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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την θεωρητική ανάλυση, μελέτη 
και κατασκευή ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop). Σκοπός της εργασίας ήταν 
ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  μιας  δυναμικής  σύγχρονης  ιστοσελίδας,  που  θα 
ενσωμάτωνε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και ευκολίες τόσο για τον απλό χρήστη-
επισκέπτη της ιστοσελίδας όσο και για τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του Ηλεκτρονικού 
Καταστήματος.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  που  ετέθη  από  την  αρχή  ήταν  η  χρήση 
εργαλείων λογισμικού  “ανοικτού κώδικα”. Έτσι το βασικό λογισμικό πάνω στο οποίο 
βασίστηκε η ιστοσελίδα είναι:  η γλώσσα  scripting “PHP”  στην οποία γράφτηκε ο 
κώδικας, το  σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων “MySQL” για την 
διαχείριση  των  δεδομένων  και  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  ομαλή 
λειτουργία  της  ιστοσελίδας και  το  λογισμικό  “Apache  HTTP  server”  για  τη 
δημιουργία  του  διακοσμητή  (Server)  πάνω  στον  οποίο  θα  “τρέχει”  η  ιστοσελίδα. 
Ιδιαίτερη  προσοχή  έχει  δοθεί  στην  εξασφάλιση  της  σταθερής  λειτουργίας,  της 
ασφάλειας και της αντιμετώπισης κακόβουλων επιθέσεων προς την ιστοσελίδα του 
καταστήματος.

Η εργασία αποτελείται από έντεκα κεφάλαια.  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 
πολύ σύντομη εισαγωγή στις σύγχρονες δυνατότητες και εφαρμογές του διαδικτύου, 
μία εκ των οποίων είναι η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών. Το 
δεύτερο  κεφάλαιο  ασχολείται  με  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο,  τα  πλεονεκτήματα  και 
μειονεκτήματα  που  προσφέρει  έναντι  του  παραδοσιακού  εμπορίου.  Το  τρίτο 
αναφέρεται  στη  γενική  διαδικασία  δημιουργίας  ενός  νέου  ηλεκτρονικού 
καταστήματος, ενώ το τέταρτο αναλύει τις απαιτήσεις ασφαλείας για μια ιστοσελίδα 
ενός  τέτοιου  καταστήματος.  Το  πέμπτο  κεφάλαιο  αναλύει  τους  πιθανούς  τρόπους 
πληρωμής για τα προϊόντα που εμπορεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στο έκτο 
κεφάλαιο  παρουσιάζονται  κάποιες  γενικές  αρχές  που  αφορούν  τις  στατικές  και 
δυναμικές ιστοσελίδες ,ενώ γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των δυο τεχνολογιών. Στο 
έβδομο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την 
κατασκευή  του  Ηλεκτρονικού  Καταστήματος  και  γίνεται  αναφορά  στο  λογισμικό 
ανοικτού  κώδικα.  Το  όγδοο  κεφάλαιο  αναφέρει  τη  δομή  της  ιστοσελίδα  του 
ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη δομή της βάσης δεδομένων πίσω από αυτό. 
Το  ένατο  κεφάλαιο  αναλύει  όλες  τις  λειτουργία  του  Καταστήματος  για  τον  απλό 



επισκέπτη, τα μέλη και τους διαχειριστές του. Το δέκατο κεφάλαιο αναλύει εκτενώς 
τον τρόπο που πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό, το στήσιμο του server και όλες 
τις παράμετρες που πρέπει να ρυθμιστούν ώστε η ιστοσελίδα του καταστήματος να 
λειτουργεί με ασφάλεια και αξιοπιστία. Το ενδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί 
έναν επίλογο με τα συμπεράσματα και αποτελέσματα της εργασίας. Στο τέλος υπάρχει 
το παράρτημα που περιέχει τον κώδικα της ιστοσελίδας του καταστήματος..

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια για την ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην επιχειρηματική κοινότητα. Είναι 
μια  προσπάθεια  δημιουργίας  της  κατάλληλης  υποδομής  για  την  αποτελεσματική 
προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις των αγορών, μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 
τρόπου που συντελούνται οι εμπορικές συναλλαγές. Αυτό συνεπάγεται αύξηση του 
αγοραστικού  κοινού  και  ανοίγματα  σε  νέες,  μεγαλύτερες  αγορές.  Ταυτόχρονα  η 
επιλογή κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και η μεταφορά της εμπορικής 
δραστηριότητας γύρω από αυτό μειώνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος δημιουργίας και 
λειτουργίας  ενός  καταστήματος,  μέσω  των  λιγότερων  απαιτήσεων  σε  έμψυχο 
δυναμικό και υποδομές, ενώ δημιουργεί δυνατότητα εμφάνισης νέων επιχειρηματιών, 
με φρέσκες ιδέες, χωρίς να υπάρχει η απαίτηση της διάθεσης μεγάλων κεφαλαίων που 
μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού διαθέτει.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην  παρούσα  εργασία  κληθήκαμε  να  αντιμετωπίσουμε  το  πρόβλημα  της 
κατασκευής ενός σύγχρονου και λειτουργικού Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σκοπός 
ήταν η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, ανάλυση και λύση του προβλήματος. Σε 
πρακτικό  επίπεδο  αποφασίστηκε  η  λύση  που  θα  δοθεί  να  είναι  μια  κατασκευή 
βασισμένη σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. 

Επιλέξαμε να κατασκευάσουμε ένα Ηλεκτρονικό κατάστημα που θα αφορούσε την 
εμπορία  ηλεκτρονικών  ανταλλακτικών  και  εξαρτημάτων  (πυκνωτές,  αντιστάσεις, 
ολοκληρωμένα κυκλώματα, τρανζίστορς κτλ) επειδή είναι άμεσα συνδεόμενο με την 
επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Επιπλέον τέτοια προϊόντα προσφέρονται για 
πωλήσεις μέσω διαδικτύου, λόγω του μικρού βάρους και όγκου τους, άλλα και λόγω 
των πολύ συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους που δεν απαιτούν προσωπική επαφή 
του πελάτη με το προϊόν πριν την αγορά. 

Παρόλη τη συγκεκριμενοποίηση του ύφους του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, 
εύκολα θα διαπιστώσει κάποιος ότι η θεωρητική προσέγγιση που ακολουθεί αλλά και 
η πρακτική (κατασκευή του καταστήματος) δεν περιορίζει τη λύση που δώσαμε μόνο 
γι' αυτό το συγκεκριμένο είδος προϊόντων. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα επέκταση σε 
άλλου είδους προϊόντα με ελάχιστες έως μηδενικές αλλαγές στον πηγαίο κώδικα.

Η εργασία μας,  στο θεωρητικό μέρος,  ξεκινάει  αναλύοντας  γενικότερες  έννοιες 
σχετικές  με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  την  κατασκευή  ενός  Ηλεκτρονικού 
Καταστήματος.  Καθώς προχωράει  γίνεται  πιο συγκεκριμένη και  πρακτική δίνοντας 
έμφαση τελικά στην κατασκευή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος και 
τη λειτουργία του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διαδίκτυο,  γνωστό και  με  την αγγλική ονομασία Ίντερνετ (internet),  είναι  ένα 
παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρόλο που ξεκίνησε στα πλαίσια ενός 
στρατιωτικού προγράμματος, σύντομα φάνηκε ότι οι δυνατότητες του δεν του επέτρεπαν 
να μείνει περιορισμένο σε στρατιωτικά πλαίσια. Έτσι άρχισε να χρησιμοποιείται ως ένα 
κλειστό δίκτυο απομακρυσμένων υπολογιστών, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90', 
που απελευθερώθηκε η χρήση του και απέκτησε εμπορικό προφίλ, απευθυνόμενο πλέον 
σε ολόκληρη την κοινωνία. Από τη στιγμή εκείνη η εξάπλωση του ήταν ραγδαία σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Άρχισε να κερδίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους 
με τις δυνατότητες του, άρχισε να χρησιμοποιείται σε νέες εφαρμογές και περισσότερους 
τομείς της ζωής, σε βαθμό που σήμερα είναι μια από τις πιο απαραίτητες τεχνολογίες 
στην  καθημερινότητα  του σύγχρονου ανθρώπου.  Οι  δυνατότητες  και  οι  χρήσεις  του 
διαδικτύου σήμερα είναι:

α. Ψυχαγωγία - διασκέδαση
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο το internet στις μέρες μας είναι ίσως  το πιο δημοφιλές 

εργαλείο ψυχαγωγίας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων (κυρίως των νεότερων) έχει 
επικεντρώσει την ψυχαγωγία του σε μεγάλο βαθμό γύρω απ το παγκόσμιο αυτό δίκτυο. 
Μέσω αυτού υπάρχει  η δυνατότητα να ψυχαγωγηθεί  κάποιος  παίζοντας ηλεκτρονικά 
παιχνίδια,  ακούγοντας  μουσική  και  ραδιόφωνο,  παρακολουθώντας  τηλεοπτικούς 
σταθμούς, ταινίες και βίντεο όλων των ειδών. 

β. Επικοινωνία
Παλιότερα  η  επικοινωνία  των  ανθρώπων  γινόταν  με  διάφορους  παραδοσιακούς 

τρόπους που καθένας είχε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Το διαδίκτυο 
κατάφερε  να  ενσωματώσει  όλες  τις  μορφές  επικοινωνίας  και  να  δημιουργήσει  την 
αντίστοιχη  ηλεκτρονική  μορφή.  Τα  γράμματα  με  το  ταχυδρομείο,  το  τηλέφωνο,  οι 
διασκέψεις και οι συζητήσεις  γύρω από ένα τραπέζι, έχουν αντικατασταθεί πλήρως με 
τις διαδικτυακές τους εκδόσεις.   Το μικρό κόστος και οι τεράστιες δυνατότητες φαίνεται 
ότι οδήγησαν στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών μέσων.

γ. Αναζήτηση πληροφοριών
Χάρις  τη  χρήση  του  διαδικτύου  η  αναζήτηση  πληροφοριών  γίνεται  εύκολα  και 

γρήγορα.  Με τις  σύγχρονες  μηχανές  αναζήτησης  μια  απλή  πληκτρολόγηση  μερικών 
λέξεων κλειδιών για το “προς αναζήτηση” θέμα θα  επιστρέψει πλήθος αποτελεσμάτων.

δ. Συμβουλές και οδηγίες
Πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση που απαιτεί άμεσα 

οδηγίες  ή συμβουλές από κάποιον “ειδικό “ άλλα δεν υπάρχει η δυνατότητα για μια 
επίσκεψη στο χώρο του “ειδικού “ αυτού. Έτσι πολλοί άνθρωποι ζητούν συμβουλές από 
γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, τεχνικούς κτλ μεσώ του διαδικτύου. Υπάρχουν πάρα 
πολλά  sites  που  ειδικοί  σε  διάφορα  θέματα  είναι  πρόθυμοι  να  απαντήσουν  και  να 
δώσουν συμβουλές.

