
security answer (απάληεζε αζθαιείαο, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηελ απάληεζε ηνπ ζηελ 

εξψηεζε αζθαιείαο) 

 Password Compare Validator (Δκθαλίδεηαη, έλα κήλπκα ιάζνπο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

password κε ην confirm password δελ είλαη ίδηα). 

 Literal error message (ε πεξίπησζε ιάζνο εηζαγσγήο , π.ρ. user name πνπ είδε 

ππάξρεη ή θάπνην απφ ηα ππνρξεσηηθά πεδία δελ έρεη ζπκπιεξσζεί, εκθαλίδεηαη ην 

αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο) 

 Create User (Ο ρξήζηεο νινθιήξσζε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαη δεηάεη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ). 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην πιήθηξν Create user, ζα δεκηνπξγνχληαη κία ζεηξά απφ events 

ηα νπνία ζα πινπνηήζνπκε θαη ζα εμεγήζνπκε επζχο ακέζσο. 

Πξψηα επηιέμακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε κέζα 

ζηε βάζε καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα User. 

Ο αζθαιέζηεξνο θαη πην αμηφπηζηνο ηξφπνο πνπ γλσξίδνπκε είλαη κε stored procedure, 

φπσο θάλακε πξνεγνχκελνο θαη ζην cart.aspx γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαγγειηψλ. 

                                                 

2
 Σα πεδία ππάξρνπλ κέζα, αιιά πξνο ην παξφλ είλαη κε ιεηηνπξγηθά, ζα γίλνπλ ελεξγά κε ηηο 

επφκελεο αλαβαζκίζεηο ηεο ηζηνζειίδαο 

3
 Σα πεδία ππάξρνπλ κέζα, αιιά πξνο ην παξφλ είλαη κε ιεηηνπξγηθά, ζα γίλνπλ ελεξγά κε ηηο 

επφκελεο αλαβαζκίζεηο ηεο ηζηνζειίδαο 
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Γηα ην παξφλ πξφβιεκά καο, εηζάγακε ην Insertnewuser procedure (βιέπε εηθφλα 3.4.15), 

κε ην νπνίν ζα εηζάγνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (user name θαη password) ζηνλ πίλαθα 

User. 

 

Δηθόλα 3-35: Γεκηνπξγία insertnewuser procedure 

Σν παξφλ procedure,  εηζάγεη ινηπφλ ζηνλ πίλαθα User ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε: 

UserName, Password 

 

Οη εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο Name θαη Pass ζα ιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο απφ ηνλ θψδηθα 

πνπ ζα πινπνηήζνπκε κε C# ζηε ζειίδα ηνπ newuser.aspx. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ insertnewuser procedure, πξνρσξάκε ζηελ πινπνίεζε ηεο 

αλάζεζεο ηηκψλ γηα ηηο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο (Name, Pass). 

Αλαπηχμακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα πνπ ζα καο θάλεη απηή ηε δνπιεηά 

comd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
string passwordhash= 
FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(CreateUserWizard1.Password, 
"SHA1"); 
            comd.Parameters.Add("@NAME", SqlDbType.Char, 15, "NAME_SERVER").Value 
= CreateUserWizard1.UserName;  
            comd.Parameters.Add("@PASS", SqlDbType.Char, 15, "password").Value = 
passwordhash; 
comd.Parameters.Add("@Question", SqlDbType.Char, 25, "Squestion").Value = 
CreateUserWizard1.SecretQuestion1; 
            con.Open(); 
            if (comd.ExecuteNonQuery() > 0) (user created successfully) 
                CreateUserWizard1.ActiveStepIndex = 1; 
 
        } 
        finally 
        { 
            con.Close(); 
        } 
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Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θαη πάιη φπσο θάλακε θαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζειίδαο 

login.aspx, πεξάζακε ηηο παξακέηξνπο ζηηο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο κε ηε ρξήζε ηεο 

function {Parameters.Add}. 

Με ηνλ αθφινπζν ηξφπν,  

comd.Parameters.Add("@NAME", SqlDbType.Char, 15, "NAME_SERVER").Value = 
CreateUserWizard1.UserName;  
comd.Parameters.Add("@PASS", SqlDbType.Char, 15, "password").Value = passwordhash; 
comd.Parameters.Add("@Question", SqlDbType.Char, 25, "Squestion").Value = 
CreateUserWizard1.SecretQuestion1; 
 

πεξλάκε ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο Name, Password,S(ecret)Question ζηνλ 

πίλαθα User. 

Δάλ φια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά ηφηε έρνπκε πεηπρεκέλε δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

ινγαξηαζκνχ, ελψ αλ ππάξρεη θάπνην ζθάικα ζηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο (π.ρ. 

ην user name πνπ ζέιεη ππάξρεη είδε, μέραζε λα ζπκπιεξψζεη θάπνην πεδίν θ.η.ι.) ηνλ 

ελεκεξψλνπκε θαη ηνπ δεηάκε λα δηνξζψζεη ην ζθάικα ηνπ. 

if (comd.ExecuteNonQuery() > 0)  

CreateUserWizard1.ActiveStepIndex = 1; 

 

 

Δηθόλα 3-36: Γεκηνπξγία λένπ ρξήζηε, newuser.aspx  
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Δδψ νινθιεξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο θφξκαο newuser.aspx. ηελ επφκελε αλαβάζκηζε 

ηνπ site κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ δηαδηθαζία αλάθηεζεο 

θσδηθνχ κε εξψηεζε αζθαιείαο θαζψο θαη ηελ θαηαρψξεζε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ 

ζηνλ πίλαθα User. 

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα δνχκε πσο πινπνηήζακε ηε ζειίδα Admin, ζηελ νπνία 

πξφζβαζε δελ ζα έρνπλ νη απινί ρξήζηεο αιιά κόλν φζνη έρνπλ δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή 

(administrator).    

 

 3.5.8 Υινπνηώληαο ηνπο ηξόπνπο εμόθιεζεο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα δεκηνπξγήζνπκε νξηζκέλνπο ηξφπνπο εμφθιεζεο, ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αγνξά 

ηνπ. 

Δκείο επηιέμακε πξνο ην παξώλ λα δηαζέζνπκε ζην ρξήζηε δχν κεζφδνπο εμφθιεζεο: 

1. Σελ πην δηαδνκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, PayPal. 

2. Πιεξσκή κέζσ αληηθαηαβνιήο. 

Οη ηξφπνη εμφθιεζεο δελ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη κφλν απηνί, αλά πάζα ζηηγκή ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη κέζνδνη πιεξσκήο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα εμνθιήζεη ηηο αγνξέο ηνπ, π.ρ. πιεξσκή κέζσ ηξάπεδαο κε ηε ρξήζε 

πηζησηηθήο θάξηαο θ.α. , ζηα αθφινπζα δχν θεθάιαην 3.4.8.1 θαη 3.4.8.2, ζα εμεγήζνπκε 

πσο πινπνηήζακε ηηο δχν κεζφδνπο εμφθιεζεο πνπ πξνζζέζακε ζην site καο.   

 3.5.8.1 Εμόθιεζε ζπλαιιαγώλ κε PayPal 

4
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ εμφθιεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ PayPal, ην πξψην πξάγκα 

πνπ θάλακε ήηαλ λα επηζπεπηνχκε ηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη ην PayPal απνθιεηζηηθά 

γηα developers https://developer.paypal.com/, εθεί δεκηνπξγήζακε δσξεάλ έλα 

ινγαξηαζκφ. 

Σν PayPal πξνζθέξεη κία πιεζψξα απφ κεραληζκνχο εμφθιεζεο θαη ζπλαιιαγψλ, 

κεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο είλαη νη αθφινπζνη: 

                                                 
4
 Πεγή θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο ηξφπνπο εμφθιεζεο κε paypal 

ππάξρνπλ ζηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ PayPal: https://www.paypal.com/  

 

https://developer.paypal.com/


 

63 

Πξνζαξκνζκέλεο ζπλαιιαγέο (Adaptive Payments): Όηαλ ν πειάηεο αγνξάδεη έλα 

πξντφλ ε κία ππεξεζία θαη κε ηα ρξήκαηα πνπ θαηαζέηεη νινθιεξψλεη ηελ πιεξσκή 

πνιιψλ αηφκσλ ηαπηφρξνλα, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ησλ πσιεηψλ 

εκθαλίδεηαη ζηε παξαθάησ εηθφλα (Ηδαληθή κέζνδνο γηα θαηαζηήκαηα / επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ ππνθαηαζηήκαηα). 

 

Δηθόλα 3-37: PayPal adaptive payments  

Απιέο πλαιιαγέο (Simple Payments): Δπηηξέπνπλ ζηνλ αγνξαζηή λα εμνθιήζεη κία 

απιή αγνξά άκεζα ζηνλ πσιεηή ηνπ πξντφληνο. 

 

Δηθόλα 3-38: Απιή ζπλαιιαγή  

Άκεζε πιεξσκή (Direct Payments): Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε κέζνδν, 

ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαη θάπνηα πξνκήζεηα ησλ πσιήζεσλ, π.ρ. ν 

θαηαζηεκαηάξρεο λα κελ δηαζέηεη δηθά ηνπ εκπνξεχκαηα, αιιά λα ηα πξνκεζεχεηαη απφ 

θάπνηνλ ηξίην. 
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Δηθόλα 3-39: PayPal Direct payments.  

Φπζηθά ππάξρνπλ πνιινί κέζνδνη ζπλαιιαγψλ πνπ πξνζθέξεη ην PayPal, κπνξνχκε λα 

ηνπο δνχκε φινπο ζην αθφινπζν link: 

 https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/adaptive-

payments/integration-guide/APIntro/   

εκείο αλαθέξακε νξηζκέλνπο κφλν, απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. 

ηε ζπλέρεηο απηφ πνπ έρνπκε λα θάλνπκε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε ζην PayPal έλα 

δνθηκαζηηθφ ινγαξηαζκφ ζπλαιιαγψλ, απηφ ην θάλνπκε γηα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο: 

1. Γελ ζέινπκε λα πεηξακαηηζηνχκε κε αιεζηλά ρξήκαηα. 

2. Θέινπκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ινγαξηαζκψλ PayPal. 

 Personal account: Τπάξρεη φξην ζπλαιιαγψλ 500$ ην κήλα. 

 Premier account: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο κε πηζησηηθή θάξηα. 

 Business account: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ινγαξηαζκφο λα ιεηηνπξγεί 

θάησ απφ ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο. 

Γεκηνπξγήζακε έλα business account γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

μεθηλήζνπλ νη πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο ην PayPal γηα ην ζπγθξηκέλν ηχπν ινγαξηαζκνχ 

έρεη ηηο  ρξεψζεηο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3-2. 

Purchase payments received (monthly) Fee per transaction 

€0.00 EUR - €2,500.00 EUR 3.4% + €0.35 EUR 

€2,500.01 EUR - €10,000.00 EUR 2.9% + €0.35 EUR 

€10,000.01 EUR - €50,000.00 EUR 2.7% + €0.35 EUR 

€50,000.01 EUR - €100,000.00 EUR 2.4% + €0.35 EUR 

> €100,000.00 EUR 1.9% + €0.35 EUR 

Πίλαθαο 3-6: Χξεώζεηο PayPal γηα business account. 

 

Σν δνθηκαζηηθφ ινγαξηαζκφ ηνλ δεκηνπξγήζακε ζην PayPal sandbox, ην νπνίν είλαη 

κία πιαηθφξκα ηεο PayPal γηα εηθνληθέο αγνξνπσιεζίεο. 

https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/adaptive-payments/integration-guide/APIntro/
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/adaptive-payments/integration-guide/APIntro/
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Γεκηνπξγήζακε έλαλ εηθνληθφ ινγαξηαζκφ (Δηθφλα 3-40) business account (πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην θαηάζηεκα) θαη έλαλ αθφκε εηθνληθφ ινγαξηαζκφ personal account 

(πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ αγνξαζηή). 

 

Δηθόλα 3-40: Γεκηνπξγία δνθηκαζηηθώλ ινγαξηαζκώλ (ζην sandbox) 

Παξφιν πνπ ην PayPal παξέρεη θαη δηθφ ηνπ (Open source) θαιάζη αγνξψλ, δελ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε  θαζψο θαηαζθεπάζακε ην δηθφ καο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε θαη άιινπο ηξφπνπο πιεξσκήο εθηφο ηνπ PayPal. 

Ξεθηλψληαο ην integration έρνπκε δχν επηινγέο ή λα θαηεβάζνπκε ην αληίζηνηρν SDK 

πνπ παξέρεηαη απφ ην PayPal ή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα παξερφκελα SOAP web 

services https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl θαη γηα ην δνθηκαζηηθφ ζηάδην ησλ 

ζπλαιιαγψλ https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl,  

ιφγν ηνπ φηη ην Visual Studio έρεη εθπιεθηηθφ WSDL parser φπνηα απφ ηηο δχν κεζφδνπο 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη εμίζνπ θαιή, γηα ηελ εξγαζία καο επηιέμακε ηελ πξψηε 

κέζνδν.       

Δθφζνλ επηιέμακε ηνλ πξψην ηξφπν πινπνίεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ SDK, πξέπεη λα 

θαηεβάζνπκε ην αληίζηνηρν SDK πνπ παξέρεη ην PayPal γηα ηνπο developers πνπ ζέινπλ 

λα ην πξνζζέζνπλ ζην site ηνπο, επηζπεπηήθακε ην αθφινπζν link γηα λα θαηεβάζνπκε 

ην SDK πνπ ζέινπκε https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/api/. Ζ 

εγθαηάζηαζε έγηλε κέζσ ηνπ Nuget πνπ καο παξέρεη ην Visual Studio (Δηθφλα 3-41). 

https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl
https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/api/
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Δηθόλα 3-41: Πξνζζήθε PayPal Api. 

ηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ην site καο λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε ην 

PayPal ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπκε έλα API signature ή έλα API Certificate. 

Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ηα απνθηήζνπκε αλ αθνινπζήζνπκε βήκα πξνο βήκα ηηο νδεγίεο 

πνπ παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ PayPal γηα developers. 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο δεκηνπξγήζακε πξψηα ην Application FurEshop, ζηε 

ζπλέρεηα απνθηήζακε ην API Credentials (Δηθφλα 3-42) πνπ ρξεηαδφκαζηε 

αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ PayPal.      

 

Δηθόλα 3-42: Απόθηεζε Api Credentials 
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Απηφ πνπ βιέπνπκε είλαη φηη καο παξέρνληαη δχν Credentials, έλα γηα ην test account 

θαη έλα γηα φηαλ ην site καο αλέβεη ζην (online) ζην δηαδίθηπν, live credentials. 

Σα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζακε ζην PayPal, πξέπεη λα ηα πξνζζέζνπκε ζην web.config 

αξρείν ηνπ project καο (Δηθφλα 3-43). 

 

Δηθόλα 3-43: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζην web.config  

*Λφγν ηνπ φηη πξνζωξηλά δνπιεχνπκε ηνλ δνθηκαζηηθφ ινγαξηαζκφ παξαηεξνχκε φηη 

έρνπκε δειψζεη ην αθφινπζν URL  

<add key="PayPalSubmitUrl" value="https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr"/>  

 Όηαλ ην site καο είλαη έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα 

ην αιιάμνπκε αθαηξψληαο ην sandbox, θαζψο ζα έρνπκε πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

φρη εηθνληθέο. 

Άιιεο επηινγέο πνπ βιέπνπκε, είλαη ε επηινγή λνκίζκαηνο πνπ ζέινπκε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, 

<add key="mc_currency" value="EUR"/> 

ην user name θαη ην password καο. 

<add key="APIUsername" value="jasontsoum_api1.gmail.com"/> 
<add key="APIPassword" value="SSP4W2NMD4YSM7EX"/> 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ην Checkout κε PayPal, ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγήζνπκε γηα ην 

ινγαξηαζκφ καο έλα PDT Identity Token, ην δεκηνπξγήζακε απφ ηνλ business 

ινγαξηαζκφ καο ζην PayPal, επηιέγνληαο απφ ην Profile ην Website Payment 

Preferences. 
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Δηθόλα 3-44: Γεκηνπξγία PDT Identity Token  

Σν Identity Token πνπ δεκηνπξγήζεθε ην πξνζζέζακε ζην αξρείν web.config ηνπ 

project. 

<addkey="PDTToken"value="BrmPFNuL8jEIoHpotqm4aB_iBwHiJ4ag5Gld2d4AJlR0sLtI8orCnS"/>  

ηελ Δηθφλα 3-44 βιέπνπκε ην Identity Token πνπ δεκηνπξγήζακε. Αθφκε κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε έλα url (φηαλ ην site καο είλαη on-line θπζηθά), φπνπ κε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζπλαιιαγήο ζα κεηαθέξνπκε ην ρξήζηε, γηα ην ζθνπφ απηφ θάλακε κία θφξκα κε 

έλα επραξηζηήξην κήλπκα. 

π.ρ. http://www.yourdomain.com/Thanks.aspx? tx=[TransactionID]. 

Γηα λα νινθιεξψζνπκε ην Checkout κε PayPal δεκηνπξγήζακε ην folder PDT (Payment 

Data Transfer) θαη ηε θφξκα PDTStart.aspx, φπνπ ν ρξήζηεο ζα κεηαθέξεηαη φηαλ 

επηιέμεη ηξφπν εμφθιεζεο κε PayPal (Δηθφλα 3-45). 

 

Δηθόλα 3-45: Γηάγξακκα αγνξάο πξντόληνο 
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Ζ θφξκα PDTStart πνπ δεκηνπξγήζακε ζαλ ζηόρν έρεη ηε κεηαθνξά ηεο αμίαο ηεο 

παξαγγειίαο ηνπ ρξήζηε ζην ινγαξηαζκφ ηνπ PayPal, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εμφθιεζε ηεο αγνξάο ηνπ. 

 3.5.8.2 Υινπνηώληαο ην PDTStart.aspx 

Ξεθηλάκε ηελ πινπνίεζε ηεο PDTStart πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο (ηα 

νπνία δηαβάδνπκε απφ ην αξρείν web.config) 

<input type="hidden" name="business" value="<%= 
ConfigurationManager.AppSettings["PayPalUsername"] %>"/> 
 
<input type="hidden" name="mc_currency" value="<%= 

ConfigurationManager.AppSettings["mc_currency"] %>"/>  

 

Σν PayPalUsername θαη ην mc_currency ηα έρνπκε είδε πξνζζέζεη ζην web.config 

(Δηθφλα 3-43), επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηα extra έμνδα πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ, φπσο ηα κεηαθνξηθά. 

<input type="hidden" name="shipping" value="10.00" /> 

ή ην "ελδερφκελν" θφζηνο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο. 

<input type="hidden" name="handling" value="2.00" /> 

Αθφκε έρνπκε πξνζζέζεη ηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα επηζηξέςεη ν ρξήζηεο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

<input 

type="hidden"name="return"value="http://localhost:17911/PDT/PDTSuccess.aspx"/> 

Απηό πνπ επηιέμακε λα ζηέιλνπκε ζην ινγαξηαζκό καο ζην PayPal είλαη ν θσδηθόο 

πσιήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε, 

<input type="text" name="item_name" value="Your sales Id: <%= this.InputId %>" 

style="width: 227px" /></td> 

θαζώο θαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ πξέπεη λα εμνθιήζεη. 

<input type="text" name="amount" value="<%= this.InputValue %>" style="width: 

217px" /></td> 

Ο ρξήζηεο παηψληαο ην πιήθηξν Start Pay Process κεηαθέξεηαη ζην PayPal γηα ηελ 

εμφθιεζε ηεο αγνξάο ηνπ. 

 

ην C# αξρείν ηεο PDTStart πινπνηήζακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνπκε ηελ παξαγγειία ηνπ ρξήζηε κε ηε ζπλνιηθή ηεο αμία. 
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Λακβάλνπκε ην θσδηθφ πσιήζεσλ  

string sales_receive = Request.QueryString["Id_sales"]; 

βξίζθνπκε ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγγειία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θσδηθφ 

πσιήζεσλ πνπ ιάβακε κε ην αθφινπζν εξψηεκα. 

SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("select id_sales,id_product,price from 

ProductSaled where id_sales=" + sales_receive, con1); 

 

ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ηε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγγειίαο, 

using (SqlDataReader read2 = sqlCommand2.ExecuteReader()) 
        { 
            if (read2.HasRows == true) 
            { 
                while (read2.Read()) 
                { 
                    //total shopping cart price 
                    string total_cart_price = read2["price_item"].ToString(); 
                    this.InputValue = total_cart_price; 
                } 
                read2.Close(); 
            }   

ηνλ θσδηθφ πσιήζεσλ θαη ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο ηα αλαζέηνπκε ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζα γίλνπλ submit ζην PayPal. 

protected string InputId { get; set; } //PARSE DATA TO HTML FROM ASP.NET 
protected string InputValue { get; set; } //PARSE DATA TO HTML FROM ASP.NET 

this.InputId = id_product; 

this.InputValue = total_cart_price; 

Ζ ξνή ηεο κεζφδνπ εμφθιεζεο πνπ πεηπραίλνπκε κε ηελ νινθιήξσζε PDTStart 

εκθαλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3-46). 

 
Δηθόλα 3-46: Ρνή ζπλαιιαγήο κε PayPal  
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ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηε ε ξνή ηεο αγνξάο πνπ δεκηνπξγήζακε, απφ ηελ επηινγή 

ηνπ πξντφληνο θαη ηελ πξνζζήθε ζην θαιάζη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπ (Δηθφλα 3-48). 

Σνλ ηξφπν εμφθιεζεο κε PayPal δελ ην ρξεζηκνπνηήζακε κφλν ζην πεδίν ηνπ θαιαζηνχ 

αγνξψλ, αιιά θαη ζηηο άκεζεο αγνξέο (Δηθφλα 3-47), ζπκίδνπκε φηη ζηελ πξψηε 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε αγνξά ηνπ 

πξντφληνο ρσξίο λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα πεξάζεη απφ ην θαιάζη αγνξψλ, απηή ηε 

κέζνδν ηελ πξνζζέζακε κόλν γηα ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ην έρνπλ βξεη ζην site καο. 

 

Δηθόλα 3-47: Άκεζε αγνξά πξντόληνο θαη Checkout κε PayPal . 
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Δηθόλα 3-48: Ρνή  αγνξάο πξντόληνο κε επηινγή εμόθιεζεο PayPal.  
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 3.5.8.3 Τξόπνο πιεξωκήο κε αληηθαηαβνιή 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο εμφθιεζεο πνπ πξνζζέζακε είλαη ε πιεξσκή κε αληηθαηαβνιή. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο  ηξφπνο πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηε φιν θαη ιηγφηεξν θαη ηείλεηε λα 

ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο θαη ηα θαηαζηήκαηα, 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηε κφλν απφ ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ πηζησηηθή θάξηα ή 

ινγαξηαζκφ PayPal, πάλησο ηνλ πξνζζέζακε θαη γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα 

επηιέμνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν εμφθιεζεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ εμφθιεζεο κε αληηθαηαβνιή δεκηνπξγήζακε ηε θφξκα 

Post.aspx. 

 3.5.8.4 Υινπνίεζε ηεο Post.aspx 

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξνζζέζακε είλαη ηα πεδία φπνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξαγγειία ηνπ, ηα ζηνηρεία πνπ 

επηιέμακε λα δεηάκε απφ ην ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη είλαη: 

 Όλνκα 

 Δπίζεην 

 Email 

 Αξηζκόο ηειεθώλνπ 

 Γηεύζπλζε 1 

 Γηεύζπλζε 2 

 Σαρπδξνκηθόο θσδηθόο 

 Πόιε 

Γεκηνπξγήζακε φια ηα πεδία έηζη ψζηε λα είλαη ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε, αλ ν 

ρξήζηεο παξαιείςεη λα ζπκπιεξψζεη θάπνην απφ απηά, ηφηε ε παξαγγειία δελ 

πξαγκαηνπνηείηε θαη δεηάκε απφ ηνλ ρξήζηε λα ειέγμεη εθ 'λένπ ηε θφξκα ζεκεηψλνληάο 

ηνπ ην πεδίν πνπ δελ ζπκπιεξψζεθε. 

 

Σέινο γηα ηελ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο πξνζζέζακε ην πιήθηξν Submit, φπνπ 

πηέδνληάο ην ν ρξήζηεο ππνβάιιεη ηελ παξαγγειία ηνπ. 
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Δηθόλα 3-49: Φόξκα παξαγγειίαο, εμόθιεζεο κε αληηθαηαβνιή 

    

Οη ελέξγεηεο πνπ ζέινπκε λα γίλνληαη κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ submit είλαη: 

1. Αλ ε θφξκα έρεη ζπκπιεξσζεί ζσζηά, επραξηζηήξην κήλπκα ζηνλ πειάηε. 

2. Απνζηνιή e-mail ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε ν ρξήζηεο καδί κε φια ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο 

ηνπ. 

3. Δηδνπνίεζε γηα λέα παξαγγειία, κέζσ απνζηνιήο κελχκαηνο (sms) ζην θηλεηφ 

ηνπ ππεχζπλνπ θαηαζηήκαηνο. 

 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ρξεηάζηεθε λα γξάςνπκε ηνλ αθφινπζν 

θψδηθα ζε C# ζην Event ηνπ Submit button. 

try 
        { 
            MailMessage Msg = new MailMessage(); 
            // Sender e-mail address. 
            Msg.From = new MailAddress(mailadd); 
            // Recipient e-mail address. 
            Msg.To.Add("DimitrisFotths@gmail.com"); 
            Msg.Subject = "You have a new order!!! please check your email!"; 
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            Msg.Body = name + "\n" + surname + "\n" + phonenumber + "\n" + mailadd 
+ "\n" + address1 + "\n" + address2 + "\n" + zipcode + "\n" + state + "\n" + coun 
+ "\n" +"Order Sales Is: " + sa; 
            // your remote SMTP server IP. 
            SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
            smtp.Host = "smtp.gmail.com"; 
            smtp.Port = 587; 
            smtp.Credentials = new 
System.Net.NetworkCredential("jasontsoum@gmail.com", "password"); 
            smtp.EnableSsl = true; 
            smtp.Send(Msg); 
            //Msg = null; 
            lbltxt.Text = "Thanks for Ordering!"; 
            // Clear the textbox valuess 
     
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} Exception caught.", ex); 
        } 

      

Απηφ πνπ θάλνπκε κε ηνλ θψδηθα πνπ γξάςακε είλαη ην εμήο: 

δειψλνπκε ηνλ παξαιήπηε ηεο παξαγγειίαο (ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο), 

Msg.To.Add("DimitrisFotths@gmail.com"); 

εηζάγνπκε ηελ θεθαιίδα - ζέκα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ζην email πνπ ζα 

παξαιεθζεί, 

Msg.Subject = "You have a new order!!! please check your email!"; 

πξνζζέηνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα πεξηέρεη ζηνλ θνξκφ ηνπ ην κήλπκα καο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο καδί κε ηνλ θσδηθφ 

παξαγγειίαο ηνπ, 

Msg.Body = name + "\n" + surname + "\n" + phonenumber + "\n" + mailadd + "\n" + 
address1 + "\n" + address2 + "\n" + zipcode + "\n" + state + "\n" + coun + "\n" 
+"Order Sales Is: " + sa; 
       

εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα ηνπ email (user name θαη password), πξνθαλψο 

εδψ ζα είλαη ην email ηνπ θαηαζηήκαηνο,  

smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("jasontsoum@gmail.com", 

"password"); 

 

Δκθάληζε ηνπ επραξηζηήξηνπ κελχκαηφο καο. 

lbltxt.Text = "Thanks for Ordering!"; 
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 3.5.8.5 Μεραληζκόο απηόκαηεο απνζηνιήο κελύκαηνο επηβεβαίωζεο 

Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο Post.aspx κέλεη λα πξνζζέζνπκε έλαλ έμππλν 

κεραληζκφ απηφκαηεο απνζηνιήο κελχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα 

παξαγγειία. 

Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ, αλαδεηήζακε έλαλ sms provider πνπ λα ππνζηεξίδεη θαη 

ειιεληθέο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ. 

Ο provider πνπ επηιέμακε γηα απηή ηε δνπιεηά είλαη ην twilio πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αθφινπζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://www.twilio.com/. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε δσξεάλ έλα 

ινγαξηαζκφ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα απνθηήζνπκε έλαλ "πξνγξακκαηηζηηθφ 

ηειεθσληθφ αξηζκφ" καδί κε ην Account Sid θαη ην Token, ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχλ ζηελ 

πινπνίεζε, ηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζε ην twilio γηα λα δνπιέςνπκε είλαη: 

o 16304804495 (programmable number)* 

o AC878e61d4a716f195cf554e3ece8f03be (account Sid) 

o 81fe38f3f04076ffaa2035b9adcdbc8b (token) 

Ζ νκάδα ηνπ twilio παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηνπο developers πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην κεραληζκφ ηνπο. 

Οη νδεγίεο πνπ αθνινπζήζακε γηα λα πεηχρνπκε ηελ πινπνίεζε βξίζθνληαη ζηνλ 

αθφινπζν ζχλδεζκν: https://www.twilio.com/docs/csharp/install. 

 

Αθνχ θαηεβάζακε ηηο απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο (*.dll) (Δηθφλα 3-50), ζα πξέπεη λα 

πινπνηήζνπκε έλα θνκκάηη θψδηθα ζε C# πνπ ζα δειψλνπκε ηί κήλπκα ζέινπκε λα 

ζηέιλνπκε θαη πνπ ζα ην ζηείινπκε. 

 

Δηθόλα 3-50: Βηβιηνζήθεο κεραληζκνύ απνζηνιήο sms, twilio  

https://www.twilio.com/
https://www.twilio.com/docs/csharp/install
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Δηζάγακε ηελ αθφινπζε βηβιηνζήθε ηνπ twilio ζην C# αξρείν ηεο Post, 

     using Twilio; 

ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε δχν κεηαβιεηέο ηχπνπ string πξνθεηκέλνπ λα 

απνζεθεχζνπκε ην account Sid θαη ην Token πνπ καο δφζεθε απφ ηε ζειίδα ηνπ twilio. 

  string AccountSid = "AC878e61d4a716f195cf554e3ece8f03be"; 
  string AuthToken = "81fe38f3f04076ffaa2035b9adcdbc8b";     

 

Σέινο κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα (ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην twilio) θάλνπκε 

ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ θαη πεηπραίλνπκε ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέινπκε.  

  var twilio = new TwilioRestClient(AccountSid, AuthToken); 
        var message = twilio.SendSmsMessage("+16304804495", "+306946689359",  

    "Please check your email you have a new order");    

 

ηελ function sendSmsMessage πξνζζέηνπκε ηα εμήο: ην λνχκεξν πνπ καο ρνξήγεζε ην 

twilio (twilio number), ηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ (+30receiver) πνπ ζα 

απνζηέιινληαη ηα κελχκαηά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέινπκε λα 

ζηείινπκε (message). 

twilio.SendSmsMessage("+twilio number", "+30receiver", "message"). 

 

ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλνπκε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Post.aspx, πιένλ ζε 

πεξίπησζε πξνζζήθεο λέαο παξαγγειίαο απφ θάπνηνλ πειάηε ζα ζπκβνχλ ηα 

αθφινπζα.  

1. Θα ζηαιεί email κε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο θαη ηνπ πειάηε ζηνλ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζέινπκε (Δηθφλα 3-51). 

2. Θα ζηαιεί κήλπκα ζην θηλεηφ πνπ ζα καο πιεξνθνξεί γηα ηελ πξνζζήθε λέαο 

παξαγγειίαο
5
 (Δηθφλα 3-52). 

                                                 
5
 *Ο αξηζκφο πνπ καο παξέρεη ην twilio είλαη δνθηκαζηηθφο (trial) , θάηη πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 

3.4.32, κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε ηνλ αξηζκφ θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζφ, έηζη ζα 

αθαηξεζεί απφ ην κήλπκα θαη ην θείκελν  "Sent from your Twilio trial account". 



 

78 

 

 

Δηθόλα 3-51: Απνζηνιή Email κε ηα ζηνηρεία πειάηε θαη παξαγγειίαο. 

 

Δηθόλα 3-52: Δλεκέξσζε γηα πξνζζήθε λέαο παξαγγειίαο κε απνζηνιή sms. 
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 3.5.9 Γεκηνπξγία subpages γηα ην Top menu 

Αθήζακε γηα ηειεπηαίν βήκα ηελ πινπνίεζε ησλ subpages πνπ ζα ππάξρνπλ ζην Top 

Menu (βιέπε Δηθφλα 3-8). 

Οη επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζην Top Menu είλαη: 

 Home 

 Products 

 Shipping 

 Quality 

 Yours Construction 

 About Us 

Γεκηνπξγήζακε ην Top Menu ρξεζηκνπνηψληαο έλα Menu απφ ην Navigation Toolbox 

ηνπ Visual Studio, εηζάγακε έλα Css style πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δψζνπκε ηε επηζπκεηή 

κνξθή (Δηθφλα 3-53). 

 

Δηθόλα 3-53: Σειηθή κνξθή Top menu, κε ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο. 

Σν Css style πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ην top menu:  

CSSClass="fancyNav" 

Αο δνχκε φκσο ηηο ππνζειίδεο (subpages) πνπ δηαζέηεη θάζε επηινγή ηνπ Top menu. 

 3.5.9.1  Υπνζέιηδν Home 

Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ηελ επηινγή απηή ζα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ site απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη, νπζηαζηηθά πξνζζέζακε έλα redirect ζην 

ζχλδεζκν Home (Δηθφλα 3-54). 
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Δηθόλα 3-54: Γεκηνπξγία κεηάβαζεο ζε subpage κε ηελ επηινγή ελόο Item 

Υπνζειίδα Products 

Σν δεχηεξν αληηθείκελν πνπ εηζάγακε ζην Top Menu είλαη ε επηινγή products, ζε 

αληίζεζε κε ην vertical menu πνπ ν ρξήζηεο  κπνξεί λα δεη ηα πξντφληα 

θαηεγνξηνπνηεκέλα ε επηινγή products δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεη όια ηα 

πξντφληα πνπ δηαζέηεη ην θαηάζηεκα. 

Γηα ηελ πινπνίεζή ηεο δεκηνπξγήζακε κία λέα θφξκα ηελ products.aspx, 

ρξεζηκνπνηήζακε αθξηβψο ην ίδην jQuery γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

ηνλ ίδην θψδηθα ηνπ PayPal γηα ηελ άκεζε αγνξά ηνπ πξντφληνο. 

θψδηθαο Asp.Net γηα ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ.     

<div class="productItem"> 
                <div> 
                <li><img src="Photos/thumbs/<%#Eval("Id")%>.jpg"    
 alt="Photos/<%#Eval("Id")%>.jpg" class="ih_image left" /> 
                    <br />Id: <%#Eval("Id")%></li> 
                </div> 
                <div> 
                    <b>Name: 
                        <%# Eval("Name") %></b></div> 
                  <div> 
                    <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"     
   method="post"> 
                    <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /> 
                    <input type="hidden" name="business"    
              value="jasontsoum@gmail.com" /> 
                    <input type="hidden" name="item_name" value="<%# Eval("Name") 
   %>" /> 
                    <input type="hidden" name="amount" value="<%# Eval("Price") 
   %>" />  
                    <input type="submit" value="Buy Now!" /> 
                    </form> 
                 </div> 
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                 <div> 
                     Price: €<%# Eval("Price") %></div> 
                     <a href="infoproduct.aspx?Id=<%#:Eval("Id") %>">                
                     <span class="ProductListItem"> 
                     <b>View Details<b>            
                     </a> 
              </div>   

 

Αλ δνχκε ην θψδηθά βήκα πξνο βήκα βιέπνπκε ηα εμήο: 

Πξνβνιή ηεο αληίζηνηρεο θωηνγξαθίαο ηνπ πξνϊόληνο κε βάζε ην Id ηνπ. 

       <img src="Photos/thumbs/<%#Eval("Id")%>.jpg"    
 alt="Photos/<%#Eval("Id")%>.jpg" class="ih_image left" /> 
                    <br />Id: <%#Eval("Id")%></li> 

 

Πξνβνιή ηνπ νλόκαηνο ηνπ πξνϊόληνο   

      <div> 
      <b>Name: 
      <%# Eval("Name") %></b></div> 
      div> 

 

Άκεζε αγνξά ηνπ πξνϊόληνο κε PayPal (βιέπε θεθάιαην 3.5.8.2), ζηέιλνληαο ζην  

 PayPal ην όλνκα θαη ηελ ηηκή ηνπ πξνϊόληνο. 

       <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /> 
       <input type="hidden" name="business"                         
  value="jasontsoum@gmail.com" /> 
       <input type="hidden" name="item_name" value="<%# Eval("Name")  
  %>" /> 
       <input type="hidden" name="amount" value="<%# Eval("Price")   
 %>" />  
       <input type="submit" value="Buy Now!" /> 

   

Εκθάληζε ηεο αληίζηνηρεο αμίαο ηνπ πξνϊόληνο. 

       Price: €<%# Eval("Price") %></div> 

  

Εκθάληζε πεξηζζόηεξωλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην πξνϊόλ. 

       <a href="infoproduct.aspx?Id=<%#:Eval("Id") %>">                
       <span class="ProductListItem"> 
       <b>View Details<b>            
       </a> 

     

Απηφ πνπ κέλεη λα θάλνπκε είλαη λα δεηήζνπκε απφ ηνλ πίλαθα products ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ λα καο επηζηξέςεη φια ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη. Γηα λα ην πεηχρνπκε 

απηφ αλαπηχμακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα ζε C#. 
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θψδηθαο αλάθηεζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα products. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
       SqlConnection con = new    
 SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].To
  String()); 
        con.Open(); 
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Products", con); 
        DataTable dt = new DataTable(); 
        da.Fill(dt); 
        con.Close(); 
        listView.DataSource = dt; 
        listView.DataBind() 
     }   
Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-55. 

 

Δηθόλα 3-55: Δκθάληζε όισλ ησλ πξντόλησλ, products.aspx  

Υπνζειίδα Shipping 

Σν επφκελν αληηθείκελν πνπ ζπλαληάκε ζην top menu είλαη ε επηινγή shipping, εδψ ζα 

παξνπζηάδνπκε ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ηνπο δηαζέζηκνπο ηξφπνπο απνζηνιήο ησλ 

πξντφλησλ θαζψο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο ηνπ θάζε κέζνπ απνζηνιήο. 

Γεκηνπξγήζακε κία λέα θφξκα ηελ shipping.aspx φπνπ πξνζζέζακε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζέιακε γηα ηα δηαζέζηκα κέζα απνζηνιήο. 

Ο ηξφπνο εκθάληζεο πνπ επηιέμακε εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-56. 
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Δηθόλα 3-56: Δκθάληζε shipping.aspx, κεηαθνξέαο - ρξόλνο απνζηνιήο - θόζηνο. 

Υπνζειίδα Quality 

Σν ηξίην αληηθείκελν πνπ βάιακε ζην top menu είλαη ην quality, ε ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα εκπνξηθνύο ιόγνπο θαζψο ν εθάζηνηε 

θαηαζηεκαηάξρεο ζα αλαθέξεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαζέηεη, κπνξεί λα αλαθέξεη ηπρφλ εγγχεζε ησλ πξντφλησλ πνπ πνπιάεη ή αθφκε θαη 

ζπλνδεπηηθά - απνδεηθηηθά γλεζηφηεηαο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πξντφληα θαηά ηελ αγνξά 

ηνπο. 

 

Δηθόλα 3-57: 

Λφγν ηνπ φηη ην παξφλ site είλαη γηα  θαηάζηεκα γνπλαξηθψλ, πξνζζέζακε ην αληίζηνηρν 

θείκελν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαζέηεη ην θαηάζηεκα. 
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Γηα ηελ πινπνίεζε δεκηνπξγήζακε ηε θφξκα Quality.aspx, φπνπ πξνζζέζακε ην θείκελν 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ δεξκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην θαηάζηεκα.  

 

Υπνζειίδα Yours Construction 

Ζ ηέηαξηε επηινγή πνπ δίλνπκε ζην ρξήζηε είλαη ην Yours Construction. 

Σν Yours Construction είλαη κία πνιχ έμππλε εθαξκνγή πνπ πξνζζέζακε φπνπ ν 

ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηνπ πξντφλ επηιέγνληαο έλα 

πξνο έλα ηα πιηθά πνπ ζέιεη, ε εθαξκνγή ζα ηνπ επηζηξέθεη ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ 

πξντφληνο, ππνινγίδνληαο φια ηα πιηθά πνπ επηιέρηεθαλ θαζψο θαη ηελ εξγαζία πνπ ζα 

ρξεηαζηεί. 

  Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο Yours Construction, ζα ρξεηαζηεί λα 

θαηαζθεπάζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο πίλαθεο κε ηα αληίζηνηρα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο (βιέπε Δηθφλα 3.58). 