ε. Συναλλαγές
Ένας  άνθρωπος  του  σήμερα  σίγουρα  έχει  βρεθεί  στην  ουρά  σε  μια  δημοσία 

Υπηρεσία,  Τράπεζα,  Κατάστημα  κτλ  περιμένοντας  να  εξυπηρετηθεί.  Αυτό  στην 
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πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  μπορεί  να  αποφευχθεί.  Συγκεκριμένα  μέσω  του 
διαδικτύου  δίνεται  η  δυνατότητα  της  κατάθεσης  και  λήψης  εγγράφων,  αιτήσεων, 
δικαιολογητικών,  η  διεξαγωγή  οικονομικών  συναλλαγών,  η  διαχείριση  τραπεζικών 
λογαριασμών χωρίς την ταλαιπωρία της φυσικής μετακίνησης και χωρίς την ταλαιπωρία 
της αναμονής. 

στ. Ενημέρωση
Η ενημέρωση έχει αλλάξει μορφή. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχει καταργήσει την 

αγορά εφημερίδας, ενώ ένα άλλο ποσοστό δεν περιμένει πλέον τα δελτία ειδήσεων από 
κάποιο  τηλεοπτικό  κανάλι.  Αυτά  έχουν  αντικατασταθεί  από  ειδησεογραφικά  site  τα 
οποία  ενημερώνονται  συνεχώς  με  τις  εξελίξεις  της  επικαιρότητας  με  καθυστέρηση 
ελάχιστων λεπτών μόνο, από τη στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός.

ζ. Εμπόριο
Το εμπόριο χρησιμοποίησε τις δυνατότητες του διαδικτύου από τις πρώτες στιγμές 

που το διαδίκτυο έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό. Η πρώτη χρησιμότητα ήταν στην δια-
φήμιση  προϊόντων  και  καταστημάτων.  Σήμερα  όμως  έχει  πάει  αρκετά  βήματα 
παρακάτω. Πλέον πολλά καταστήματα αλλάζουν μορφή. Μερικά από αυτά λειτουργούν 
σε δυο μορφές, ως φυσικά καταστήματα και ως ηλεκτρονικά. Μερικά μάλιστα έχουν 
μετατραπεί σε 100% ηλεκτρονικά ενώ νέοι επιχειρηματίες επιλέγουν να ξεκινήσουν μια 
νέα  επιχείρηση  μόνο  στην  ηλεκτρονική  του  μορφή.  Από  την  άλλη  ο  καταναλωτής 
εμπιστεύεται όλο και περισσότερο τα καταστήματα αυτά, με μια ταυτόχρονη ραγδαία 
αύξηση του αριθμού τους παγκοσμίως.

Οι προηγούμενες δυνατότητες  και χρήσεις του διαδικτύου όπως φαίνεται δεν έχουν 
επηρεάσει μόνο κάποιο συγκεκριμένο τομέα της κοινωνικής ζωής, αλλά ολόκληρη την 
κοινωνική και  ατομική ζωή των ανθρώπων.  Ένας  από τους τομείς  που επηρεάστηκε 
είναι και το εμπόριο, με συνέπεια τα τελευταία χρόνια να υπάρχει στο λεξικό ο νέος 
όρος  “Ηλεκτρονικό  Εμπόριο”  στο οποίο  θα ασχοληθούμε εκτενώς στη  συνέχεια  της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  παρελθόν  οι  συναλλαγές,  οι  αγορές  και  οι  πωλήσεις  προϊόντων  αλλά  και 
υπηρεσιών  γίνονταν  με  καθαρά  συμβατικά  μέσα.  Ο  καταναλωτής  προκειμένου  να 
αγοράσει  ένα προϊόν ή  μια υπηρεσία ήταν υποχρεωμένος  να μεταβεί  στην έδρα του 
προμηθευτή των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Στις μέρες μας ο τρόπος διεξαγωγής των 
συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά.

Ένας από τους σύγχρονους και γρήγορους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών 
είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και 
στην Ελλάδα. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εκτός των άλλων  προσφέρει τη δυνατότητα 
στον καταναλωτή να επιλέξει να κάνει τις αγορές του από το σπίτι, χωρίς την ανάγκη της 
μετακίνησης  στην  έδρα  του  καταστήματος.  Αυτό  έχει  ως  άμεσο  αποτέλεσμα  την 
κατακόρυφη αύξηση των διαθέσιμων επιλόγων που έχει ο καταναλωτής στην επιλογή 
καταστήματος και προϊόντων.

2.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ως  ηλεκτρονικό  εμπόριο  ή  αλλιώς  e-commerce ορίζεται  το  εμπόριο  που 
πραγματοποιείται με  ηλεκτρονικά μέσα,  βασίζεται δηλαδή στην  ηλεκτρονική μετάδοση 
δεδομένων.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έκφανση των λεγόμενων υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται 
μέσω  δικτύων  υπολογιστών  ή  άλλων  ηλεκτρονικών  δικτύων  και  κυρίως  μέσω  του 
διαδικτύου, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, 
δηλαδή του πωλητή και  του αγοραστή,  οι  οποίοι  μπορούν να βρίσκονται  σε μεγάλη 
απόσταση ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενέχει 
διαδικτυακή δέσμευση για αγορά η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών ή ακόμα και παροχή 
μη υλικών αγαθών, όπως μουσική ή προγράμματα λογισμικού.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο όρος “Ηλεκτρονικό Εμπόριο” χρησιμοποιείται και 
σε  περιπτώσεις  που  η  εμπορική  πράξη  δεν  είναι  κατ'  εξοχήν  “Ηλεκτρονική”.  Αν 
θεωρήσουμε ότι  μια εμπορική πράξη περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις (προϊόν, 
διαδικασία,  διανομή),  τότε  γίνεται  αντιληπτό  ότι  εκτός  από  τα  δυο  άκρα,  αμιγώς 
Ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  φυσικό εμπόριο,  υπάρχουν πολλές  ενδιάμεσες  περιπτώσεις 
εμπορικών πράξεων. Σε μια εμπορική πράξη μπορεί το προϊόν να είναι φυσικό (π.χ. μια 
μητρική κάρτα Η/Υ) ή ψηφιακό (π.χ. λογισμικό Η/Υ), η διανομή μπορεί να είναι φυσική 
(π.χ. ταχυδρομείο) ή ψηφιακή (π.χ. Μεταφορά αρχείων μέσω διαδικτύου), η διαδικασία 
να είναι φυσική (π.χ. Με επίσκεψη στην έδρα του καταστήματος) ή ψηφιακή (π.χ. μέσα 
από μια φόρμα παραγγελίας σε μια ιστοσελίδα).  Έστω και   μια από τις  τρεις  αυτές 
διαστάσεις να είναι ψηφιακή, αυτομάτως μιλάμε για “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”. 

2.3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι σχετικά πρόσφατη, αν 
λάβει κανείς υπόψη του ότι το πρώτο "μηχανογραφημένο" πολυκατάστημα στον κόσμο 
δημιουργήθηκε το 1970. Πρόκειται για το Telemart, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. 
Τότε, δεν υπήρχε Ίντερνετ και οι πελάτες χρησιμοποιούσαν το αναλογικό τηλέφωνο, για 
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να  επιλέξουν  τα  προϊόντα,  που  επιθυμούσαν  να  τους  αποσταλούν  στο  σπίτι.  Λίγο 
νωρίτερα,  κατά  τη  δεκαετία  του  60,  οι  τράπεζες  είχαν  αρχίσει  την  ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών  δεδομένων   σε  ιδιωτικά  δίκτυα   όπως  και  ηλεκτρονική  ανταλλαγή 
κεφαλαίων  μέσα  από  ειδικά  δίκτυα.  Από  τότε  έχουν  κατά  καιρούς  γίνει  ανάλογες 
ενέργειες που συνεχώς εξελίσσονταν ταυτόχρονα με την εξέλιξη της τεχνολογίας των 
επικοινωνιών και του διαδικτύου.

Η εμπορική χρήση του διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 90' ήταν το έναυσμα 
για την δημιουργία της έννοιας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εμφάνιση των πρώτων 
ηλεκτρονικών  καταστημάτων  έγινε  άμεσα  από  μεγάλες  κυρίως  εταιρίες,  στην 
προσπάθεια τους να προωθήσουν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα τους. Σιγά σιγά με 
δειλά βήματα άρχισαν και κάποια παραδοσιακά καταστήματα να δημιουργούν τις δικές 
τους ιστοσελίδες για πώληση των προϊόντων τους. Τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα 
όπως ήταν φυσικό αφορούσαν την εμπορεία κυρίως προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, 
όπως  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  λοιπού  hardware  που  σχετίζονταν  με  αυτούς, 
λογισμικού υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, Cd μουσικής.  Ο λόγος είναι προφανής: 
Οι πιο “επιρρεπείς” πελάτες στο νέο είδος εμπορίου, του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω 
ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  δε  θα  μπορούσαν να  είναι  άλλοι  από τους  χρήστες  και 
αγοραστές  ηλεκτρονικών  συσκευών  και  υπολογιστών.  Αργότερα  καθώς  όλο  και 
περισσότερες κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο στην καθημερινότητα 
τους, έκαναν την εμφάνιση τους ηλεκτρονικά καταστήματα με προϊόντα που σχετίζονταν 
λιγότερο ή και καθόλου με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο 
δεν υπολείπεται σε κανένα είδος προϊόντων έναντι του παραδοσιακού εμπορίου.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα λειτουργούσαν ως 
“παραρτήματα” παραδοσιακών καταστημάτων. Ο λόγος ήταν κυρίως η αβεβαιότητα για 
την επιτυχία της νέας μορφής εμπορίου. Ένας επιχειρηματίας δύσκολα θα έπαιρνε το 
ρίσκο να δημιουργήσει ένα τέτοιο κατάστημα χωρίς να υπάρχει η σιγουριά του φυσικού 
καταστήματος.  Σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται δοκιμασμένο.  Πολλοί  νέοι 
επιχειρηματίες ξεκινούν την επιχειρηματική τους καριέρα από ένα αμιγώς ηλεκτρονικό 
κατάστημα. Πιθανότατα πλέον να έχουν αντιστραφεί οι όροι και να είναι μικρότερο το 
ρίσκο επιτυχίας της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας από την παραδοσιακή. Επιπλέον 
υπάρχει  το  πλεονέκτημα  για  το  νέο  επιχειρηματία  της  απαίτησης  μικρότερων 
οικονομικών κεφαλαίων για το ξεκίνημα μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης σε σχέση με 
την παραδοσιακή.

Σε  σχέση  με  τις  πρώτες  απόπειρες  ηλεκτρονικών  καταστημάτων  σήμερα  το 
ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αλλάξει μορφή. Πλέον βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά  στο 
διαδίκτυο  και  τις  αρχές  λειτουργίας  των  δυναμικών  ιστοσελίδων.  Έχουν 
αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες και έχει ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη παρέμβασης κάποιου 
φυσικού προσώπου στη λειτουργία του και στην ολοκλήρωση των συναλλαγών. Στους 
χρήστες του διαδικτύου το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι  γνωστό και δημοφιλές, όπως και 
σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο της κοινωνίας. Παρόλα αυτό όμως παρουσιάζεται ακόμα 
μια δυσπιστία και φοβία για τη χρήση του από ένα σεβαστό ποσοστό του κοινωνικού 
συνόλου, κυρίως λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή και παραπληροφόρησης γι' αυτό.

2.4. Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ύπαρξη  και  λειτουργία  του   Ηλεκτρονικού  εμπορίου  βασίζεται  στην  αρμονική 
λειτουργία ενός συστήματος που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα (2.1):
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Σχημα 2.1: Πυραμίδα ΗΕ

• Στη βάση της πυραμίδας υπάρχει ο “επικοινωνιακός εξοπλισμός”, όλες δηλαδή οι 
απαραίτητες  υλικές  υποδομές  για  την  δημιουργία του επόμενου επιπέδου της 
πυραμίδας, των “Δικτύων”. 

• Τα “Δίκτυα” υπολογιστών περιλαμβάνουν τα “κλειστά” δίκτυα μέσα στο χώρο 
ενός κτηρίου, μιας πόλης, μιας περιοχής και το “ανοικτό” internet. Τα “κλειστά” 
δίκτυα πλεονεκτούν στο γεγονός ότι είναι ασφαλή όμως δε μπορούν να έλθουν 
σε επαφή με τους καταναλωτές.  Χρησιμοποιούνται μέσα σε μια επιχείρηση ή 
μεταξύ επιχειρήσεων κυρίως.

• Τα προγράμματα για την επίτευξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου περιλαμβάνουν 
το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  το  φωνητικό  ταχυδρομείο,  τους  ηλεκτρονικούς 
κατάλογους, τις ηλεκτρονικές φόρμες στοιχείων, την ανταλλαγή στοιχείων.

• Οι εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, 
την παραγγελία, παράδοση, πληρωμή του προϊόντος, την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
παραστατικών, την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση.

• Οι  επιχειρηματικές  στρατηγικές  αποσκοπούν  στη  δημιουργία  πλεονεκτήματος 
απέναντι  στον  ανταγωνισμό.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  καλύτερη  συνεργασία, 
μείωση λαθών, επίσπευση εργασιών, έγκαιρη πληροφόρηση.

• Επιχειρηματικές συνεργασίες είναι οι συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις για τη 
μείωση  του  κόστους,  μέσω  της  βελτίωσης  της  επικοινωνίας  και  των 
διεπιχειρησιακών λειτουργιών (παραγγελίες, αποστολές παραλαβές προϊόντων).
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2.5. ΛΙΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το  Ηλεκτρονικό  εμπόριο  μπορεί  να  πάρει  διάφορες  μορφές  ανάλογα  με  τους 
συμμετέχοντες  σε  αυτό.  Από  τις  μορφές  αυτές,  που  μπορεί  να  είναι  ηλεκτρονικό 
Εμπόριο  μεταξύ  επιχειρήσεων,  μεταξύ  επιχείρησης  και  καταναλωτών, 
ενδοεπιχειρησιακά  κτλ,  το  πιο  δημοφιλές  στο  πλατύ  κοινό  είναι  το  Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο   επιχειρήσεων  με  καταναλωτές  (B2C),  ή  αλλιώς  το  “λιανικό  ηλεκτρονικό 
εμπόριο”.

Το Λιανικό ΗΕ είναι ουσιαστικά ο διαμεσολαβητής μεταξύ του παραγωγού και του 
καταναλωτή. Πολλές φορές κάποιοι παραγωγοί αναλαμβάνουν οι ίδιοι την πώληση των 
προϊόντων  τους  στους  καταναλωτές  με  τη  βοήθεια  του  Λιανικού  Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου.  Η  δυνατότητα  αυτή,  που  είναι  αποκλειστικό  προνόμιο  του  ηλεκτρονικού 
εμπορίου, βοηθάει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το τελικό κόστος των προϊόντων τους 
που φτάνουν στους καταναλωτές.

Η επιτυχία ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος λιανικών πωλήσεων είναι συνάρτηση 
πολλών παραμέτρων. Όπως και στο συμβατικό λιανικό εμπόριο σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχία  έχει  η  επιχειρηματική  σκέψη,  το  όραμα,  ανάλυση  του  ανταγωνισμού  και 
δημιουργία  μιας  στρατηγικής,  οι  σωστές  υποδομές,  οι  κατάλληλες  στρατηγικές 
συμμαχίες  .  Τα  ποιοτικά  εμπορεύματα  σε  ανταγωνιστικές  τιμές,  εξυπηρέτηση  των 
πελατών  με  σωστή  ενημέρωση  τους,  οι  νέες  δυνατότητες  διανομής  και  παράδοσης 
επίσης βοηθούν στην επιτυχία ενός  τέτοιου καταστήματος.  Ειδικά στη επιτυχία ενός 
Ηλεκτρονικού  Λιανικού  Καταστήματος  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζουν  παράγοντες 
όπως η επωνυμία των προϊόντων, οι εγγυήσεις  που παρέχονται,  οι  χαμηλές τιμές, το 
είδος των προϊόντων, εμπορεύματα με σταθερές προδιαγραφές.

2.6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΕ

Η ανάγκη για Ηλεκτρονικό εμπόριο προκύπτει από την απαίτηση των επιχειρήσεων 
για  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  χρήση  της  τεχνολογίας  των  υπολογιστών  και  των 
τηλεπικοινωνιών  ώστε  να  βελτιωθούν  οι  σχέσεις  αμφίδρομης  επικοινωνίας  με  τους 
πελάτες-καταναλωτές,  οι  επιχειρηματικές  διεργασίες  και  η  ανταλλαγή  πληροφοριών 
ενδοεπιχειρησιακά, αλλά και  μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων.  Η βασική επιδίωξη 
των επιχειρήσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τους είναι η εξασφάλιση στρατηγικού 
πλεονεκτήματος.  Οι  ψηφιακές  επικοινωνίες  και  ειδικότερα  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο 
παρέχει  ευέλικτες  και  ολοκληρωμένες  λύσεις  τοποθέτησης  των  επιχειρήσεων  στις 
επιθυμητές αγορές (target markets), γεγονός που αυξάνει την αξία τους. 

Πριν αναλύσουμε όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο 
στον  επιχειρηματία,  ας  θυμηθούμε  τι  αποτελεί  το  παραδοσιακό  εμπόριο.  Το 
παραδοσιακό  εμπόριο  αποτελείται  κυρίως  από  τη  πώληση  ενός  προϊόντος  και  την 
είσπραξη  των  χρημάτων.  Η  διαδικασία  της  αγοραπωλησίας  χωρίς  το  ηλεκτρονικό 
εμπόριο έχει περίπου ως εξής: Ο επιχειρηματίας πρέπει να ανακαλύψει τις ανάγκες τις 
αγοράς, να σχεδιάσει την επιχείρηση του να βρει τους προμηθευτές των προϊόντων ή 
των  πρώτων  υλών,  να  προσελκύσει  πελάτες,  να  παρέχει  τεχνική  υποστήριξη,  να 
πληρώσει  φορολογία,  προσωπικό.  Οι  καταναλωτές  αντίθετα πρέπει  να βρουν κάποια 
ανάγκη  για  οτιδήποτε,  έστω  αν  είναι  υλικό  προϊών  ή  υπηρεσία  ή  πληροφορία. 
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Ακολούθως  αυτοί  πρέπει  να  βρουν  πληροφορίες  για  αυτό  που  τους  ενδιαφέρει,  να 
μάθουν  πού  το  πουλάνε  και  να  συγκρίνουν  τις  επιλογές  που  έχουν  βρει  (τιμή, 
υπηρεσία,υποστήριξη και φήμη), πριν αγοράσουν το προϊόν. Κάνοντας την πώληση είναι 
πιθανόν  να  ακολουθήσουν  διαπραγματεύσεις  για  τη  τιμή,  τη  ποσότητα,  τον  τρόπο 
παράδοσης.  Και  ο  κύκλος  δεν  τελειώνει  εκεί.  Η  τεχνική  υποστήριξη  προσθέτει 
περισσότερα βήματα και διαδικασίες.

Αν αναλογιστεί κάποιος όλες αυτές τις πράξεις και συναναστροφές θα καταλάβει ότι 
μια απλή αγοραπωλησία είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά βήματα, 
προϋποθέσεις, και επί μέρους διαδικασίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σύστημα 
που περιέχει όχι μόνο αυτές τις πράξεις που επικεντρώνονται στην αγορά και πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών που δημιουργούν κέρδος αλλά έχει να κάνει και με εκείνες τις 
συναλλαγές  που  υποστηρίζουν  αυτό  το  κέρδος  όπως  προσφέροντας  προσφορές  στις 
πωλήσεις  ,  δημιουργώντας  ζήτηση  για  κάποια  αγαθά,  τεχνική  υποστήριξη  και 
επικοινωνία μεταξύ των συναλλασσόμενων.

Μέσα  από  το  σύνολο  των  παραπάνω  διεργασιών  δημιουργείται  ένα  πλήθος 
πλεονεκτημάτων  του  ΗΕ  τόσο  για  τις  επιχειρήσεις  όσο  και  για  τους  καταναλωτές. 
Επιπλέον δημιουργούνται οφέλη και για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. 

Επιγραμματικά τα κύρια  οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι:

• Μεγαλύτερο  πελατολόγιο.  Η  επιχείρηση  πλέον  απευθύνεται  σε  πελάτες  σε 
παγκόσμια κλίμακα

• Ελαχιστοποίηση Κόστους. Το κόστος αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 
πληροφοριών μειώνεται.

• Βελτιωμένη  αλυσίδα  προμηθειών  με  μείωση  των  καθυστερήσεων,  των 
αποθεμάτων και του κόστους.

• Συνεχής  και  αδιάκοπη  λειτουργία  της  επιχείρησης  χωρίς  επιπλέον  κόστη  για 
λειτουργικά έξοδα.

• Εξειδίκευση και προσαρμογή γρήγορα και εύκολα στις επιθυμίες των πελατών

• Δυνατότητα νεωτερισμών

• Γρήγορη εισαγωγή στην αγορά, λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες

• Μικρό κόστος επικοινωνίας με τους πελάτες

• Εφοδιασμός και διαχείριση αποθεμάτων άμεσα με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο, 
πιο αποτελεσματικά.

• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

• Συνεχής ενημέρωση του πελάτη για προϊόντα ή για την ίδια την εταιρία

• καλύτερες  προοπτικές  για  τις  μικρές  επιχειρήσεις  στον  ανταγωνισμό  με  τις 
μεγαλύτερες.

• Τεράστια μείωση κόστους διανομής στα ψηφιακά προϊόντα 

Τα  οφέλη για τους καταναλωτές είναι:
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• Αγορά οποιαδήποτε ώρα από οποιοδήποτε τόπο.

• Τεράστια γκάμα επιλογών σε προϊόντα οποιουδήποτε είδους και καταστήματα 
από ολόκληρο τον κόσμο

• Σημαντικά χαμηλότερες τιμές και εύκολη σύγκριση τιμών.

• Εύκολη και γρήγορη εύρεση πληροφοριών.

• Παραγγελία από το σπίτι χωρίς απώλειες σε χρόνο και χρήμα ή ταλαιπωρία για 
τη μετάβαση στην έδρα του καταστήματος.

Τα  οφέλη για την κοινωνία είναι:

• Λιγότερες  μετακινήσεις  των πολιτών με ότι  συνεπάγεται  αυτό  κυρίως για  τις 
αστικές περιοχές.

• Περισσότερες  παροχές  και  υπηρεσίες  σε  ειδικές  ομάδες  πολιτών,  όπως  οι 
κάτοικοι της επαρχίας, ΑΜΕΑ, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δυσκολεύονται 
στις μετακινήσεις.

• Ασφάλεια από την παραμονή στο σπίτι.

• Αύξηση επιπέδου διαβίωσης μέσω της μείωσης του κόστους ζωής από τα πιο 
φθηνά προϊόντα.