 

Δηθόλα 3-58: Πίλαθεο κε πιηθά θαη ηηκέο γηα ηελ θαηαζθεπή γνπλαξηθνύ.   

ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε πίλαθα πξνζζέζακε ην φλνκα ηνπ πιηθνχ κε ην Id ηνπ θαη ηελ 

ηηκή ηνπ. χκθσλα κε ην θαηάζηεκα (Fatisi Furs) πνπ απεπζχλεηαη απηή ε ηζηνζειίδα 

γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο γνπλαξηθνχ ρξεηάδνληαη ηα εμήο πιηθά: 

 Γέξκαηα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ γνπλαξηθνχ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

δέξκαηνο ππάξρεη ε αληίζηνηρε  πνηθηιία ζε ηηκή θαη ζε πνζφηεηα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο γνπλαξηθνχ. 

  Γηαθάο, ν ηχπνο ηνπ γηαθά πνπ ζα ππάξρεη ζηε γνχλα, αλάινγα απφ ην δέξκα 

πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ππνινγίδεηαη θαη ε αμία ηνπ. 

 Φόδξα, ν ηχπνο ηνπ πθάζκαηνο πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ξνχρνπ, ε ηηκή 

ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε κάξθα ηνπ. 

 Κνπκπηά, ην πην θζελφ πιηθφ ίζσο αιιά απαξαίηεην θνκκάηη γηα ην ξνχρν, ε 

ηηκή ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα. 
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 Δξγαζία ππαιιήινπ, ε εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ζα αζρνιεζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ γνπλαξηθνχ, ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν 

ησλ δεξκάησλ πνπ θαιείηε λα εξγαζηεί, π.ρ. αλ ρξεηάδεηαη λα δνπιέςεη κε 

δέξκαηα αθξηβά φπσο chinchila, lynx ε ακνηβή ηνπ ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 

απφ φηη ζα ήηαλ αλ δνχιεπε κε θζελφηεξα δέξκαηα φπσο beaver, rabbit θ.η.ι., 

απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα αθξηβφηεξα δέξκαηα είλαη πην επαίζζεηα θαηά ηελ 

θαηεξγαζία ηνπο πξάγκα πνπ θάλεη ηελ εξγαζία θαηά πνιχ δπζθνιφηεξε.  

Αθνχ έρνπκε νινθιεξψζεη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, ζπλερίδνπκε κε ηε δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ πνπ ζα 

πεξηέρνπλ ηα πιηθά (βιέπε εηθφλα 3-59). 

 

Δηθόλα 3-59: Γεκηνπξγία πηλάθσλ κε ηα πιηθά ζηε βάζε καο. 

Κάζε πίλαθαο δηαζέηεη ην φλνκα ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνύ θαη ηεο ηηκήο ηνπ βιέπε εηθφλα 

3-60. 

 

Δηθόλα 3-60: Γηαζέζηκεο επηινγέο δεξκάησλ. 
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Σειεηψλνληαο κε ηε δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ πξνζζέηνπκε ηα δηαζέζηκα πιηθά πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην θαηάζηεκα γηα ηε δεκηνπξγία custom πξντφλησλ, ζπλερίδνπκε κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο Yourconstruction.aspx, ε νπνία ζα ζηεγάζεη απηή ηε ιεηηνπξγία. 

Σν πεξηβάιινλ επηινγψλ πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη φζν ην δπλαηφλ θηιηθφηεξν πξνο ην 

ρξήζηε, γηα θάζε πιηθφ μερσξηζηά εηζάγακε έλα ListBox φπνπ ζα εκθαλίδνληαη φιεο νη 

επηινγέο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πξνο επηινγή. 

Γηα ην ListBox επηινγήο δεξκάησλ δεκηνπξγήζακε ην αθφινπζν θνκκάηη Asp.Net: 

<asp:ListBox ID="ListBox8" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 
DataTextField="Leather" DataValueField="Leather" Height="101px" Font-Bold="True" 
Font-Italic="True" Font-Size="Medium" ForeColor="#FF9933" 
Width="183px"></asp:ListBox> 
               
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [Leather] FROM 
[createproduct]"></asp:SqlDataSource> 
 

Γηα ην ListBox επηινγήο γηαθά δεκηνπξγήζακε ηνλ αθφινπζν Asp.Net θψδηθα: 

<asp:ListBox ID="ListBox9" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource2" 
DataTextField="Name" DataValueField="Name" Height="101px" Font-Bold="True" Font-
Italic="True" ForeColor="#3333FF" Width="183px"></asp:ListBox> 
 
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [Name] FROM 
[create_collar]"></asp:SqlDataSource> 

                            

Γηα ην ListBox επηινγήο θόδξαο  δεκηνπξγήζακε ηνλ αθφινπζν Asp.Net θψδηθα:    

<asp:ListBox ID="ListBox10" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource3" 
DataTextField="Name" DataValueField="Name" Height="101px" Font-Bold="True" Font-
Italic="True" ForeColor="#9900FF" Width="183px"></asp:ListBox> 
                 
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server" ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [Name] FROM 
[create_lining]"></asp:SqlDataSource> 

                 

Σέινο γηα ηελ επηινγή θνπκπηώλ δεκηνπξγήζακε ηνλ αθφινπζν Asp.Net θψδηθα: 

<asp:ListBox ID="ListBox11" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource4" 
DataTextField="bname" DataValueField="bname" Height="101px" Font-Bold="True" Font-
Italic="True" Font-Size="Small" ForeColor="#00CC00" Width="183px"></asp:ListBox> 
 
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource4" runat="server" ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:ConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [bname] FROM 
[create_buttons]"></asp:SqlDataSource> 

           

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξντφληνο ρξεηάδνληαη θαη θάπνηα αθφκε απαξαίηεηα 

ραξαθηεξίζηεθα: νη δηαζηάζεηο πνπ ζέιεη ν πειάηεο λα έρεη ην γνπλαξηθφ ηνπ. Γηα λα 
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ιακβάλνπκε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε πξνζζέζακε ηξία TextBox φπνπ ν πειάηεο ζα 

εηζάγεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζέιεη, πξνζζέζακε γηα ην ζθνπφ απηφ: 

 Γηα ην κήθνο ηνπ παιηνχ (ζε cm)  

             <asp:TextBox ID="length" runat="server" Width="70px" Font-Bold="True" Font- 

  Size="Medium"></asp:TextBox> 

 Γηα ην κήθνο ησλ καληθηψλ (ζε cm) 

<asp:TextBox ID="length" runat="server" Width="70px" Font-Bold="True" 

Font-Size="Medium"></asp:TextBox> 

 Γηα ην κήθνο ηεο πιάηεο (ζε cm) 

<asp:TextBox ID="length" runat="server" Width="70px" Font-Bold="True" 

Font-Size="Medium"></asp:TextBox> 

 

Σέινο πξνζζέζακε έλα αθφκε TextBox ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ 

γνπλαξηθνχ, κε βάζε ηηο επηινγέο πνπ έθαλε ν ρξήζηεο. 

<asp:TextBox ID="Totalprice" runat="server" Height="23px" Width="80px" Font-
Bold="True" Font-Size="Medium"></asp:TextBox> 

 

Ο ππνινγηζκφο ζα μεθηλάεη ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζα παηήζεη ην πιήθηξν submit. 

Αο δνχκε ηα event πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ φηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην submit γηα λα 

ππνινγηζηεί ε αμία ησλ επηινγψλ ηνπ. 

Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ submit button ην πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα 

δεηήζνπκε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ησλ πιηθψλ ηελ ηηκή ηνπ 

εθάζηνηε πιηθνχ, γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ γξάςακε ηνλ αθφινπζν θψδηθα ζε  C#.  

Με ην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα απνζεθεχνπκε ηελ ηηκή ηνπ επηιεγκέλνπ δέξκαηνο 

απφ ην ρξήζηε ζηε κεηαβιεηή priceleather.  

String SelectedItem = ListBox8.SelectedItem.Text; 
        SqlCommand command1 = new SqlCommand("Select price from createproduct 
where (Leather Like @name)", con); 
        command1.Parameters.AddWithValue("@name", SelectedItem); 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read = command1.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read.Read()) 
            { 
                string price = read["price"].ToString(); 
                priceleather = Convert.ToInt32(price); 
            } 
            read.Close(); 
            con.Close(); 
        } 
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ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πάξνπκε ηελ ηηκή ηνπ επηιεγκέλνπ γηαθά απφ ην ρξήζηε. Σν 

πεηχρακε κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα. 

Ζ ηηκή ηνπ επηιεγκέλνπ γηαθά απφ ην ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηελ κεηαβιεηή SecteCollar. 

String SecteCollar = ListBox9.SelectedItem.Text; 
        SqlCommand command2 = new SqlCommand("Select price from create_collar 
where (Name Like @collar)", con); 
        command2.Parameters.AddWithValue("@collar", SecteCollar); 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read2 = command2.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read2.Read()) 
            { 
                string pricecoll = read2["price"].ToString(); 
                collarprice = Convert.ToInt32(pricecoll); 
            } 
 
            read2.Close(); 
            con.Close(); 
        }  

           

Ζ επφκελε ηηκή πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε είλαη απφ ηελ επηινγή ηεο θφδξαο, 

πξνζζέζακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα γηα ην πεηχρνπκε. 

Ζ ηηκή ηεο επηιεγκέλεο θφδξαο απφ ην ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηελ κεηαβιεηή 

Selectelini.  

String Sectelini = ListBox10.SelectedItem.Text; 
        SqlCommand command3 = new SqlCommand("Select price from create_lining 
where (Name Like @Name)", con); 
        command3.Parameters.AddWithValue("@Name", Sectelini); 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read3 = command3.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read3.Read()) 
            { 
                string pricelining = read3["price"].ToString(); 
                lining = Convert.ToInt32(pricelining); 
            } 
 
            read3.Close(); 
            con.Close(); 
        }    

 

Ζ επηινγή πνπ κέλεη γηα λα αλαθηήζνπκε ηελ αληίζηνηρε αμία απφ ηε βάζε είλαη ν ηχπνο 

ησλ θνπκπηψλ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, ην πεηχρακε πινπνηψληαο ην αθφινπζν θνκκάηη 

θψδηθα. 
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Ζ αμία ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηε κεηαβιεηή Sectbtn. 

String Sectbtn = ListBox11.SelectedItem.Text; 
        SqlCommand command4 = new SqlCommand("Select price from create_buttons 
where (bname Like @btn)", con); 
        command4.Parameters.AddWithValue("@btn", Sectbtn); 
        con.Open(); 
        using (SqlDataReader read4 = command4.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read4.Read()) 
            { 
                string pricebutton = read4["price"].ToString(); 
                buttonprice = Convert.ToInt32(pricebutton); 
            } 
 
            read4.Close(); 
            con.Close(); 
        } 

        

Σέινο απηφ πνπ κέλεη είλαη λα ζπιιέμνπκε ηηο επηιεγκέλεο δηαζηάζεηο πνπ ζέιεη ν 

ρξήζηεο,  

  sizelength = Convert.ToInt32(length.Text); 
        sizesleeves = Convert.ToInt32(sleeve.Text); 
        sizeshoulder = Convert.ToInt32(shoulder.Text); 

ηηο ηηκέο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο ηηο απνζεθεχνπκε ζηηο κεηαβιεηέο 

sizelength, sizesleeves θαη sizeshoulder αληίζηνηρα. 

 

Έηζη έρνπκε ζπιιέμεη φιεο ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζηηο κεηαβιεηέο: 

 int priceleather 

 int collarprice 

 int lining 

 int buttonprice 

 int sizelength 

 int sizelength 

 int sizesleeves 

 int sizeshoulder 

 

 

Απηφ πνπ κέλεη λα θάλνπκε είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνο ησλ επηινγψλ 

ηνπ ρξήζηε. 
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Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ εθηόο απφ ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 

θαη κία ζεηξά απφ παξακέηξνπο πνπ αλαθέξακε φπσο ηα εξγαηηθά έμνδα, αιιά θαη ηηο 

θπκαηλόκελεο ηηκέο ησλ δεξκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δεκνπξαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγήζακε έλα Web service ηχπνπ SOAP, 

CreateYourFurProduct. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ web service ζα είλαη ν ππνινγηζκφο θφζηνπο ηνπ 

πξντφληνο, ζαλ είζνδν ζα δέρεηαη φιεο πξνβιεπφκελεο ηηκέο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη 

κεηά απφ ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκφ, φπνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη παξάκεηξνη 

πνπ αλαθέξακε (θφζηνο εξγαζίαο θαη λέεο ηηκέο ησλ δεξκάησλ) ζα δίλεη ζαλ έμνδν ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο (βιέπε Δηθφλα 3-61). 

 

Δηθόλα 3-61: Λεηηνπξγία web service  CreateYourProduct 

Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ web service δεκηνπξγήζακε πξψηα ηελ ζπλάξηεζε 

Calculatepricecustomproduct. 

Ζ ζπλάξηεζε  ζα δέρεηαη σο νξίζκαηα ηελ αμία ηνπ θάζε πιηθνχ θαη ησλ δηαζηάζεσλ 

πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο. 

public int Calculatepricecustomproduct(int cost1,int cost2,int cost3,int cost4, 

int length, int sleeve, int shoulder) 

 

ηε ζπλέρεηα απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα ελεκεξψλνπκε ηελ ππεξεζία καο κε 

ηηο λέεο ηηκέο ησλ δεξκάησλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηειεπηαίεο δεκνπξαζίεο. 
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Απηφ ην πεηχρακε δεκηνπξγψληαο έλαλ parser πνπ ζα ιακβάλεη δεδνκέλα απφ κία 

αμηφπηζηε ππγή. 