• Μείωση ψηφιακού χάσματος αφού άνθρωποι λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών 
έχουν στη διάθεση τους προϊόντα των πιο ανεπτυγμένων

Το  Ηλεκτρονικό  εμπόριο  εκτός  των  πολυάριθμων  πλεονεκτημάτων  παρουσιάζει 
προβλήματα και κινδύνους. Αυτά είναι:

• Έλλειψη  κοινά  αποδεκτών  προτύπων  ποιότητας,  πρωτοκόλλων  επικοινωνίας 
όπως και έλλειψη ασφάλειας και αξιοπιστίας.

• Προβλήματα χρήσης του διαδικτύου απ το κοινωνικό σύνολο. Πολλές κοινωνικές 
ομάδες  ακόμα και  σήμερα δε χρησιμοποιούν το  διαδίκτυο και  συνεπώς  είναι 
αποκομμένες και από το ΗΕ.

• Πρόσθετο κόστος υποδομών για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές.

• Προβλήματα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι ένα από 
τα  μεγαλύτερα  προβλήματα  στο  ΗΕ  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  εκλείψουν 
απολύτως. Ταυτόχρονα έχουμε μεγάλη κατανάλωση χρημάτων και πόρων για τη 
εξασφάλιση ασφαλούς ΗΕ.

• Έλλειψη εμπιστοσύνης αφού έμπορος και πελάτης είναι απρόσωποι.

• Δεν υπάρχει φυσική επαφή του πελάτη με το προϊόν πριν γίνει η αγορά.
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3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  δημιουργία  ενός  νέου  Ηλεκτρονικού  καταστήματος  είναι  μια  διαδικασία 
πολύπλοκη, ενώ η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι εγγυημένη και ενέχει 
μεγάλο ρίσκο,  αντίστοιχο με αυτό ενός φυσικού καταστήματος.  Μια τέτοια ενέργεια 
συνεπώς πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία λαμβάνοντας υπ όψη την ήδη υπάρχουσα 
εμπειρία πάνω σε τέτοιες επιχειρηματικές κινήσεις.

3.1.1. Δημιουργία νέας επιχείρησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η  ίδρυση  ενός  νέου  Ηλεκτρονικού  καταστήματος  ακολουθεί  συνήθως  μια 
συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

• Αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή

Μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα συνήθως ξεκινάει από τη σύλληψη μιας 
ιδέας. Η ιδέα αυτή μπορεί να έχει τη βάση της σε καθημερινές παρατηρήσεις, 
ένα  χρόνιο  πρόβλημα  στο  περιβάλλον  του  επίδοξου  νέου  επιχειρηματία,  μια 
έλλειψη κάποιου αγαθού, μια συζήτηση με φίλους.

• Μελέτη της ευκαιρίας

Σε  δεύτερη  φάση  γίνεται  μια  σε  βάθος  εξέταση  της  αρχικής  ιδέας  και 
επανέλεγχος  της.  Η  αρχική  εντύπωση  μιας  επιχειρηματικής  ευκαιρίας  δεν 
αποδεικνύεται  πάντα  σε  μια  επανεξέταση.  Προηγούμενες  αποτυχημένες 
προσπάθειες  στο  εμπόριο  παρόμοιων  προϊόντων,  υψηλό  κόστος  κατασκευής, 
διαφήμισης  και  διανομής  ενός  προϊόντος,  ο  αριθμός  των  ατόμων  που  έχουν 
ανάγκη  το  προϊόν,  ίσως  να  δημιουργήσει  δυσοίωνες  προβλέψεις  για  την 
επιχειρηματική κίνηση.

• Προσδιορισμός της ικανότητας του ιδιοκτήτη να ικανοποιήσει τη ζήτηση

Μια  επιχειρηματική  ευκαιρία  δε  σημαίνει  ότι  ο  κάθε  επιχειρηματίας  θα  την 
μετατρέψει  σε  επιτυχία.  Έχει  σημασία  η  προσωπικότητα,  οι  ικανότητες,  οι 
γνώσεις,  η  εμπειρία  στο  συγκεκριμένο  τομέα  επιχειρήσεων,  οι  διοικητικές 
ικανότητες.

Πέρα  από  γενικές  αρχές  για  την  επιτυχία  μιας  νέας  επιχειρηματικής  κίνησης,  ο 
επίδοξος  ιδιοκτήτης  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  πρέπει  να  γνωρίζει  αρκετά  το 
περιβάλλον του διαδικτύου, αφού μέσα σε αυτό θα λειτουργεί η επιχείρηση του. Πρέπει 
να  είναι  βαθύς  γνώστης  του  διαδικτυακού  πολιτισμού  και  της  ιδιοσυγκρασίας  των 
χρηστών του διαδικτύου.

Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση των πελατών παίζει η εμφάνιση της ιστοσελίδας 
του  ηλεκτρονικού  καταστήματος.  Μια  ευχάριστη  και  ξεκούραστη  ιστοσελίδα  χωρίς 
υπερβολές  δίνει  πολλούς  θετικούς  πόντους  σε  ένα  τέτοιο  κατάστημα.  Κάτι  που  δεν 
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πρέπει να αγνοηθεί είναι και οι περιορισμοί που τίθενται από το διαδίκτυο όπως και οι 
ευκολίες  στο  εμπόριο  συγκεκριμένων  αγαθών.  Υπάρχουν  προϊόντα  που  για  να  τα 
αγοράσει κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να τα δει από κοντά, να τα ακουμπήσει, να τα 
φορέσει. Τέτοια προϊόντα είναι πιο δύσκολο να εμπορευθούν από το διαδίκτυο σε σχέση 
με  ένα  φυσικό  κατάστημα.  Αντίθετα  προϊόντα  σε  ψηφιακή  μορφή  όπως  μουσική, 
λογισμικό, ταινίες είναι εύκολα εμπορεύσιμα από το διαδίκτυο.

3.1.2. Σχεδιασμός του καταστήματος

Όπως κάθε επιχείρηση το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο, 
που  θα  περιλαμβάνει  στρατηγικά  και  λειτουργικά  στοιχεία.  Βασικός  λόγος  για  κάτι 
τέτοιο  είναι  η  επίτευξη  χρηματοδότησης  είτε  από  τράπεζες  είτε  από  επενδυτές.  Το 
επιχειρησιακό  σχέδιο  κάνει  πιο  σίγουρη  την  επιτυχία  αφού  βοηθάει  στην  πρόβλεψη 
προβλημάτων, στην επίτευξη στόχων και στην εκ των υστέρων σωστή αποτίμηση της 
επιτυχίας.

3.2.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Τα  τελευταία  χρόνια  όλο  και  περισσότερες  επιτυχημένες  επιχειρήσεις  κάνουν 
ανοίγματα  προς  τις  διαδικτυακές  αγορές.  Σκοπός  δεν  είναι  μόνο  η  αύξηση  του 
πελατολογίου  αλλά  και  η  διατήρηση  του  ήδη  υπάρχοντος,  αφού  η  ολοένα  και 
μεγαλύτερη εξοικείωση του αγοραστικού κοινού με το διαδίκτυο και τα πλεονεκτήματα 
που  αυτό  προσφέρει,  αναπόφευκτα  μειώνουν  την  εμπορική  κίνηση  των  φυσικών 
καταστημάτων.

Ο μετασχηματισμός ενός ήδη επιτυχημένου καταστήματος σε ηλεκτρονικό δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Απαιτεί αλλαγές σε βασικά σημεία της λειτουργίας και διάρθρωσης της 
επιχείρησης. Απαιτεί αλλαγές σε υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό. Πάντα κατά τη 
διάρκεια τέτοιων αλλαγών υπάρχει και ο κίνδυνος αρνητικής κριτικής από τους πελάτες.

3.3.  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί για τη λειτουργία του μια ιστοσελίδα Είναι το 
αντίστοιχο  της  έδρας  ενός  φυσικού καταστήματος.  Είναι  ο  διαδικτυακός  τόπος  στον 
οποίο η εταιρία θα εκθέτει τα προϊόντα της με σκοπό να προσελκύσει πελάτες.

Οι  ιστοσελίδες  μπορούν  να  ταξινομηθούν  σε  πληροφοριακές,  διαδραστικές, 
συναλλαγών, συνεργατικές.  Πληροφοριακές ιστοσελίδες είναι αυτές που απλά δίνουν 
πληροφορίες για την επιχείρηση και για τα προϊόντα. Οι διαδραστικές ιστοσελίδες έχουν 
όλες  τις  δυνατότητες  των  πληροφοριακών  και  επιπρόσθετα  δίνουν  τη  δυνατότητα 
επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης του πελάτη με το κατάστημα.  Επίσης  μπορούν να 
προστεθούν  άλλες επιλογές για τον επισκέπτη όπως διάφορα εργαλεία για την σύγκριση 
προϊόντων,  εργαλεία  υπολογισμών,  επιλογές  αναζήτησης,  επιλογές  προβολής κτλ.  Οι 
ιστοσελίδες  συναλλαγών  προσφέρουν  τη  δυνατότητα  της  πώλησης  προϊόντων 
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ταυτόχρονα  με  τις  δυνατότητες  των  διαδραστικών  ιστοσελίδων.  Για  την  επίτευξη 
πωλήσεων μέσα από μια ιστοσελίδα συνήθως απαιτείται ένα καλάθι αγορών, φόρμες 
παραγγελίας,  αποδοχής  και  διαχείρισης  αριθμών  πιστωτικών  καρτών.  Τέλος  μια 
συνεργατική ιστοσελίδα επιτρέπει στους επιχειρηματικούς εταίρους να συνεργάζονται.

3.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η  διαδικασία  για  την  δημιουργία  μιας  ιστοσελίδας  περιλαμβάνει  συγκεκριμένα 
βήματα:

• Επιλογή  θέσης  στο  Web.  Μια  σημαντική  απόφαση  για  την  πορεία  του 
ηλεκτρονικού  καταστήματος  είναι  η  επιλογή  της  κατάλληλης  θέσης  στο 
διαδίκτυο.  Μια  τέτοια  ιστοσελίδα  μπορεί  είτε  να  φιλοξενηθεί  σε  ένα  group 
ανεξάρτητων καταστημάτων, είτε να φιλοξενηθεί σε ένα διαδικτυακό εμπορικό 
κέντρο,  είτε  να  επιλέξει  μια  ανεξάρτητη  ιστοσελίδα  μέσω  μιας  ανεξάρτητης 
εταιρίας φιλοξενίας.

• Καταχώρηση  ενός  ονόματος  τομέα.  Ταυτόχρονα  με  την  επιλογή  της  θέσης 
φιλοξενίας πρέπει να επιλεγεί και μια διεύθυνση στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση 
της φιλοξενίας σε κάποιο  group  καταστημάτων η διεύθυνση θα ξεκινάει με το 
όνομα  του  group  αυτού,  ενώ  στην  περίπτωση  της  ανεξάρτητης  εταιρίας 
φιλοξενίας η διεύθυνση θα είναι εντελώς αυτόνομη.

• Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Η ιστοσελίδα απαιτεί ένα περιεχόμενο 
σε  μορφή  κειμένου,  φωτογραφιών  ,  ήχου  και  βίντεο  για  την  προβολή  των 
πληροφοριών στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο επισκέπτης.

• Σχεδίαση της ιστοσελίδας. Είναι το  μέρος της διαδικασίας αφού καθορίζει την 
εμφάνιση  της  ιστοσελίδας,  χρώματα  ,  σχέδια  κτλ,  καθώς  και  την  επιθυμητή 
χρήση της από τους επισκέπτες.