Σα δεδνκέλα ζα ηα ιακβάλνπκε πξνζσξηλά* (θαη γηα δνθηκή κόλν) απφ ην αθφινπζν 

link: http://centra.com/index.php?item=234 

 

δεκηνπξγήζακε ην htmlstring πνπ ζα ππάξρεη ην link. 

string htmlString = wc.DownloadString("http://centra.com/index.php?item=234"); 

         

Ζ ππεξεζία καο ζα αλαγλωξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ ηηκή πνπ ζα ιακβάλεη 

έηζη, π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη δέξκα chinchila ζα ζπκβαίλεη ην εμήο, 

Ο parser ζα ιακβάλεη ην πνζφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ δέξκαηνο θαη ζα θαζνξίδεη ηε λέα αμία 

ηνπ πιηθνχ απμνκεηψλνληαο ηε δηαθνξά. 

 Σν πεηχρακε απηφ πινπνηψληαο ηνλ αθφινπζν θψδηθα ηνπ parser. 

if (cost1 == 210) //check if the leather is chinchila 
        { 
            //chinchila current auction 
            string chinchilaleather = ""; 
            Match mChinchila = Regex.Match(htmlString, @"<p>Chinchilla(.*?)<p>", 
      RegexOptions.Singleline); 
            if (mChinchila.Success) 
            { 
                chinchilaleather = mChinchila.Groups[1].Value; 
                Console.WriteLine(chinchilaleather); 
            } 
            string prosimo1 = Regex.Replace(chinchilaleather, "[^+--.]", ""); 
            double auction = Convert.ToDouble(Regex.Replace(chinchilaleather, 
      "[^0-9.]", "")); 
 
            if (prosimo1 == "+") 
            { 
                value = value + value * (auction / 100); 
            } 
            else 
            { 
                value = value - value * (auction / 100); 
            } 
             
        }  
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Αληίζηνηρα πξάμακε θαη γηα ηα ππφινηπα δέξκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ 

θαηαζθεπή πξντφλησλ.  

Vison  

 

else if (cost2 == 120) 

{//parse mink  

    string minkleather = ""; 

    Match mMink = Regex.Match(htmlString, @"<p>White M(.*?)<p>",    

        RegexOptions.Singleline); 

Fox 

 

 else if (cost1 == 90) //check if leather is fox 

        {//parse fox  

            string foxleather = ""; 

            Match mfox = Regex.Match(htmlString, @"<p>White F(.*?)<p>", 

         RegexOptions.Singleline); 

Beaver 

 

 else if (cost1 == 60) //check if the leather is beaver 

        {//parse beaver 

            string beaverleather = ""; 

            Match mbeaver=Regex.Match(htmlString,@"<p>Brown M(.*?)<p>", 

               RegexOptions.Singleline); 

 

Rabbit 

 

else if (cost1 == 50) //check if leather rabbit 

        {//parse rabbit data 

            string rabitleather = ""; 

            Match mrabit=Regex.Match(htmlString, @"<p>White Velvet  

M(.*?)<p>",           RegexOptions.Singleline); 

  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ parser θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο αξρηθήο αμίαο, 

έρνπκε ηελ αλαλεσκέλε αμία ησλ δεξκάησλ. 

ηελ ηηκή βέβαηα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε θαη ηελ εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ δεξκάησλ πνπ θαιείηε λα εξγαζηεί. 

Έηζη πινπνηήζακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα: 

  int temp; 
        int work = 0; //cost of work 
        //estimated work value 
        int fulll = (length + sleeve + shoulder)/10; 
        if(cost1>=100) 
            { 
                work = 40 * fulll; 
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            } 
        else if (cost1 < 100) 
            { 
                work = 20 * fulll; 
            }        //end of estimated work value 

Απηφ πνπ θάλνπκε κε ην παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα είλαη ηα εμήο: 

ππνινγίδνπκε πεξίπνπ ην ζχλνιν ησλ δεξκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ παιηνχ.  

fulll = (length + sleeve + shoulder)/10; 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ καο έδσζε ην θαηάζηεκα γνπλαξηθψλ πνπ αθνξά απηή ε 

ζειίδα ε εξγαζία ηνπ ππαιιήινπ γηα ηα αθξηβά δέξκαηα θνζηνινγείηε ζηα 40 επξψ ελψ 

γηα ηα νηθνλνκηθφηεξα 20 επξψ. 

  if(cost1>=100) 
            { 
                work = 40 * fulll; 
            } 
 else if (cost1 < 100) 
            { 
                work = 20 * fulll; 
            } 

Αθνχ ηειεηψζακε θαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ, 

πξέπεη λα βξνχκε ην ζχλνιν ησλ δεξκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ξνχρνπ, ην ππνινγίδνπκε θαη ην απνζεθεχνπκε ζηελ ηηκή temp. 

temp = (length + sleeve + shoulder) / 10; 

χκθσλα θαη πάιη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ην θαηάζηεκα ην κέζσ κήθνο ελφο 

δέξκαηνο είλαη πεξίπνπ 10cm. 

Οινθιεξψλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο θαη ηνπ web service κε ηελ άζξνηζε  ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ε νπνία αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε κεηαβιεηή calc  

int newvalauction = Convert.ToInt32(value); //new price of fur leather! 
        calc = (int)(newvalauction * temp) + cost2 + (cost3 * shoulder) + cost4 + 
  work; 
        return calc;  

Με ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ newvalauction (ελεκεξσκέλε αμία ησλ δεξκάησλ) θαη ηνπ 

temp, ππνινγίδνπκε ηελ αμία φισλ ησλ δεξκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ γνπλαξηθνχ. 

Με ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ηνπ web service Create Your Product απηφ πνπ κέλεη είλαη 

λα ηελ θαιέζνπκε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε. 
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Δηθόλα 3-62: Κιήζε web service  

Αθνχ ηελ θαιέζνπκε ζην site καο, δεκηνπξγνχκε έλα αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. 

localhost.Service calcprice = new localhost.Service();  

Με ην object calcprice έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε 

Calculatepricecustomproduct πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ 

πξντφληνο, αξθεί λα ηελ ηξνθνδνηήζνπκε κε ηα πιηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ επέιεμε ν 

ρξήζηεο.  

totalvalue = calcprice.Calculatepricecustomproduct(priceleather, collarprice, 

lining, buttonprice, sizelength, sizesleeves, sizeshoulder); 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο είλαη πιένλ δήηεκα ηεο web service ε νπνία 

κφιηο νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ζα καο επηζηξέςεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή 

θφζηνπο. Σελ ηηκή ζα ηελ παξνπζηάδνπκε ζην ρξήζηε κέζσ ηνπ TextBox TotalPrice. 

Totalprice.Text = Convert.ToString(totalvalue);    
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Δηθόλα 3-63: Χξήζε ππεξεζίαο Yours Construction 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Yours 

Construction, αλ ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη γηα ην πξντόλ πξνζζέζακε έλα link ην νπνίν 

ζα ηνλ παξαπέκπεη ζηε ζειίδα About us πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην 

θαηάζηεκα.  

 3.5.9.2 Υπνζειίδα About Us 

Σειεπηαία επηινγή αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή, αληίζεηνο ίζσο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

θαζψο ε επηρείξεζε απνθηά θαη εκθαλίδεη ην "πξόζωπό" ηεο ζηνπο πειάηεο, είλαη ε 

επηινγή About Us. 

ηελ ζειίδα About Us ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο δηεχζπλζε, 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη άιια ζέκαηα φπσο events πνπ νξγαλψλεη ε επηρείξεζε 

collections θ.η.ι. 

Γηα ηελ πινπνίεζε δεκηνπξγήζακε κία λέα θφξκα ηελ About.aspx φπνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε ηελ επηρείξεζε. 

Δδψ ζα δεκηνπξγήζνπκε πέληε λέα πεδία: 

1. Collections (Δδψ ζα κπνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο collection πνπ δηνξγαλψζεθαλ 

θαη απηέο πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ κειινληηθά).  

2. Stores (Δδψ ζα εκθαλίδνπκε ζηνηρεία γηα ηα δηαζέζηκα ππνθαηαζηήκαηα 

θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ηεο επηρείξεζεο). 

3. About (Δκθάληζε δηεχζπλζεο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηειέθσλα, fax ηνπ 

θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο, βιέπε εηθφλα 3.4.43). 
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4. Events (Γηάθνξα events πνπ δηνξγαλψλεη ε επηρείξεζε φπσο δεκνπξαζίεο 

πξντφλησλ, ε θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο). 

5. Contact (Φφξκα απνζηνιήο email ζην θαηάζηεκα απφ ηνπο πειάηεο). 

Σηο παξαπάλσ επηινγέο ζα ηηο παξνπζηάδνπκε κε φκνξθν ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

πάιη jQuery. 

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο πνπ επηιέμακε είλαη ε "πηώζε" ηεο εηθφλαο φηαλ ν δείθηεο ηνπ 

πνληηθηνχ πάεη πάλσ ζε θάπνην αληηθείκελν πξνο επηινγή (βιέπε εηθφλα 3-64).  

 

Δηθόλα 3-64: Πεδία επηινγήο ζηελ About Us 

Οξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πξνζηέζεθαλ είλαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηινγή 

About Us  (βιέπε εηθφλα 3-65). 

 

Δηθόλα 3-65: ηνηρεία επηθνηλσλίαο θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο (επηινγή About)   
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Αθφκε πινπνηήζακε θαη ηελ απνζηνιή email πειαηψλ πξνο ην θαηάζηεκα, επηινγή 

CONTACT (βιέπε εηθφλα 3-66).  

                        

Δηθόλα 3-66: Δπηινγή CONTACT ζηελ About Us 

ηε θφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε, δεηάκε απφ ην ρξήζηε λα ζπκπιήξσζε ην φλνκά ηνπ, ην 

email ηνπ, ην ζέκα ηνπ κελχκαηνο πνπ ζέιεη λα ζηείιεη θαη θπζηθά ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηφο ηνπ. 

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ρξεηάζηεθε λα γξάςνπκε ην αθφινπζν θνκκάηη 

θψδηθα ζην C# αξρείν ηεο About.aspx. 

Ζ απνζηνιή ηνπ email ζα γίλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην πιήθηξν submit, ζπλεπψο 

ηνλ θψδηθα ηνλ εηζάγακε ζην event ηνπ πιήθηξνπ submit. 

try 
        { 
            MailMessage Msg = new MailMessage(); 

            Msg.From = new MailAddress(txtEmail.Text); 
            // Recipient e-mail address. 
            Msg.To.Add("jasontsoum@gmail.com"); 
            Msg.Subject = txtSubject.Text; 
            Msg.Body = txtMessage.Text; 
            // your remote SMTP server IP. 
            SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
            smtp.Host = "smtp.gmail.com"; 
            smtp.Port = 587; 
            smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("user",     
"password"); 
            smtp.EnableSsl = true; 
            smtp.Send(Msg); 
            //Msg = null; 
            lbltxt.Text = "Thanks for Contact us"; 
            // Clear the textbox valuess 
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            txtName.Text = ""; 
            txtSubject.Text = ""; 
            txtMessage.Text = ""; 
            txtEmail.Text = "";  

         } 

Απηφ πνπ πεηπραίλνπκε κε ην παξαπάλσ θνκκάηη θψδηθα είλαη ε απνζηνιή email πξνο 

ηε δηεχζπλζε πνπ ζέινπκε (βιέπε εηθφλα 3-67 θαη εηθφλα 3-68).  

 

 

Δηθόλα 3-67: Γεκηνπξγία κελύκαηνο κέζσ ηεο Contact. 

 

 

Δηθόλα 3-68: Παξαιαβή Email κέζσ ηεο Contact 
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 3.5.10 Δηζαγωγή video από collection κέζω YouTube 

ηε θφξκα About Us επηιέμακε λα πξνζζέζνπκε video απφ παιαηφηεξεο collections έηζη 

ψζηε λα παξαθηλνχληαη νη ππνςήθηνη πειάηεο λα επηζθεθηνχλ θάπνηα κειινληηθή 

collection ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέμακε γηα ηελ εηζαγσγή video είλαη λα γίλεηαη ε πξνβνιή κε ηε 

βνήζεηα ηνπ YouTube (http://www.youtube.com). Με απηή ηε ηερληθή κπνξνχκε λα 

γιπηψζνπκε θαη λα εμνηθνλνκήζνπκε πνιχ ζεκαληηθφ ρψξν ζην server πνπ ζα 

θηινμελήζεη ηε ζειίδα καο, αξθεί λα ζθεθηνχκε κφλν φηη ηα video νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

είλαη αξθεηά κεγάια ζε ρσξεηηθφηεηα.  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ινηπφλ έλα Player κε ην video κέζσ ηνπ YouTube πξέπεη λα 

θάλνπκε ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

1. Πξέπεη λα θαηεβάζνπκε ηελ αληίζηνηρε βηβιηνζήθε πνπ ππνζηεξίδεη ην 

YouTube γηα ηελ πξνβνιή ησλ video: AjaxControlToolkit.dll (βιέπε εηθφλα 

3-69) 

 

Δηθόλα 3-69: Πξνζζήθε βηβιηνζήθεο AjaxControlToolkit.dll 

2. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα open source module πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ YouTube πξνο ηνπο developers πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ YouTube, ην module νλνκάδεηαη: 

YouTubeScryptGenerator.cs , ην πξνζζέηνπκε ζην θάθειν App_Code ζην 

project καο. 