• Κατασκευή και Έλεγχος της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει αν 
θα κατασκευάσει μόνη της την ιστοσελίδα ή θα αναθέσει σε κάποιον τρίτο αυτή 
τη διαδικασία.  Όταν η ιστοσελίδα δημιουργηθεί  και  πληρεί τι  απαιτήσεις  του 
Καταστήματος,  μεταφέρεται  στην τελική  της  θέση στο  διαδίκτυο.  Αφού γίνει 
έλεγχος της λειτουργίας της πλέον είναι έτοιμη για να επιτελέσει το σκοπό της.

• Μάρκετινγκ και Προώθηση της ιστοσελίδας. Μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για 
να  τύχει  μεγάλης  επισκεψιμότητας  απαιτεί  διαφήμιση  και  προώθηση.  Αυτό 
μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, με προβολή σε διάφορες άλλες σελίδες 
στο διαδίκτυο και  ιδίως  στις  μηχανές αναζήτησης,  στον έντυπο τύπο και  στα 
ΜΜΕ.
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3.4.1. Επιλογές Φιλοξενίας

Για  την  φιλοξενία  της  ιστοσελίδας  ενός  Ηλεκτρονικού  καταστήματος  υπάρχουν 
διάφορες επιλογές:

Μια  πρώτη  επιλογή  είναι  οι  υπηρεσίες  κατασκευής 
καταστήματος, που απευθύνονται σε μικρές κυρίως επιχειρήσεις, με τις οποίες μπορεί 
να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα εύκολα και γρήγορα. Ένα παράδειγμα εταιρίας που 
προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες είναι η Yahoo! Web Hosting.  Με κατάλληλο λογισμικό 
δημιουργείται η επιθυμητή ιστοσελίδα και με ένα μικρό χρηματικό ποσό μηνιαίως 
φιλοξενείται και υποστηρίζεται η σελίδα. Το πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή είναι 
η γρήγορη δημιουργία με μικρό κόστος. Η μέθοδος αυτή όμως μειονεκτεί επειδή η 
ιστοσελίδα που παράγεται μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που 
δημιουργήθηκαν απ την ίδια υπηρεσία, η ιστοσελίδα έχει περιορισμένες δυνατότητες 
και είναι εξαρτημένη από την υπηρεσία που τη δημιούργησε για τη σωστή διαχείριση 
της.

Άλλη  επιλογή  είναι  η υπηρεσία  φιλοξενίας  παρόχου  internet. Σε  μια  τέτοια 
περίπτωση η εταιρία που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό e-mail σε 
μια επιχείρηση, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και τη σελίδα της επιχείρησης. Εδώ η 
επιχείρηση αναλαμβάνει την κατασκευή της ιστοσελίδας με δικό της λογισμικό, το 
οποίο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και αρκετό χρόνο. Το πλεονέκτημα είναι 
η ελευθερία κινήσεων και η δημιουργία ιστοσελίδας που δε θα μοιάζει με κάποιων 
ανταγωνιστών  και  ταυτόχρονα  θα  περιλαμβάνει  τις  επιθυμητές  λειτουργίες. 
Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ο πάροχος internet πολλές φορές δεν έχει 
τη δυνατότητα να υποστηρίξει πλήρως τις λειτουργίες της ιστοσελίδας και να κρατά 
ενημερωμένες τις  υπηρεσίες φιλοξενίας του.

Μια  επιλογή  που  δίνει  και  τις  περισσότερες  ελευθερίες  δημιουργίας  είναι  η 
αυτόνομη φιλοξενία. Σε αυτή τη μέθοδο η επιχείρηση κατέχει το υλικό, το λογισμικό, 
υπηρεσίες  τηλεπικοινωνίας  και  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  την  δημιουργία, 
εγκατάσταση  και  συντήρηση  της  σελίδας  της.  Η  μέθοδος  αυτή  προσφέρεται  για 
εταιρίες που έχουν ειδικές απαιτήσεις φιλοξενίας. Η μέθοδος αυτή μειονεκτεί λόγω 
υψηλού κόστους  για  τον  εξοπλισμό και  τη  συντήρηση.  Από την  άλλη προσφέρει 
απεριόριστες ελευθερίες και ευελιξία για την ιστοσελίδα.

3.4.2. Καταχώρηση ονόματος τομέα

Η επιλογή του ονόματος τομέα είναι ένα από τα βασικά σημεία που καθορίζουν πόσο 
εύκολα θα γίνει γνωστή η ιστοσελίδα του καταστήματος.

Το  όνομα  τομέα  είναι  η  διεύθυνση  στην  οποία  θα  βρίσκουν  οι  πελάτες  το 
Ηλεκτρονικό  κατάστημα.  Μια  εύκολη  διεύθυνση  που  θυμίζει  το  όνομα  του 
καταστήματος  και  που  ηχεί  αρμονικά  στο  αυτί  δημιουργεί  πλεονέκτημα  για  το 
κατάστημα. Η επιλογή του ονόματος τομέα γίνεται από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος 
με την προϋπόθεση να μην έχει δοθεί σε κάποιον άλλο ο τομέας αυτός.
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3.4.3. Δημιουργία περιεχομένου

Το  περιεχόμενο  της  ιστοσελίδας  πρέπει  να  αποφασιστεί  από  τον  ιδιοκτήτη  του 
Ηλεκτρονικού καταστήματος με μεγάλη προσοχή. Το περιεχόμενο είναι αυτό που βλέπει 
ο επισκέπτης και αυτό που θα τον πείσει σε μεγάλο βαθμό να μείνει στη συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο συνήθως περιλαμβάνει πληροφορίες για το Κατάστημα, τα 
προϊόντα  με  τις  ανάλογες  πληροφορίες  γι  αυτά,  υπηρεσίες  του  καταστήματος, 
ανακοινώσεις  κτλ.  Βασικό  σημείο  προσοχής  είναι  η  συνεχής  ενημέρωση  της 
ιστοσελίδας. Μια ιστοσελίδα που αργεί να ενημερωθεί έχει αποδειχτεί ότι αποθαρρύνει 
τους πελάτες από την ολοκλήρωση παραγγελιών. 

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αποτελείται μόνο από πληροφορίες αλλά και κάποια 
πρόσθετο περιεχόμενο για τη επίτευξη περισσότερων πωλήσεων. Επιπλέον περιεχόμενο 
μπορεί  να  προέρχεται  από  τους  ίδιους  τους  πελάτες,  μέσω κριτικών  ή  συζητήσεων. 
Πολλές  εταιρίες  προσφέρουν  περιεχόμενο  έναντι  αμοιβής  προκειμένου  αυτό  να 
ενσωματώνεται αυτόματα στην ιστοσελίδα του καταστήματος.

3.4.4. Σχεδίαση της Ιστοσελίδας

Η σχεδίαση  της  ιστοσελίδας  είναι  ένα  βασικό  κομμάτι  για  την  εμφάνιση  και  τη 
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Τα κατάλληλα χρώματα,  γραφικά, η εύχρηστη δομή 
και εύκολη περιήγηση κάνουν ελκυστική της ιστοσελίδα στους πελάτες.

Η πρώτη απόφαση για τη σχεδίαση είναι  η δημιουργία της κατάλληλης δομής.  Η 
συνήθης δομή είναι η ιεραρχική όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (3.1).

Σχήμα 3.1
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Η αρχή που ισχύει εδώ είναι η δημιουργία ρηχών και πλατιών ιστοσελίδων γιατί έτσι 
διευκολύνεται  η  περιήγηση.  Με  λίγα  κλικ  και  πιο  εύκολες  διαδρομές  ο  επισκέπτης 
πρέπει να μπορεί να ανακαλύπτει τις πληροφορίες που αναζητάει. Αντίθετα μια βαθιά 
και στενή δομή κουράζει τον επισκέπτη και τον δυσκολεύει να φτάσει στις πληροφορίες 
που αναζητάει. Η επίτευξη της εύκολης περιήγησης είναι μια συνδυαστική πρόκληση για 
τον σχεδιαστή της σελίδας που απαιτεί αρκετή προσπάθεια, μεθοδικότητα και χρόνο.

Μια ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνήθως περιέχει στην πρώτη σελίδα 
ένα  καλωσόρισμα  για  τον  πελάτη,  κατάλληλα  μενού  για  αναζήτηση  πληροφοριών 
σχετικά  με  το  κατάστημα,  βοήθειες,  τρόπους  επικοινωνίας,  κάποια  προϊόντα  που  το 
κατάστημα θέλει να προωθήσει περισσότερο.

Τα χρώματα και τα γραφικά με τα οποία ο σχεδιαστής εμπλουτίζει το Ηλεκτρονικό 
κατάστημα καλό είναι  να  συνδέονται  με  το  κοινό  στο  οποίο  απευθύνεται.  Έτσι  ένα 
κατάστημα με  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  που  απευθύνεται  σε  παιδιά  πρέπει  να  περιέχει 
έντονα χρώματα και εφέ ενώ ένα κατάστημα με ρούχα που απευθύνεται σε γυναίκες 
απαιτεί απαλά χρώματα με πολλές εικόνες.

Η απόδοση της ιστοσελίδας, δηλαδή η ταχύτητα απόκρισης στις επιλογές του πελάτη 
παίζει  καθοριστικό  ρόλο  στην  επιτυχία  της.  Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την 
ταχύτητα  είναι  πολλοί.  Κάποιοι  από  αυτούς  δεν  μπορούν  να  προβλεφθούν  και  δεν 
επηρεάζονται  από  τον  κατασκευαστή  της  ιστοσελίδας.  Αυτοί  όμως  που  μπορούν  να 
επηρεαστούν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το σχεδιαστή της ιστοσελίδας. Αιτίες 
μεγάλων καθυστερήσεων είναι συχνά τα γραφικά σε υπερβολικό πλήθος, ή τα γραφικά 
με ακατάλληλο μέγεθος.

Μερικά από τα συνηθισμένα λάθη στο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας είναι:

• Κακή ανάλυση σελίδων.  Σελίδες  πολύ μεγάλης  ανάλυσης,  που δε λαμβάνουν 
υπόψη  τους  την  ανάλυση  της  οθόνης  του  υπολογιστή  του  επισκέπτη, 
δυσκολεύουν  την  περιήγηση  και  την  προβολή  της  σελίδας.  Μια  αποδεκτή 
ανάλυση για τα σημερινά δεδομένα είναι η 1024x768.

• Χρονοβόρα  περιφορά  στο  κατάστημα.  Μια  ιστοσελίδα  με  δομή  λαβύρινθου 
μπερδεύει τον επισκέπτη με συνέπεια να μην μπορεί  να φτάσει γρήγορα στις 
επιλογές που επιθυμεί.

• Βαριές σελίδες.  Σελίδες με πολλά γραφικά, αρχεία  flash,  διάφορες εφαρμογές 
που τρέχουν συνεχώς αργούν τη φόρτωση της σελίδας σε απελπιστικό βαθμό.

• Σπανίως ανανεώσιμες σελίδες. Σελίδες που ανανεώνονται σε πολύ αραιά χρονικά 
διαστήματα γίνονται βαρετές. Συνηθισμένα λάθη σε ηλεκτρονικά καταστήματα 
είναι προτάσεις δώρων που συνεχίζουν να υπάρχουν σε χρόνο μετά τη γιορτή.

• Ασύμβατες  σελίδες.  Σελίδες  που  δεν  είναι  συμβατές  με  κάποιους  browser 
εμποδίζουν  την  επίσκεψη  των  πελατών.  Καλό  είναι  μια  σελίδα  αφού 
κατασκευαστεί να δοκιμάζεται σε περισσότερους από έναν φυλλομετρητές για να 
επαληθεύεται η άρτια λειτουργία τους.

• Μη ενημερωμένοι σύνδεσμοι. Ένα link που οδηγεί σε κενό περιεχόμενο ή σε μια 
σελίδα  που  δεν  υπάρχει  πια  δημιουργεί  κακή  εντύπωση  στον  επισκέπτη. 
Συνίσταται συχνός έλεγχος των συνδέσμων.
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• Βαρετές σελίδες. Οι βαριές και οι ελαφριές σελίδες κουράζουν τον επισκέπτη. 
Θα  πρέπει  να  υπάρχει  μια  ισορροπία  μεταξύ  κειμένου  και  γραφικών  και  να 
αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις.

3.4.5.  Προβολή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Για να έχει ελπίδες να επιτύχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χρειάζεται οπωσδήποτε 
προβολή και διαφήμιση τουλάχιστον τον πρώτο καιρό της ύπαρξής του. Η προβολή αυτή 
μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους και μέσα.

Μια άριστη λύση είναι η προβολή της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος 
σε άλλες ιστοσελίδες. Το βασικότερο ίσως στοίχημα για μια ιστοσελίδα είναι η προβολή 
της σε καλές θέσεις σε μια μηχανή αναζήτησης. Η θέση στα αποτελέσματα μιας μηχανής 
αναζήτησης  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες,  οι  οποίοι  μπορεί  και  να  αλλάζουν. 
Τέτοιοι είναι το όνομα του  site,  οι περιγραφές των σελίδων του, το περιεχόμενο του, 
επαναλήψεις λέξεων-κλειδιών.  Οι μηχανές αναζήτησης είναι από τα  site  που ο μέσος 
χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται συχνότερα. Άλλοι χώροι προβολής και διαφήμισης 
είναι  οι  διαδικτυακές  εφημερίδες,  περιοδικά,  ενημερωτικά  site  που  συγκεντρώνουν 
επισκέψεις πολλών ατόμων καθημερινά.  Επίσης καλές θέσεις  για διαφήμιση είναι τα 
διάφορα εμπορικά  site  με μεγάλη επισκεψιμότητα. Επειδή η προβολή της ιστοσελίδας 
ενός  καταστήματος  σε  μια  άλλη  ιστοσελίδα  κοστίζει,  πολλές  φορές  δημιουργούνται 
ανταποδοτικές παραπομπές.

Ένας τρόπος προβολής με τη χρήση του διαδικτύου είναι τα ομαδικά e-mails.  Αυτά 
πρέπει  να  γίνεται  με  προσοχή  από  την  πλευρά  του  καταστήματος  ώστε  να  στέλνει 
μνήματα μόνο σε όσους έχουν δηλώσει  ότι  επιθυμούν να λαμβάνουν.  Τον τελευταίο 
καιρό έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με τα ενοχλητικά διαφημιστικά  e-mail  που 
στέλνονται σε άτομα που δεν το επιθυμούν.

Διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν επίσης να προβληθούν 
στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στον 
έντυπο τύπο, σε φυλλάδια και διαφημιστικά προϊόντα.
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4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με  την  έλευση,  ανάπτυξη  και  εξάπλωση  του  διαδικτύου,  των  ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, εμφανίστηκε μια νέα ομάδα παράνομων 
πράξεων (εγκλημάτων) που δεν υπήρχε πιο πριν. Είναι  το  λεγόμενο  “Ηλεκτρονικό 
Έγκλημα”,  το  οποίο  έχει  πολλές  διαφορετικές  μορφές  και  εκφάνσεις.  Στο  παρόν  θα 
εξετάσουμε  μόνο  τις  μορφές  του  που  σχετίζονται  με  τις  ηλεκτρονικές  χρηματικές 
συναλλαγές, ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Κάθε μέρα οι ανάγκες των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αυξάνονται,  η ανάγκη για 
ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  εξυπηρετήσεις  αυξάνεται,  οι  απειλές  αυξάνονται.  Για να 
επιτευχθεί  μια  ικανοποιητικού  βαθμού  ασφάλεια  απαιτείται  η  ύπαρξη  και  μια 
αντίστοιχης αύξησης στα μέτρα προστασίας και στην αποτελεσματικότητα αυτών.

4.2. ΤΟ ΤΡΩΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Το  διαδίκτυο  κατά  τα  πρώτα  χρόνια  της  δημιουργίας  του  ήταν  ένα  κλειστό 
δίκτυο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ασφάλειας γιατί ακριβώς το δίκτυο 
αυτό ήταν μια σύνδεση συγκεκριμένων υπολογιστών που λειτουργούσαν σε γνωστούς 
και  συγκεκριμένους  τόπους  μιας  κλειστής  κοινότητας.  Απ  τη  στιγμή  όμως  που  το 
διαδίκτυο έγινε ένα παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο υπολογιστών, άρχισαν να δημιουργούνται 
προβλήματα αφού στο δίκτυο μπορούσαν να μπουν μεταξύ άλλων άτομα με κακόβουλες 
προθέσεις. Αυτές οι προθέσεις είχαν και έχουν διαφορετικά κατά περίπτωση κίνητρα, τα 
οποία μπορεί να είναι κίνητρα απόκτησης προσωπικής φήμης, κίνητρα πλήγματος σε 
κάποιο  σημαντικό  στόχο,  κίνητρα  οικονομικά.  Στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων 
σήμερα,  τα  κίνητρα  τέτοιων  ενεργειών  είναι  οικονομικά,  είτε  άμεσα  (π.χ.  κλοπή 
χρημάτων από λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών) είτε έμμεσα (π.χ. Πλήγμα φήμης 
και  αξιοπιστίας  σε  ανταγωνίστρια  εταιρία,  μέσω  διαρροής  προσωπικών  δεδομένων 
πολιτών, που υπάρχουν κρυμμένα στις βάσεις δεδομένων της ανταγωνίστριας εταιρίας).

4.3. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

Το  κρίσιμο  ερώτημα  στο  ηλεκτρονικό  έγκλημα  είναι  κατά  πόσο  μπορεί  να 
υπάρξει προστασία απέναντι του. Η απάντηση δεν είναι ούτε καταφατική ούτε αρνητική. 
Υπάρχουν  πολλές  μέθοδοι  προστασίας  αλλά  απόλυτη  προστασία  δεν  μπορεί  να 
επιτευχθεί, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Συνήθως σε μια δραστηριότητα στο διαδίκτυο δεν 
εξαντλούνται  όλες  οι  διαθέσιμες  μέθοδοι  προστασίας,  παρόλο  που  κάτι  τέτοιο  θα 
πρόσφερε  την μέγιστη δυνατή αποθάρρυνση του κακόβουλου χρήστη.  Ο λόγοι  είναι 
οικονομικοί και λειτουργικοί.  Κάθε επιπρόσθετο μέτρο προστασίας που ενσωματώνει 
μια ιστοσελίδα, δημιουργεί πρόσθετο κόστος για την κατασκευή και συντήρηση της, που 
πολλές φορές είναι αρκετά μεγάλο. Τα μέτρα προστασίας δημιουργούν προβλήματα σε 
κάποιον επισκέπτη με κακές προθέσεις, αλλά και σε κάποιον με αγαθές προθέσεις. Έτσι 
μια σελίδα με υπερβολικά μέτρα προστασίας γίνεται αποκρουστική στον μέσο επισκέπτη 
και δύσχρηστη. Ας σκεφθούμε για παράδειγμα ένα Ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο 
δε  θα  μπορούσε  ο  κάθε  ανώνυμος  επισκέπτης  να  περιηγηθεί  σε  αυτό,  αλλά  θα 
απαιτούνταν ένας προσωπικός κωδικός ασφαλείας που θα δινόταν από το διαχειριστή 

17



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

του καταστήματος ύστερα από επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων 
του  ανώνυμου  επισκέπτη.  Κάτι  τέτοιο  σίγουρα  θα  έστρεφε  ένα  μεγάλο  ποσοστό 
επισκεπτών προς ανταγωνιστικά ηλεκτρονικά καταστήματα με λιγότερο χρονοβόρες και 
πιο  εύκολες  διαδικασίες  πρόσβασης  στην  ιστοσελίδα.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  ένα 
αποτελεσματικό μέτρο προστασίας περιορίζει ακόμα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
προς τον πελάτη.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και μια ιστοσελίδα που είναι στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό  ασφαλής,  δεν  μπορεί  να  προστατέψει  τον  επισκέπτη  της  αν  και  ο  ίδιος  δεν 
γνωρίζει  και  δε  λαμβάνει  μέτρα  στην  δική  του  πλευρά.  Είναι  προφανές  ότι  στη 
διακίνηση δεδομένων και  στοιχείων μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και  του 
πελάτη  υπάρχει  μια  διαδρομή  που  ακολουθούν  αυτά  τα  δεδομένα.  Σε  όλη  αυτή  τη 
διαδρομή υπάρχει η πιθανότητα κακόβουλης επίθεσης.  Έτσι ο πελάτης θα πρέπει να 
γνωρίζει ποια στοιχεία του και πότε μπορεί να τα στέλνει μέσα από το διαδίκτυο με 
ασφάλεια, όπως και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει στον υπολογιστή του για να μην 
πέσει θύμα κατασκοπίας. Έτσι για παράδειγμα μπορεί κάποιος να εισάγει τον αριθμό της 
πιστωτικής  του  κάρτας  στη  φόρμα  πληρωμής  ενός  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
επαναπαυμένος  στην  αξιοπιστία  του  καταστήματος  αλλά  ταυτόχρονα  να  μην  έχει 
προστατεύσει το δικό του υπολογιστή από κατασκοπία. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει 
η δυνατότητα  κάποιος “κατάσκοπος” να κλέψει από εκεί τον αριθμό της πιστωτικής, 
άσχετα με την ασφάλεια της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η  διαδικασία  της  λήψης  αποτελεσματικών  μέτρων  προστασίας  είναι  δύσκολη 
διαδικασία, απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, ειδικές γνώσεις.  Αυξάνει κατά πολύ την δουλειά 
και  το κόστος που απαιτείται  για το στήσιμο και  την συντήρηση ενός  ηλεκτρονικού 
καταστήματος.  Μια  προσεγμένη  δουλειά  όμως  αποζημιώνει  με  το  παραπάνω.  Ένα 
ασφαλές Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει ένα ιδιαίτερο κύρος και φήμη. Αντιθέτως έστω 
και μια μόνο περίπτωση κλοπής, διαρροής ή απώλειας δεδομένων από μια ιστοσελίδα, 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  δημιουργία  κακής  φήμης  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος, 
αμφισβήτησης,  έλλειψης  εμπιστοσύνης  από  το  κοινό.  Άμεσο  επακόλουθο  είναι 
οικονομικές  απώλειες   από τη μείωση των πωλήσεων,  πιθανές αποζημιώσεις  από το 
κατάστημα  και  κόστος  αποκατάστασης  της  λειτουργίας  και  της  ασφάλειας  του 
καταστήματος από την επίθεση.