ηνλ θψδηθα ηνπ YouTubeScryptGenerator.cs κπνξνχκε λα αιιάμνπκε 

αξθεηέο παξακέηξνπο έηζη ψζηε ην video λα παίδεη φπσο εκείο ζέινπκε, γηα 

παξάδεηγκα ξίρλνληαο κία καηηά ζηνλ θψδηθα βιέπνπκε ηε function: 

            public static string Get(string id, int auto) 
               { 
                   return Get(id, auto, 320, 240); 

    }      

http://www.youtube.com/
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Δδψ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηελ αλάιπζε πνπ ζα έρεη ην video ζην site      

καο, ε default αλάιπζε είλαη 320 x 240 pixels. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιιεο πνιιέο επηινγέο, αθφκε κία είλαη αλ επηζπκνχκε ην 

video λα παίδεη απηφκαηα κε ην πνπ ν ρξήζηεο αλνίμεη ηε ζειίδα ή λα δίλνπκε 

ηελ επηινγή ζην ρξήζηε λα παηήζεη ην play γηα ην δεη, απηφ θαζνξίδεηαη απφ κία 

άιιε παξάκεηξν πνπ ππάξρεη: 

        sb.Append("&autoplay="); 
           // set autoplay options (indicates number of plays) 
          sb.Append(auto.ToString());        

3. Αθνχ πξνζζέζακε θαη ην YouTubeScryptGenerator.cs, κπνξνχκε πιένλ λα 

εκθαλίζνπκε ηα video πνπ ζέινπκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζειίδαο καο, 

απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη λα γξάςνπκε ην αληίζηνηρν θνκκάηη θψδηθα ζηε 

.Net θαη θπζηθά ζην C# αξρείν γηα λα πεξάζνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ζέινπκε. 

ηελ Asp.Net δεκηνπξγήζακε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα φπνπ κε βάζε 

κία ιίζηα πνπ πξνζζέζακε κπνξνχκε λα θαιέζνπκε θαη λα δνχκε απφ ην 

ινγαξηαζκφ καο ζην YouTube φπνην video ζέινπκε.  

                <!-- ALL CONTENT IS SHOWN FOR DEMO PURPOSE ONLY--> 
          <asp:DropDownList ID="cmbPlaylist" runat="server 
  AutoPostBack="True" style="margin-bottom: 0px" > 
          <asp:ListItem Value="_lDaiRQPx9I">Collection 2012</asp:ListItem> 
         
          <asp:ListItem Value="F3z2XnTsAHc">Collection 2013</asp:ListItem> 
        
          </asp:DropDownList> 

       

Απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζηνλ Asp θψδηθα πνπ πινπνηήζακε είλαη νη 

ηηκέο Value="_lDaiRQPx9I" θαη Value="F3z2XnTsAHc",κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε 

λα θαιέζνπκε ηα αληίζηνηρα video πνπ εθπξνζσπνχλ ζην YouTube, θπζηθά 

αξγφηεξα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιια video εθηφο απφ απηά ηα δχν 

πνπ έρνπκε βάιεη, θαιψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο (Δηθφλα 3-70). 
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 Δηθόλα 3-70: Κσδηθόο ηνπ video πνπ βιέπνπκε ζην YouTube 

Σειεηψλνληαο ηελ πινπνίεζε πξνβνιήο video,  κε ην αθφινπζν θνκκάηη C# 

θψδηθα  ξπζκίδνπκε ηηο παξακέηξνπο ζην module ηνπ YouTube πνπ είδακε 

(YouTubeScryptGenerator). 

int auto = 0; 

 // Autostart 
            try 
            { 
                qry = "auto"; 
                qry = (Request.QueryString[qry] == null) ? "" :    
  Request.QueryString[qry]; 
                if (qry != "") { auto = int.Parse(qry); } 
            } 

            catch { }  

Θέηνληαο ηελ κεηαβιεηή auto ίζε κε 0 ην video δελ ζα παίδεη απηφκαηα θάζε θνξά πνπ 

θνξηψλεη ε ζειίδα αιιά ζα μεθηλάεη φηαλ ν ρξήζηεο ζα παηήζεη ην play. 

Σέινο επηιέμακε ηελ αλάιπζε πνπ ζέινπκε λα παίδεη ην video πινπνηψληαο ην αθφινπζν 

θνκκάηη θψδηθα: 

 private int _W = 320; 
       private int _H = 240;   

 Literal1.Text = YouTubeScript.Get(cmbPlaylist.SelectedValue, auto, _W, _H); 
        } 
        else 
        { 
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            // generate script on page postback 
       Literal1.Text = YouTubeScript.Get(cmbPlaylist.SelectedValue, 0, _W, _H); 

 } 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνβνιήο video νινθιεξψλνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο ππνζειίδαο 

About Us.aspx, ην ηειηθφ απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3-

71). 

 

Δηθόλα 3-71: Σειηθή κνξθή About Us subpages. 

 3.5.11 Γεκηνπξγία ζειίδαο απιήο δηαρείξηζεο Admin.aspx 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ζειίδα δηαρείξηζεο 

ηεο ηζηνζειίδαο καο, κε ηελ νπνία ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

πξνζζέζεη έλα λέν πξντφλ ζην site ή λα δηαγξάςεη - ηξνπνπνηήζεη θάπνην απφ ηα 

ππάξρνληα, επίζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν θάπνηαο 

παξαγγειίαο εηζάγνληαο ηνλ θσδηθφ ηεο. 

Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπκεζνχκε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε ζην 

θεθάιαην 3.5.6 γηα ην πσο ιεηηνπξγεί ε ηαπηνπνίεζε - είζνδνο ρξεζηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία ξφισλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. 

ηε ζειίδα Admin είλαη πξνθαλέο φηη δελ ζα έρνπλ πξφζβαζε νη απινί ρξήζηεο, αιιά 

κφλν φζνη έρνπλ δηθαηψκαηα administrator. 

Σε ζειίδα Admin.aspx ζα ηελ πινπνηήζνπκε κέζα ζην folder AdminPages πνπ 

πξνζζέζακε ζην project καο ελψ κέζσ ηνπ web configuration ζέζακε φηη πξφζβαζε ζα 

έρνπλ κφλν φζνη ινγαξηαζκνί έρνπλ δηθαηψκαηα administrator (βιέπε θεθάιαην 3.5.6 

εηθφλα 3-33). 
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 3.5.11.1 Υινπνίεζε ηνπ Admin.aspx 

Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηεο ζειίδαο Admin, δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή 

λα κπνξεί πξνζζέζεη έλα λέν πξντφλ ζηε βάζε. 

Σν Id ηνπ λένπ πξντφληνο εηζάγεηαη απηφκαηα απφ ηε βάζε, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα 

εηζάγεη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ: φλνκα (Name), κήθνο 

(Length), κήθνο ψκνπ (Shoulder), κήθνο καληθηνχ (Sleeves), ηηκή (Price), δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ πξντφληνο ζηελ απνζήθε (Quantity) θαζψο θαη εηζαγσγή θσηνγξαθηψλ γηα ηελ 

επίδεημε ηνπ πξντφληνο, ηέινο ε εκεξνκελία εηζαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζα εηζάγεηαη 

απηφκαηα κέζσ ηνπ C# θψδηθα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε παξαθάησ.  

Δηζάγακε ηα αληίζηνηρα TextBox φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα δψζεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ λένπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη. 

Γηα ην uploading ησλ θσηνγξαθηψλ ρξεζηκνπνηήζακε ην εξγαιείν πνπ καο παξέρεη ην 

Visual Studio, File Upload (Δηθφλα 3-72).   

 

Δηθόλα 3-72: Φόξκα εηζαγσγήο λένπ πξντόληνο. 

Σν πξντφλ ζα πξνζηίζεηαη ζηε βάζε κφιηο ν δηαρεηξηζηήο παηήζεη ην: Upload Product. 

πλεπψο ηνλ θψδηθα πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε λένπ πξντφληνο ζα ηνλ πξνζζέζνπκε ζην 

event ηνπ Upload Product. 

Ξεθηλψληαο ηελ πινπνίεζε ηνπ Upload Product ιακβάλνπκε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, 

  DateTime now = DateTime.Now.Date; 
        string date = now.GetDateTimeFormats('d')[0]; 

ζπλερίδνπκε ιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο: 

  όνομα προΰόντοσ: prodName.Text = ""; 
        μήκοσ προΰόντοσ: LengthLb.Text = ""; 
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        μήκοσ ώμου:      Shoulderlb.Text = ""; 
        μήκοσ μανικιού:  sleeveslb.Text = ""; 
        αξία προΰόντοσ:  Pricelb.Text = ""; 
        ποςότητα:       Quantitylb.Text = "";         

φια ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ηα πξνζζέζνπκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα products φπνπ βξίζθνληαη ηα δηαζέζηκα πξντφληα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ αλνίγνπκε κία λέα ζχλδεζε κε ηε βάζε καο θαη πξνζζέηνπκε κία λέα 

ελεκέξσζε ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα.  

Σν πεηχρακε κε ην αθφινπζν θνκκάηη θψδηθα: 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into 
products(Name,Length,shoulder,sleeves,price,date,quantity) Values ('" + 
Namefl.Text + "','" + Lengthfl.Text + "','" + Shoulderfl.Text + "','" + 
Sleevesfl.Text + "','" + price + "','" + date + "','" + Quantityfl.Text + "')", 
con1); 
cmd.ExecuteNonQuery(); 

 

Αληίζηνηρα γηα ην αλέβαζκα ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ πξντφληνο, αλεβάδνπκε ζην site καο 

ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέινπκε κε ην παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα: 

string subimages1 = "~//Photos//thumbs//"; 
        Boolean fileOK1 = false; 
        String path1 = Server.MapPath(subimages1); 
        if (FileUpload1.HasFile) 
        { 
            String fileExtension = 
                System.IO.Path.GetExtension(FileUpload1.FileName).ToLower(); 
            String[] allowedExtensions = { ".gif", ".png", ".jpeg", ".jpg" }; 
            for (int i = 0; i < allowedExtensions.Length; i++) 
            { 
                if (fileExtension == allowedExtensions[i]) 
                { 
                    fileOK1 = true; 
                } 
            } 

Ζ πξψηε θσηνγξαθία πνπ ζα βάιεη ν δηαρεηξηζηήο ζα είλαη ε κηθξνγξαθία πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, ζα ηελ αλεβάδνπκε θαη ζα ηελ απνζεθεχνπκε ζην αληίζηνηρν 

folder πνπ έρνπκε γηα ηηο κηθξνγξαθίεο: 

  string subimages1 = "~//Photos//thumbs//"; 

 

Ζ δεχηεξε θσηνγξαθία πνπ αλεβάδεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη αχηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

jQuery πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεη ζην ρξήζηε κία κεγαιχηεξε εηθφλα ηνπ πξντφληνο, γηα 

ηε δεχηεξε εηθφλα ινηπφλ πνπ ζα αλεβαίλεη ζην site καο πξνζζέζακε ην αθφινπζν 

θνκκάηη θψδηθα κε ην λέν path: string subimages2 = "~//Photos//"; 

  string subimages2 = "~//Photos//"; 
        Boolean fileOK2 = false; 



 

105 

        String path2 = Server.MapPath(subimages2); 
        if (FileUpload2.HasFile) 
        { 
            String fileExtension = 
                System.IO.Path.GetExtension(FileUpload2.FileName).ToLower(); 
            String[] allowedExtensions = { ".gif", ".png", ".jpeg", ".jpg" }; 
            for (int i = 0; i < allowedExtensions.Length; i++) 
            { 
                if (fileExtension == allowedExtensions[i]) 
                { 
                    fileOK2 = true; 
                } 
            }     

Σειεηψλνληαο κε ην κεραληζκφ πξνζζήθεο λέσλ πξντφλησλ, πξνζζέζακε έλα gridview, 

κε ην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ή αθφκε θαη λα 

δηαγξάςεη ππάξρνληα πξντφληα απφ ην ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 

3-73). 

 

Δηθόλα 3-73: Γηαρείξηζε πξντόλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε  

Ζ επφκελε δπλαηφηεηα πνπ πξνζζέζακε ζηε ζειίδα ηνπ admin, είλαη ε αλαδήηεζε θαη 

εχξεζε ησλ παξαγγειηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο πειάηεο. 

Πξνζζέζακε έλα TextBox ζην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο θαηαρσξεί ην Id ηεο παξαγγειίαο. 

Παηψληαο ην πιήθηξν Retrieve γίλεηαη ε απνζηνιή ηνπ Id  

Response.Redirect("~/AdminPages/Admin_forders.aspx?Id_sales=" + OrderId.Text); 

ζην Gridview. 

Γεκηνπξγήζακε έλα ζχλζεην εξψηεκα ην νπνίν αλαδεηεί θαη αλαθηά ηα ζηνηρεία κε 

βάζε ηνλ θσδηθφ παξαγγειίαο πνπ δφζεθε απφ ην δηαρεηξηζηή. 

SelectCommand="SELECT sales.Id_sales AS Sales_Id,  
ProductSaled.Id_product,  
sales.Date_sales AS DateofOrder,  

products.Name, products.length, products.shoulder, products.sleeves, 
products.price, ProductSaled.Quantity, sales.price_item, sales.Id_user  
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FROM sales INNER JOIN ProductSaled ON sales.Id_sales = 

ProductSaled.Id_sales INNER JOIN products ON ProductSaled.Id_product = 

products.Id WHERE (sales.Id_sales = @Id_sales)"      

 

Δηθόλα 3-74: Παξάδεηγκα αλαδήηεζεο παξαγγειίαο 

Σέινο πξνζζέζακε θάπνηα εξγαιεία κε ηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη 

ηηο παξακέηξνπο απφ ηνπο κεραληζκνχο επρξεζηίαο, κεξηθά απφ απηά ηα control είλαη: 

 Control κε ην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

κεραληζκφ ησλ απηφκαησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελία - πνζνζηφ πξνζθνξάο (βιέπε 

Παξάξηεκα ζει 119, Σξνπνπνίεζε παξακέηξσλ κέζσ Admin.aspx)  

 Control κε ην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ειάρηζηε ηηκή 

απνζέκαηνο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη αλ ζα γίλεη απηφκαηε 

απνζηνιή e-mail κε ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε (βιέπε Παξάξηεκα ζει 119). 

 Γπλαηφηεηα εχξεζεο ηνπ πξντφληνο κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο αλάκεζα ζε 

επηιεγκέλε πεξίνδν (βιέπε Παξάξηεκα ζει 120).     

Οη επηινγέο πνπ επηιέμακε θαη δεκηνπξγήζακε ζηελ ζειίδα admin.aspx είλαη νη άθξσο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απιή δηαρείξηζε ηνπ e-shop απφ θάπνηνλ ν νπνίνο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα δηαζέηεη πνιιέο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. πλεπψο δελ ζα 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη θάπνην ζνβαξφ ζθάικα ζηε ζειίδα απφ ιαλζαζκέλε ρξήζε. 

Μειινληηθά κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε πεξηζζφηεξεο επηινγέο δηαρείξηζεο ζηε 

ζειίδα admin.aspx. 

Αθφκε κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θαη ην ζχζηεκα αζθαιείαο εηζφδνπ ζε κειινληηθή 

αλαβάζκηζε.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  Δπίινγνο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο πνπ αθνξά θαηάζηεκα γνπλαξηθψλ. 

Ζ ηζηνζειίδα δηαζέηεη ζχζηεκα πσιήζεσλ ζην δηαδίθηπν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάδεη 

πξντφληα πξνζζέηνληαο απηά πνπ επηζπκεί ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ, αθνχ πξψηα έρεη 

δεκηνπξγήζεη θάπνην ινγαξηαζκφ ή αλ φρη έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αγνξάο θαη 

εμφθιεζεο απηνχ κέζσ ηνπ PayPal.   

Ζ ηζηνζειίδα πέξαλ ηνπ θιαζζηθνχ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ππνζηεξίδεη πιεζψξα 

έμππλσλ εθαξκνγψλ ηηο νπνίεο πινπνηήζακε, κεξηθέο απφ απηέο είλαη ε απηφκαηε 

δεκηνπξγία πξνζθνξψλ πξντφλησλ, ε απηφκαηε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

(email) ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφζεκα απφ ηα δηαζέζηκα 

πξντφληα εμαληιείηε αιιά θαη επθπείο ηξφπνπο αλαδήηεζεο κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξίζηεθα ησλ πξντφλησλ. Σέινο πξνζζέζακε κία ιεηηνπξγία γηα ηελ 

θνζηνιφγεζε πξντφληνο κε επηινγέο πιηθψλ απφ ην ρξήζηε. 

Καηαζθεπάζακε ηε ζειίδα καο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη βειηηψζεηο λα είλαη ζρεηηθά εχθνιε ππφζεζε, αθφκε θαη ε πιήξεο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

site γηα έλα δηαθνξεηηθφ θαηάζηεκα θαη δηαθνξεηηθφ είδνο πξντφλησλ είλαη επίζεο 

εθηθηή, αθνχ επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ γξαθηζηηθψλ θαη φπνπ ήηαλ εθηθηφ θαη ησλ κεραληζκψλ. 

Οξηζκέλνη έμππλνη κεραληζκνί ηεο ζειίδαο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κειινληηθά κε 

αθφκε πην επθπή ηξφπν, φπσο ν κεραληζκφο απηφκαησλ πξνζθνξψλ ζα κπνξνχζε λα 

αλαβαζκηζηεί πεξεηαίξσ κε κεραληζκνχο πιεηζηεξηαζκψλ θαζψο θαη δηαζχλδεζε κε 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, πνπ δελ κπνξεί λα πνπιήζεη ζην eBay. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηελ Asp.Net θαη C#, ζπκπεξάλακε φηη 

ρξεηάδεηαη πιεζψξα γλψζεσλ πάλσ ζε δηάθνξεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εξγαιείσλ φπσο: SQL, CSS, ASP, jQuery, JavaScript πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα 

θαιφ θαη αληαγσληζηηθφ απνηέιεζκα. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πινπνηήζεθε κε ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ ησλ γισζζψλ, εθ' ησλ 

νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη κεραληζκνί πινπνηήζεθαλ εθ ' ηνπ κεδελφο, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά ηηο πεξεηαίξσ αλαβαζκίζεηο θαη ηε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά εχθνιε 

ππφζεζε. 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχκε πιένλ λα δεκηνπξγήζνπκε πνιχ 

εχθνια, είηε εθ' ηνπ κεδελφο είηε αθφκε ζηεξηδφκελνη πάλσ ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηζηνζειίδαο.   

 5.1  Όξηα θαη πεξηνξηζκνί - πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζηελ εξγαζία 

Όπσο ζε θάζε κεγάιν έξγν έηζη θαη εδψ αληηκεησπίζακε πιεζψξα πξνβιεκάησλ, είηε 

ηερληθήο θχζεσο είηε κε αλακελφκελα ζθάικαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πιαηθφξκα, 

παξαθάησ ζα αλαθέξνπκε νξηζκέλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα. 

Ο πξψηνο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλαληήζακε πξνήιζε απφ αζπκβαηφηεηα 

κεηαμχ εξγαιείσλ, ην Artisteer version 3.0 εξγαιείν δεκηνπξγίαο template ηφζν γηα CMS 

πιαηθφξκεο (φπσο Joomla, Drupal θ.η.ι.) φζν θαη γηα ASP.Net Websites, παξνπζίαζε 

αζπκβαηφηεηα κε ην έξγν καο ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε .Net 4.5, ην Artisteer 

ππνζηεξίδεη κέρξη έθδνζε .Net 2.0 θαη δελ ππάξρεη θάπνηα αλακελφκελε αλαβάζκηζε 

απηνχ πξνο ην παξφλ, σο εθ' ηνχηνπ εληππσζηαθά θαη φκνξθα template ηα νπνία 

δεκηνπξγνχκε πνιχ εχθνια κε ην Artisteer δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξάγκα 

πνπ έθαλε ηε δνπιεηά καο πνιχ πην δχζθνιε αθνχ έπξεπε λα πξνζεισζνχκε 

απνθιεηζηηθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ γξαθηζηηθνχ κέξνπο κφλν κε ηελ ζπγγξαθή θχιισλ 

CSS. 

Πξάγκα πνπ καο θέξλεη ζην δεχηεξν πεξηνξηζκφ πνπ ζπλαληήζακε, αθνχ γηα ηελ 

δεκηνπξγία εληππσζηαθψλ θαη θαζαξά επαγγεικαηηθψλ γξαθηθψλ ρξεηάδεηαη άξηζηε 

γλψζε ζπγγξαθήο CSS θψδηθα, δηαθνξεηηθά έλα site πνπ κπνξεί λα είλαη άξηζηα 

πινπνηεκέλν πξνγξακκαηηζηηθά άιια κε θηωρό γξαθηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

αληηεκπνξηθφ θαη ζπλεπψο κε απνηειεζκαηηθφ πξνο ην ζηφρν ηνπ.  



 

109 

Γηα λα θαιχςνπκε ηελ έιιεηςε γλψζεο πάλσ ζηε ζπγγξαθή θψδηθα CSS, 

ρξεζηκνπνηήζακε δσξεάλ εξγαιεία φπσο ην simple CSS θαη ην JustStyle CSS. 

Ο ηξίηνο πεξηνξηζκφο πνπ αληηκεησπίζακε είλαη ή φρη θαη ηφζν κεγάιε επάξθεηα 

εξγαιείσλ θαη plugin γηα ASP.Net ηζηνζειίδεο, ζε αληίζεζε απφ ηηο CMS πιαηθφξκεο 

φπνπ ππάξρνπλ ακέηξεηα εξγαιεία πνιιά εθ ' ησλ νπνίσλ είλαη αθφκε θαη δσξεάλ, γηα 

ηα ASP.Net δελ ππάξρνπλ ηφζα εξγαιεία θαη απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ηα πεξηζζφηεξα 

είλαη θηωρά ζε δπλαηφηεηεο ή αθφκε θαη επί πιεξσκήο, αθφκε θαη ηα δσξεάλ tutorial 

πνπ ππάξρνπλ ρξεηάδνληαη ζπγγξαθή θψδηθά απφ ηελ αξρή θαη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηάμνπλ ζην έξγν καο, ελψ αλ δνπιεχακε κε θάπνηα CMS πιαηθφξκα 

(π.ρ. Joomla) ζα κπνξνχζακε λα θαηεβάζνπκε έλα open source extension απφ ηνλ 

αθφινπζν ζχλδεζκν, link: https://extensions.joomla.org/extensions/e-

commerce/shopping-cart θαη λα είρακε άκεζα, εχθνια θαη γξήγνξα ππνζηήξημε 

θαιαζηνχ αγνξψλ ζην site καο, αθφκε θαη ε ππνζηήξημε πνιπγισζζίαο ζην site καο 

ρξεηάζηεθε αξθεηφ ρξφλν θαη θφπν γηα λα γίλεη θαη ζπγγξαθή θψδηθα αλ ε πιαηθφξκα 

πνπ δνπιεχακε ήηαλ θάπνην CMS (π.ρ. joomla) ηφηε θαη εδψ ζα κπνξνχζακε λα 

θαηεβάζνπκε θάπνην έηνηκν extension θαη λα έρνπκε άκεζα πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε 

ζηε ζειίδα καο. 

Σν ηέηαξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ επζχλε θαη ζθάικα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο πιαηθφξκαο θαη επηπξφζζεηνπ plugin, αθφκε θαη ην Visual Studio ην νπνίν 

ζεσξείηε καθξάλ απφ ηηο θαιχηεξεο πιαηθφξκεο, ππήξμε κία απηόκαηε αλαβάζκηζε 

ζηελ νπνία πξνρψξεζε πάλσ ζην extension ηνπ Git πνπ είρακε εγθαηεζηεκέλν, ε 

ζπγθεθξηκέλε αλαβάζκηζε ήηαλ ειαηησκαηηθή κε απνηέιεζκα λα ράζνπκε ηελ 

πξφζβαζή καο ζην remote repository ηνπ project. Σν πξφβιεκα ην ιχζακε αλαγθαζηηθά 

δεκηνπξγψληαο λέν remote repository ζην Git Hub θαη θάλνληαο επαλεγθαηάζηαζε ηνπ 

Git plugin. 

Σν πέκπην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, νθεηιφηαλ ζηελ απνηπρεκέλε αλαβάζκηζε ηνπ .Net 

framework απφ ηα Windows 7 (έθδνζε Home Edition). Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

απνγνεηεπηηθφ θαζψο δελ δνχιεπε ηίπνηα ελψ ζηα log ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαληδφηαλ φηη 

ε αλαβάζκηζε είρε νινθιεξσζεί ζσζηά. Σν πξφβιεκα εληνπίζηεθε κε ηελ βνήζεηα απφ 

ην δηαδίθηπν θαη ιχζεθε κε πιήξε απεγθαηάζηαζε ηεο .Net θαη ηελ επαλεγθαηάζηαζε 

ηεο ρεηξνθίλεηα.       

https://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/shopping-cart
https://extensions.joomla.org/extensions/e-commerce/shopping-cart
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Σν έθην πξφβιεκα πνπ εληνπίζακε αθνξά ηα δσξεάλ web service πνπ πξνζζέζακε ζηελ 

ηζηνζειίδα (κεηαηξνπέαο ζπλαιιάγκαηνο, κεηαηξνπέαο κεγεζώλ), πνιιέο θνξέο έρεη 

ζπκβεί ν server πνπ ηηο θηινμελεί λα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη λα ιακβάλνπκε ην 

κήλπκα "System.IO.IOException: There is not enough space on the disk". 

Σν πξφβιεκα θπζηθά ιχλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξία ην πνιιή κέζα ζε 48 ψξεο  φηαλ 

ζπκβεί θάηη ηέηνην.     

Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ ην δχζρξεζην Asp.Net 

Web Configuration ηεο Asp, φπνπ ην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δεκηνπξγία ξφισλ απιψλ 

ρξεζηψλ θαη administrator, παξφιν πνπ κε ηελ αγνξά domain δηαηίζεληαη εξγαιεία 

δηαρείξηζεο ηεο ζειίδαο, επηιέμακε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη ηε ζειίδα Admin.aspx. 

Πνιιά θαη άιια κηθξφ πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ ζα ηα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, 

αιιά πξνζηέζεθαλ θαη απηά ζηελ δπζθνιία ηνπ έξγνπ καο.                    

 5.2  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Μειινληηθέο βειηηψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηεο ζειίδαο είλαη είδε ζε εμέιημε, ηφζν γηα ην 

γξαθηζηηθφ θνκκάηη ηεο ζειίδαο φζν θαη  γηα ην θνκκάηη ησλ κεραληζκψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ζε εμέιημε ε δεκηνπξγία ελφο λένπ κεραληζκνχ πξνβνιήο 

θσηνγξαθηψλ κε jQuery, ην νπνίν ζα πξνζηεζεί ζην πξώην επίπεδν πνπ ζπλαληάκε ην 

πξντφλ, ν λένο κεραληζκφο ζα έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή (Δηθφλα 5-1 "κηθξνγξαθία" θαη 

Δηθφλα 5-2) 

 

Δηθόλα 5-1: Μηθξνγξαθία εηθόλαο. 

Δθηφο απηνχ κία αθφκε κειινληηθή πινπνίεζε πνπ δεκηνπξγείηε ζην γξαθηζηηθφ 

θνκκάηη θαη πάιη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πξντφλησλ είλαη ε 

δεκηνπξγία κεραληζκνχ zoom in ζην επηζπκεηφ πξντφλ, ζα ην πινπνηήζνπκε θαη πάιη κε 

ηε ρξήζε jQuery. 
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Δθηφο βέβαηα απφ ην γξαθηζηηθφ θνκκάηη, ζην πξνγξακκαηηζηηθφ κέξνο ζα 

πινπνηήζνπκε ηε κέζνδν πιεξσκψλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο (κε ηε βνήζεηα θαη 

ηε ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ : Alpha bank θαη Δζληθή ηξάπεδα), 

Αθφκε ζαλ ζηφρν έρνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο πην εκθαλίζηκνπ Admin.aspx page θαη κε 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο πξφζβαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ζηε ζειίδα καο, θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο απηνχ. 