4.4. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα τα κύρια σημεία που ο προγραμματιστής πρέπει να 
διασφαλίσει είναι:

• Προσωπικά στοιχεία ή άλλα απόρρητα δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα 
στις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας δε θα διαρρεύσουν. Τα δεδομένα αυτά 
ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είναι αναγνώσιμα μόνο από άτομα που έχουν το 
δικαίωμα να τα αναγνώσουν. Για το σκοπό αυτό τα δεδομένα αποθηκεύονται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή.

• Δε θα γίνει κάποια τροποποίηση στην ιστοσελίδα, σε δεδομένα και πληροφορίες 
της  ιστοσελίδας  και  των  βάσεων  δεδομένων  της   από  κάποιον  μη 
εξουσιοδοτημένο. Δημιουργία, προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή δεδομένων σε 
μια τέτοια ιστοσελίδα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

• Διασφάλιση ότι η πρόσβαση στα δεδομένα θα είναι διαθέσιμη και αξιόπιστη ανά 
πάσα στιγμή, ενώ θα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
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Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω υπάρχει  μια βασική προϋπόθεση:  Πρέπει  ο 
κάθε  επισκέπτης  μιας  τέτοιας  ιστοσελίδας,  ή  μια  ομάδα  επισκεπτών,  να  έχουν 
συγκεκριμένα  δικαιώματα  πάνω  στην  ιστοσελίδα  και  ταυτόχρονα  να  υπάρχει  ένας 
τρόπος ώστε αυτοί οι επισκέπτες να μπορούν να ταυτοποιηθούν. Δηλαδή κάθε φορά που 
κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα θα πρέπει ο αλγόριθμος της να μπορεί να ελέγξει 
την ταυτότητα του επισκέπτη και στη συνεχεία ο αλγόριθμος να δίνει τα επιτρεπόμενα 
δικαιώματα στον επισκέπτη αυτό.

4.5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.5.1. Έλεγχος πρόσβασης

Ο  έλεγχος  της  ταυτότητας  του  επισκέπτη  μιας  ιστοσελίδας  συνήθως  γίνεται  με 
κωδικούς  πρόσβασης.  Κάθε  επισκέπτης  έχει  έναν  προσωπικό  κωδικό  τον  οποίο  δε 
γνωστοποιεί σε κανέναν. Έτσι όταν επισκεφθεί την ιστοσελίδα, εισάγει το ψευδώνυμο 
του σε αυτή ώστε να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα του 
ζητάει τον προσωπικό του κωδικό. Αφού ελεγχθεί και επαληθευθεί από τον αλγόριθμο 
ότι ο κωδικός που εισήγαγε ο επισκέπτης αντιστοιχεί  όντως στον επισκέπτη αυτό,  ο 
επισκέπτης έχει πιστοποιηθεί. Από τη στιγμή αυτή η ιστοσελίδα του καταστήματος κάνει 
διαθέσιμα τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στον πιστοποιημένο πλέον επισκέπτη.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ένας εύκολος τρόπος πιστοποίησης ενός επισκέπτη μιας 
ιστοσελίδας και μάλιστα πολύ δημοφιλής. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας ριψοκίνδυνος 
τρόπος  πιστοποίησης,  ειδικά  όταν  μιλάμε  για  πρόσβαση  σε  σημαντικά  δεδομένα  ή 
υπηρεσίες.  Ειδικότερα  οι  κωδικοί  πρόσβασης  γίνονται  ακόμα  πιο  ανασφαλείς  όταν 
χρησιμοποιούνται  από  άτομα  που  δεν  αντιλαμβάνονται  τι  σημαίνει  η  διαρροή  ενός 
τέτοιου κωδικού. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που  μπορεί να διαχειρίζονται 
ακόμα  και  τους  τραπεζικούς  τους  λογαριασμούς  ή  τις  πιστωτικές  του  κάρτες, 
χρησιμοποιώντας “εύκολους” κωδικούς πρόσβασης, σημειώνοντας τους κωδικούς τους 
σε σημεία που έχουν πρόσβαση άλλοι, αποκαλύπτοντας τους κωδικούς τους σε άλλους 
κτλ.  Μεγάλο  ποσοστό  ανθρώπων  έχει  πέσει  θύμα  διαρροής  σημαντικότατων 
προσωπικόν δεδομένων τους και πολλοί έχουν χάσει σημαντικά χρηματικά ποσά από 
τους  λογαριασμούς  τους,  εξαιτίας  ενός  κωδικού  πρόσβασης  που  ανακαλύφθηκε  και 
χρησιμοποιήθηκε από κάποιον επιτήδειο. Για τους λογούς αυτούς και για αύξηση της 
αξιοπιστίας  τους  πολλές  τράπεζες  κυρίως  έχουν  προσθέσει  νέες  απαιτήσεις  για  την 
πιστοποίηση των πελατών τους, σε συναλλαγές από το διαδίκτυο, παρόλο που σε πολλές 
περιπτώσεις ο πελάτης δυσανασχετεί στις χρονοβόρες και πολύπλοκες πιστοποιήσεις.

4.5.2. Κρυπτογράφηση

Κρυπτογράφηση  είναι  ο  μετασχηματισμός  και  η  μετατροπή  των  δεδομένων   σε 
κάποια  μορφή   ώστε  να  είναι  δυσχερής  η  ανάκτηση  τους  από  μη  εξουσιοδοτημένα 
άτομα. Υπάρχουν πέντε τμήματα που αφορούν στην κρυπτογράφηση:

• Ακρυπτογράφητα δεδομένα – Είναι τα δεδομένα στη μορφή που μπορούν άμεσα 
να αναγνωστούν από τον άνθρωπο.

• Κρυπτογραφημένα  δεδομένα  –  Είναι  τα  δεδομένα  που  προκύπτουν  από  τα 
ακρυπτογράφητα μετά την κρυπτογράφηση τους και τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να  αναγνωστούν  από  τον  άνθρωπο.  Για  να  γίνουν  αναγνώσιμα  απαιτείται  η 
αντίστροφη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης.
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• Αλγόριθμος κρυπτογράφησης -  Είναι το σύνολο κανόνων και αλγορίθμων που 
χρησιμοποιούνται  στη  διαδικασία  της  κρυπτογράφησης.  Επίσης  απαιτούν 
απαραίτητο στοιχείο για  την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων,  που είναι  η 
αντίστροφη της κρυπτογράφησης διαδικασία,

• Κλειδί – είναι μια μυστική τιμή που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης 
για να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα.

• Χώρος  κλειδιού-  Είναι  ένας  μεγάλος  αριθμός  πιθανόν  τιμών  κλειδιών  που 
δημιουργούνται  από  τον  αλγόριθμο  και  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την 
κρυπτογράφηση.

Τα  συστήματα  κρυπτογράφησης  χωρίζονται  σε  συμμετρικά  και  ασύμμετρα.  Στα 
συμμετρικά συστήματα ή συστήματα ιδιωτικού κλειδιού χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί 
για  κρυπτογράφηση  και  αποκρυπτογράφηση  των  δεδομένων.  Στα  ασύμμετρα 
συστήματα  χρησιμοποιείται  ένα  ζεύγος  κλειδιών,  το  ιδιωτικό  κλειδί  και  το  δημόσιο 
κλειδί. Η κρυπτογράφηση γίνεται με το δημόσιο κλειδί και η αποκρυπτογράφηση με το 
ιδιωτικό συνήθως.
Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης είναι:

• DES - Data Encryption Standard. Είναι ένα σώμα κρυπτογραφικών εντολών που 
δημιουργήθηκε από την ΙΒΜ. Χρησιμοποιεί ένα 56-bit κλειδί και χρησιμοποιεί 
μια ομάδα από 64 bits. Είναι σχετικά γρήγορος αλγόριθμος και χρησιμοποιείται 
για την κρυπτογράφηση μεγάλου όγκου δεδομένων, ταυτόχρονα. 

• Triple  DES.  Βασίζεται  στον  DES  αλγόριθμο.  Κρυπτογραφεί  μια  ομάδα 
δεδομένων τρεις φορές, με τρία. διαφορετικά κλειδιά. Είναι εναλλακτική λύση 
του DES, γιατί  τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πιο εύκολο και πιο γρήγορο το 
"σπάσιμο" του DES.

• RC2 και RC4. Σχεδιάστηκαν από τον Ron Rivets. Παρέχουν ποικιλία ως προς το 
μέγεθος του κλειδιού αποκρυπτογράφησης για πολύ γρήγορη και μεγάλου όγκου 
κρυπτογράφηση. Οι δυο αυτοί αλγόριθμοι θεωρούνται λίγο πιο γρήγοροι από τον 
DES και  μπορούν  να  γίνουν  ακόμα  πιο  ασφαλείς  αν  επιλέξουμε  μεγαλύτερο 
μήκος κλειδιού. Ο αλγόριθμος RC2 αποτελεί μια ομάδα (block) κρυπτογράφησης 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην θέση τον DES. O RC4 είναι ένα "ρεύμα" 
(stream) ψηφίων κρυπτογράφησης και θεωρείται περίπου 10 φορές πιο γρήγορος 
από τον DES. 

• IDEA. Ο International Data Encryption Algorithm δημιουργήθηκε το 1491 και 
σχεδιάστηκε  για  να  είναι  ικανός  για  πραγματοποίηση  υπολογισμών  στο 
λογισμικό. Προσφέρει πολύ δυνατή κρυπτογράφηση, χρησιμοποιώντας ένα 128-
bit κλειδί. 

• RSA. Ονομάστηκε έτσι από τους σχεδιαστές του, Rivest, Shamir και Adelman. 
Είναι ένας αλγόριθμος "δημόσιου κλειδιού" (public-key) o οποίος υποστηρίζει 
μια ποικιλία μήκους κλειδιών, καθώς επίσης ποικιλία όσον αφορά το μέγεθος τον 
σώματος του κειμένου προς κρυπτογράφηση. Το απλό block κειμένου πρέπει να 
είναι μικρότερο από το μήκος τον κλειδιού. Το συνηθισμένο μήκος κλειδιού είναι 
512 bits. 

• Diffie-Hellman.  Αποτελεί  το  παλιότερο  "δημόσιου  κλειδιού"  σύστημα 
κρυπτογραφίας, που ακόμα χρησιμοποιείται. Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ή 
ψηφιακές  υπογραφές.  Το  σύστημα  έχει  σχεδιαστεί  για  να  επιτρέπει  στις  δυο 
πλευρές  να  συμφωνούν  με  την  χρήση  ενός  κατανεμημένου  κλειδιού  (shared 
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key)  ,  ακόμα  και  αν  το  μόνο  που  κάνουν  είναι  να  ανταλλάσσουν  μηνύματα 
δημοσίως. 

• DSA. Ο Digital Signature Algorithm σχεδιάστηκε από την NIST και στηρίχθηκε 
πάνω σε αυτό που αποκαλείται ΕΙ Gamal αλγόριθμος. Το σχήμα των υπογραφών 
χρησιμοποιεί  το  ίδιο  είδος  κλειδιού που χρησιμοποιεί  και  ο  Diffie  -  Hellman 
αλγόριθμος και μπορεί να δημιουργήσει υπογραφές πιο γρήγορα από τον RSA. 
'Έχοντας προωθηθεί από την NΙST ως ένα DSS σύστημα, το Digital Signature 
Standard,  παρόλη  την  αποδοχή  του,  απέχει  ακόμα  πολύ  από  το  να  παρέχει 
σιγουριά. 