 

Δηθόλα 5-2: Πξνβνιή εηθόλαο ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα  

αλ ζεκαληηθφ σο θαη πξσηνπφξν ζηφρν έρνπκε ζέζεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κεραληζκνχ 

απηφκαησλ πξνζθνξψλ, φπνπ ε αλαλεσκέλε ηνπ έθδνζε αλ δελ "θαηαθέξλεη" λα 

πνπιήζεη έλα πξντφλ, ζα επηρεηξεί λα ην πνπιήζεη κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ είηε θάλνληαο 

θάπνηα κνξθή ζχλδεζεο κε ην eBay, είηε κε ηε ρξήζε θάπνηνπ κεραληζκνχ 

δεκνπξαζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε εκείο κειινληηθά. 

Σέινο ζαλ κειινληηθή πινπνίεζε αιιά αξθεηά δχζθνιε θαζψο απαηηεί κεγάιε θαη 

ιεπηεπίιεπηε εξγαζία ζην γξαθηζηηθφ θνκκάηη είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εηθνληθνχ 

κνληέινπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ παξέρνπκε Yours Construction, φπνπ ν ρξήζηεο 

θάλνληαο ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ ζέιεη, ε αληίζηνηρε θσηνγξαθία ζα εκθαλίδεηαη 

πάλσ ζε έλα εηθνληθφ κνληέιν, ζηε ζπλέρεηα θαηφπηλ κίαο επηινγήο πνπ επίζεο ζα 

πινπνηήζνπκε ν ρξήζηεο ζα επηιέγεη ην ζρέδην πνπ ζέιεη γηα ην ξνχρν ηνπ. 

Φπζηθά νη κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο θαη βειηηψζεηο δελ ζηακαηνχλ εδψ θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κία ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ νπνία πξέπεη δηαξθψο λα 

δεκηνπξγνχκε θαη λα πξνζζέηνπκε λέεο ηδέεο θαη ππεξεζίεο αλ ζέινπκε λα ηελ 

θξαηήζνπκε αληαγσληζηηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

Δπηπξόζζεηεο Βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

Γηα ρξήζε δπλαηνηήησλ SQL 

using System.Linq; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data.Sql; 

Γηα ρξήζε ζπλαξηήζεσλ θξππηνγξάθεζεο  

using System.Web.Security; 

Γηα ρξήζε ζπλαξηήζεσλ απνζηνιήο email 

using System.Net; 
using System.Net.Mail; 

Γηα ρξήζε ζπλαξηήζεσλ πξόζβαζεο ζηα configuration αξρεία 

using System.Configuration; 

Γηα ρεηξηζκό δεδνκέλσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ 

using System.Data; 

Γηα ρξήζε Html Controls 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

  

Βηβιηνζήθεο πξόζζεηωλ ππεξεζηώλ 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ κεραληζκνύ twilio (απνζηνιή sms ζην θηλεηό) 

using Twilio; 

Γηα ηε ρξήζε PayPal   

using PayPal; 
using PaypalSandboxService; 

 

Γεκηνπξγία ζύλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη εθηέιεζε εξσηήκαηνο 

SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
string aSQL = "select Name, price from products where 
Id="+Request.QueryString["Id"].ToString(); 
        try 
        { 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(aSQL, con); 
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 

      DataSet ds = new DataSet(); 

      da.Fill(ds); 

      MyRepeater.DataSource = ds; 
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      MyRepeater.DataBind();  

  } 

        finally 
        { 
            con.Close(); 
        } 

 

Γπλαηόηεηα απνζηνιήο e-mail κε ηε βνήζεηα ηεο C#  

MailMessage mailObj = new MailMessage( 
       "sender", "receiver", "message", msg); 
 
        SmtpClient SMTPServer = new SmtpClient("localhost"); 
        try 
        { 
            SMTPServer.UseDefaultCredentials = false; 
            SMTPServer.Host = "smtp.gmail.com"; 
            SMTPServer.Port = 587; 
            SMTPServer.Credentials = new NetworkCredential("username", 
"password"); 
            SMTPServer.EnableSsl = true; 
            SMTPServer.Send(mailObj); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            // Label1.Text = ex.ToString(); 
        } 

 

Χξεζηκνπνηώληαο stored procedure κε Asp.Net 

 

Σα stored procedures (sprocs) γεληθά είλαη κία ζεηξά απφ δειψζεηο Transact - SQL 

νκαδνπνηεκέλα ζε κία ινγηθή κνλάδα. 

Δπηηξέπνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ θαζψο θαη ηελ 

επηινγή (Select) θαη ηηο επαλαιήςεηο (loop). 

Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο stored procedures απφ ηε ρξήζε απιψλ εξσηεκάησλ πξνο ην 

server: 

1) Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζχληνκσλ νλνκάησλ θαη φρη ζε κία κεγάιε 

ζπκβνινζεηξά θεηκέλνπ, σο εθ' ηνχηνπ ρξεηαδφκαζηε ιηγφηεξε θίλεζε ζην 

δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ηξέμεη ν θψδηθαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε "πξφηαζε" 

(storage procedure). 

2) Δίλαη πξν - βειηησκέλεο θαη πξν - κεηαγισηηηζκέλεο, έηζη κπνξνχκε λα 

εμνηθνλνκήζνπκε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε θάζε θιήζε/εθηέιεζε stored 

procedure. 
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3) Δθιχνπλ κία επηπξφζζεηε δηεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ επηπξφζζεηε 

αζθάιεηα θαη λα θξχςνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

4) Μπνξνχλ λα θιεζνχλ μαλά θαη μαλά ζην project θάλνληαο ηα 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα, έηζη κεηψλεηαη θαη ην κέγεζνο ηνπ θψδηθα. 

 

Παξακεηξνπνίεζε 

Έλα stored procedure καο δίλεη κία δηαδηθαζηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο ππνζηεξίδνληαη δχν 

ηχπνη παξακέηξσλ: 

 Παξάκεηξνη εηζαγσγήο (Input Parameters) 

 Παξάκεηξνη εμαγσγήο (Output Parameters) 

 

stored procedure: example of create store procedure 

CREATE PROCEDURE [dbo].[stored_procedure] 
( 
 @var1 "var type", 
 @var2 "var type" 
) 
AS 

SET NOCOUNT ON 
INSERT INTO [table] ( 
 temp1, temp2) 
 VALUES(@var1, @var2) 

παξάκεηξνη εηζαγσγήο: 

temp1,temp2. 

παξάκεηξνη εμαγσγήο: 

var1,var2. 

 

Σξνπνπνίεζε παξακέηξσλ κέζσ Admin.aspx "πνζνζηνύ έθπησζεο - εκεξνκελίαο". 

Γεκηνπξγία key κε αξρηθέο ηηκέο ζην αξρείν web.config 

Πνζνζηφ έθπησζεο πξντφληνο:  

<add key="discoundpercent" value="10"/> 

Ζκεξνκελία :  

<add key="startdate" value="12"/> 

Πξνβνιή εκεξνκελίαο πξνζθνξψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην web.config αξρείν: 

string crdate; 

crdate = WebConfigurationManager.AppSettings["startdate"].ToString(); 
abel22.Text = crdate; 

Πξνβνιή πνζνζηνχ πξνζθνξψλ: 
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string crdis; 

crdis = WebConfigurationManager.AppSettings["discoundpercent"].ToString(); 
Label20.Text = crdis; 

Αλαλέσζε εθπησηηθήο ηηκήο πξνζθνξψλ: 

string disvar; 
        disvar = TextBox1.Text; 
        Configuration config = 
WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(HttpContext.Current.Request.Applicati
onPath); 
        config.AppSettings.Settings.Remove("discoundpercent"); 
        config.AppSettings.Settings.Add("discoundpercent", disvar); 
        config.Save(); 

 

Αλαλέσζε εκεξνκελία έλαξμεο πξνζθνξψλ: 

string datevar; 
        datevar = TextBox2.Text; 
        Configuration config = 
WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(HttpContext.Current.Request.Applicati
onPath); 
        config.AppSettings.Settings.Remove("startdate"); 
        config.AppSettings.Settings.Add("startdate", datevar); 
        config.Save(); 

 

 

Σξνπνπνίεζε παξακέηξσλ κέζσ Admin.aspx "ειάρηζηε πνζόηεηα πξντόληνο". 

Γεκηνπξγία key κε αξρηθή ηηκή ζην αξρείν web.config 

<add key="lowquantity" value="5" /> 

Δκθάληζε ηηκήο ειάρηζηεο πνζφηεηαο γηα ηελ απηφκαηε απνζηνιή email 

string quantityinformnow; 

        quantityinformnow = 

WebConfigurationManager.AppSettings["lowquantity"].ToString(); 

        Label28.Text = Convert.ToString(quantityinformnow); 

Αλαλέσζε ειάρηζηεο πνζφηεηαο πξντφληνο γηα ηελ απηφκαηε απνζηνιή email 
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string qua; 
        qua = setquantalert.Text; 
        Configuration config = 
WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(HttpContext.Current.Request.Applicati
onPath); 
        config.AppSettings.Settings.Remove("lowquantity"); 
        config.AppSettings.Settings.Add("lowquantity", qua); 
        config.Save(); 

Γεκηνπξγία εύξεζεο ηνπ πξντόληνο κε ηηο πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο αλάκεζα ζε 

επηιεγκέλε πεξίνδν 

Πξφζζεζε δχν εκεξνινγίσλ calendar απφ ηα νπνία ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα επηιέγεη 

ηηο εκεξνκελίεο πνπ ζέιεη. 

   

Απνζήθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ εκεξνκεληψλ ζηηο κεηαβιεηέο tes1 θαη tes2 θαη 

κεηαηξνπή ζε κνξθή (εε/κκ/ρρρρ). 

string tes1 = 
Convert.ToString(Convert.ToDateTime(Calendar1.SelectedDate).ToShortDateString()); 
        string tes2 = 

Convert.ToString(Convert.ToDateTime(Calendar2.SelectedDate).ToShortDateString()); 

Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα αλάθηεζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ εκεξνκεληψλ. 

conn.Open(); 
query = "SELECT TOP (1) ProductSaled.Id_product FROM sales INNER JOIN ProductSaled 
ON sales.Id_sales = ProductSaled.Id_sales WHERE (sales.Date_sales BETWEEN @SD AND 
@ED) GROUP BY ProductSaled.Id_product ORDER BY COUNT(*) DESC"; 
SqlCommand.Parameters.AddWithValue("@SD", tes1); 
SqlCommand.Parameters.AddWithValue("@ED", tes2); 
adapter.SelectCommand = new SqlCommand(query, conn); 
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Δκθάληζε απνηειεζκάησλ  
reader = SqlCommand.ExecuteReader(); 
mostsales.Text = Convert.ToString(ans); 
GridView3.DataSource = reader; 
GridView3.DataBind(); 
           

Γεκηνπξγία κεραληζκνύ απηόκαησλ πξνζθνξώλ ζηε ζειίδα Home.aspx 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 

string disnumber; 
string datestart; 
        disnumber = 
WebConfigurationManager.AppSettings["discoundpercent"].ToString(); 
        datestart = WebConfigurationManager.AppSettings["startdate"].ToString(); 
 
        SqlConnection conn = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("UPDATE P1 SET P1.price = P2.price 
- (P2.price *" + disnumber + "/100) FROM Products AS P1 INNER JOIN Products AS P2 
ON P1.Id = P2.Id WHERE DATEDIFF(m, P1.[date], GETDATE()) >" +datestart +" AND 
P1.var=1", conn); 
        conn.Open(); 
        using (SqlDataReader read = sqlCommand.ExecuteReader()) 
        { 
            while (read.Read()) 
            { 
                string name = read["name"].ToString(); 
            } 
            int var = 0; 
            updtable2(var); //disable new discount if it is already done one 
            read.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
        discountotal.Text = "-"+ Convert.ToString(disnumber)+"%!!!";  

private void updtable2(int var) 
    { 
        SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString(
)); 
        string aSQL = "UPDATE products set var= " + var + "Where (DATEDIFF(m, 
date, GETDATE()) > 12)"; 
        try 
        { 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(aSQL, con); 
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
            reader.Read(); 
            DataTable dataTable = new DataTable(); 
            dataTable.Load(reader); 
        } 
        finally 
        { 
            con.Close(); 
        } 
    } 
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ην Page Load γίλεηαη ν έιεγρνο ζηε βάζε καο γηα παιηά πξντφληα θαη ζηε πεξίπησζε 

πνπ αληρλεπζεί θάπνην γίλεηαη ε αληίζηνηρε πνπ έρεη νξηζηεί ζην web.config, ζηε 

ζπλέρεηα θαιείηε ε ζπλάξηεζε updtable2, κε ηελ νπνία ελεκεξψλνπκε ην flag var ηνπ 

πίλαθα products πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί λέα κείσζε ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαηά 

ηε θφξησζε ηεο ζειίδαο. 

 

ειίδα ιήςεο δεδνκέλσλ  

Πξνζσξηλά (θαη γηα δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη κφλν) ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

λα ελεκεξψζνπκε ηηο ηηκέο ησλ δεξκάησλ ηα ιακβάλνπκε απφ ην site:  

http://centra.com.gr/index.php? 

Απηφ κειινληηθά ζα ην αιιάμνπκε κε ην link ηεο saga: 

http://www.sagafurs.com/en/ 

Μφιηο ε saga καο δψζεη έγθξηζε ζην λα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα δεδνκέλα ηεο. 

     

Με ηε νινθιήξσζε ηεο ηζηνζειίδαο πξνρσξνύκε ζηε δεκνζίεπζή ηεο  

   

http://www.sagafurs.com/en/