4.5.3. Σύστημα συμμετρικού κλειδιού

Σε  αυτή  τη  μέθοδο  χρησιμοποιείται  το  ίδιο  κλειδί  για  κρυπτογράφηση  και 
αποκρυπτογράφηση.  Αποστολέας  και  παραλήπτης  έχουν  το  ίδιο  κλειδί.  Επειδή  οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι γνωστοί, σημασία έχει να μπορεί να κρατηθεί 
μυστικό το κλειδί με το οποίο γίνεται η κρυπτογράφηση - αποκρυπτογράφηση. Ο μόνος 
τρόπος να βρεθεί από κάποιον επιτήδειο το κλειδί είναι οι πολλαπλές δοκιμές όλων των 
δυνατών κλειδιών. Για να γίνει πρακτικά αδύνατη η εύρεση του κλειδιού, που είναι ένας 
δυαδικός  αριθμός,  πρέπει  αυτό  το  κλειδί  να  περιέχει  αρκετά  ψηφία  ώστε  οι  πιθανοί 
αριθμοί-κλειδιά να τείνουν στο άπειρο. Έτσι για μεγάλη ασφάλεια απαιτείται ένα κλειδί 
πολλών bits (π.χ. 512).

4.5.4. Σύστημα ασύμμετρου κλειδιού

Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται δυο κλειδιά. ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο. Το 
δημόσιο είναι γνωστό σε όλους, ενώ το ιδιωτικό μόνο στον ιδιοκτήτη του. Η διαδικασία 
βασίζεται στην κρυπτογράφηση με το δημόσιο κλειδί και την αποκρυπτογράφηση με το 
ιδιωτικό. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η 
μέθοδος  της  συμμετρικής  κρυπτογράφησης.  Για  παράδειγμα  σε  μια  ιστοσελίδα 
ηλεκτρονικού  καταστήματος  θα  πρεπε  το  ιδιωτικό  κλειδί   να  δοθεί  σε  όλους  τους 
αγοραστές, όποτε δε θα ήταν πια μυστικό.

Οι  συμμετρικοί  αλγόριθμοι  είναι  ταχύτεροι  ενώ οι  ασύμμετροι  πιο  αργοί,  μη 
αποδοτικοί  πρακτικά.  Έτσι  αντί  των ασύμμετρων  κρυπτογραφήσεων  χρησιμοποιείται 
συνδυασμός συμμετρικού-ασύμμετρου τρόπου κρυπτογράφησης.

4.5.5. Ψηφιακές Υπογραφές

Οι ψηφιακές υπογραφές βασίζονται στα δημόσια κλειδιά. Χρησιμοποιούνται για να 
πιστοποιούν την  ταυτότητα  του αποστολέα  και  την  ακεραιότητα  των  μηνυμάτων  σε 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Σε μια αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος ακολουθείται η εξής διαδικασία από 
τις ψηφιακές υπογραφές:

1. Ο αποστολέας δημιουργεί το μήνυμα.
2. Εφαρμόζεται  σε  αυτό  μια  συνάρτηση  κατατεμαχισμοί,  που  δημιουργεί  μια 

σύνοψη του μηνύματος.
3. με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα κρυπτογραφείται ο κατατεμαχισμός. Αυτή 

είναι και η ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα.
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4. Κρυπτογραφείται  το αρχικό μήνυμα και  η ψηφιακή υπογραφή με το δημόσιο 
κλειδί του παραλήπτη. Αυτός είναι ο ψηφιακός φάκελος του αποστολέα.

5. Ο αποστολέας στέλνει τον ψηφιακό φάκελο στον παραλήπτη.
6. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το φάκελο και τον αποκρυπτογραφεί με το ιδιωτικό 

του κλειδί. Έτσι ο παραλήπτης έχει πλέον το αντίγραφο του μηνύματος και της 
ψηφιακής υπογραφής του αποστολέα.

7. Ο  παραλήπτης  με  το  δημόσιο  κλειδί  του  αποστολέα  αποκρυπτογραφεί  την 
ψηφιακή  υπογραφή  του  αποστολέα.  Έτσι  ο  παραλήπτης  έχει  διαθέσιμη  την 
αρχική σύνοψη του μηνύματος.

8. Ο  παραλήπτης  δημιουργεί  μια  σύνοψη  του  μηνύματος  που  παρέλαβε  και  τη 
συγκρίνει με τη σύνοψη που παρέλαβε από τον αποστολέα.

9. Αν  οι  δυο  συνόψεις  είναι  ίδιες  βγαίνει  το  συμπέρασμα  ότι  το  μήνυμα  είναι 
αυθεντικό.

4.5.6. SSL (Secure Socket Layer)

Η ανάγκη για δημιουργία προτύπου πιστοποιητικού για την αυθεντικότητα και την 
κρυπτογράφηση δεδομένων, οδήγησε στην δημιουργία του προτύπου SSL από τη Nets-
cape. Το SSL υιοθετήθηκε  από διάφορους INTERNET Browsers και Servers. Αργότερα 
μετονομάστηκε σε  TLS  αλλά συνεχίζει  να αποκαλείται  συχνά  SSL.  Σήμερα είναι το 
κύριο πρότυπο που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η λειτουργία του 
SSL  συνίσταται  στην κρυπτογράφηση των δεδομένων που διακινούνται  μεταξύ ενός 
web browser  και του  server  που φιλοξενεί  την ιστοσελίδα.  Το  SSL δηλαδή έχει ως 
προορισμό να προστατεύει  τα δεδομένα στο ταξίδι  τους στο διαδίκτυο από τον  web 
Browser στο server και αντίστροφα.

Το πρωτόκολλο SSL αποτελείται από δύο επιμέρους πρωτόκολλα, το SSL record pro-
tocol και  το  SSL handshake protocol.  Το  SSL record protocol παρέχει  υπηρεσίες 
αυθεντικοποίησης, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας δεδομένων, καθώς επίσης και 
προστασία από επιθέσεις  με επανεκπομπή μηνυμάτων. Συγκεκριμένα το πρωτόκολλο 
αυτό  τοποθετεί  τα  δεδομένα  σε  πακέτα  και  αφού  τα  κρυπτογραφήσει  τα  μεταδίδει. 
Επίσης εκτελεί την αντίστροφη διαδικασία για τα παραλαμβανόμενα πακέτα. Το  SSL 
handshake protocol είναι ένα πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης και ανταλλαγής κλειδιών 
το  οποίο  επίσης  διαπραγματεύεται,  αρχικοποιεί  και  συγχρονίζει  τις  παραμέτρους 
ασφάλειας.  Συγκεκριμένα  το  πρωτόκολλο  αυτό  διαπραγματεύεται  τους  αλγόριθμους 
κρυπτογράφησης  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  πραγματοποιεί  την  πιστοποίηση  της 
ταυτότητας του εξυπηρετητή και του πελάτη αν αυτό ζητηθεί. Μετά την ολοκλήρωση 
του SSL handshake protocol, τα δεδομένα των εφαρμογών μπορούν να αποστέλλονται 
μέσω  του  SSL record protocol ακολουθώντας  τις  συμφωνημένες  παραμέτρους 
ασφάλειας.

4.5.7. Firewalls

Για  την  ασφάλεια  των  ηλεκτρονικών  συναλλαγών  χρησιμοποιούνται  ευρέως  τα 
firewalls. Το firewall αποτελεί λογισμικό ή υλικό, που επιτρέπει μόνο στους εξωτερικούς 
χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα,  να προσπελάσουν το προστατευόμενο 
δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να πιστοποιηθούν. 
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Πιο συγκεκριμένα το firewall  ένα ένα τα  πακέτα δεδομένων που προσπαθούν να 
εισέλθουν στον προστατευμένο κόμβο του δικτύου και ανάλογα με κάποιες πληροφορίες 
(π.χ.  Διεύθυνση από την οποία προήλθε)  που το κάθε πακέτο φέρει,  το firewall  του 
επιτρέπει ή του αρνείται την είσοδο. To firewall βεβαίως παίρνει τις αποφάσεις του με 
βάση το σχεδιασμό και τις ρυθμίσεις που του έχουν γίνει.
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5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η άνθηση του διαδικτύου και  κυρίως  η εξάπλωση του στον τομέα του εμπορίου 
οδήγησε  μοιραία  και  στην  ανάγκη  για  αλλαγές  στον  τρόπο  των  οικονομικών 
συναλλαγών.  Δημιουργήθηκε  η  ανάγκη  εξεύρεσης  νέων  τρόπων  για  χρηματικές 
συναλλαγές,  λιγότερο  χρονοβόρων,  αυτοματοποιημένων,  που  θα  μπορούσαν  να 
υποστηρίξουν το νέο κλάδο εμπορίου, του Ηλεκτρονικού εμπορίου, πιο αποδοτικά σε 
πρακτικό  επίπεδο.  Θα  αποτελούσε  τροχοπέδη  στην  χρήση  και  ανάπτυξη   του 
Ηλεκτρονικού  εμπορίου  η  μη  ύπαρξη  ενός  νέου  τρόπου  πληρωμών,  πέρα  από  τον 
παραδοσιακό  τρόπο  με  “μετρητό”  χρήμα  ή  με  επιταγές.  από  τη  στιγμή  που  στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται μακριά, δεν γνωρίζονται 
και δεν υπάρχει μια προσωπική επαφή, θα ήταν πολύ δύσκολη η πραγματοποίηση μιας 
εξ αποστάσεως εμπορικής συναλλαγής, αφού το χρηματικό αντίτιμο είτε με “μετρητά” 
είτε με επιταγές προϋποθέτει προσωπική επαφή πωλητή-αγοραστή. Στο πρόβλημα αυτό 
αναζητήθηκαν και βρέθηκαν διάφορες λύσεις που είναι σήμερα διαθέσιμες. Οι πιο κοινές 
μέθοδοι πληρωμής σε ελληνικά και διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα είναι: Πιστωτικές 
–  Χρεωστικές  κάρτες,  Ηλεκτρονικές  Επιταγές,  Έξυπνες  Κάρτες,  πληρωμή  με 
αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, το 
paypal.

5.2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Μια  καλή  και  αποδεκτή  λύση  είναι  η  αγορά  προϊόντων  με  αντικαταβολή.  Είναι 
αρκετά  διαδεδομένη  μέθοδος  για  συναλλαγές  πωλητή-αγοραστή  που  βρίσκονται  σε 
απόσταση. Στην πληρωμή με αντικαταβολή ο πωλητής στέλνει το προϊόν στον αγοραστή 
με κάποια ταχυδρομική εταιρία με την εντολή να παραδοθεί το προϊόν στον δεύτερο με 
την προϋπόθεση της καταβολής στην ταχυδρομική εταιρία ενός χρηματικοί ποσού. Το 
χρηματικό πόσο αυτό είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος με κάποιες προσαυξήσεις 
συνήθως,  που  περιλαμβάνουν  τα  έξοδα  μεταφοράς.  Αφού  η  ταχυδρομική  εταιρία 
εισπράξει το ποσό και παραδώσει το προϊόν, επιστρέφει τα χρήματα αυτά στον πωλητή. 
Η μέθοδος αυτή πολλές φορές προτιμάται από τους καταναλωτές γιατί έχουν εποπτεία 
του ποσού που πληρώνουν και επίσης σημαντικό είναι ότι πληρώνουν με την παραλαβή 
του  προϊόντος,  που  προσφέρει  ένα  αίσθημα  ασφάλειας.  Ο  πωλητής  από  την  άλλη 
απαλλάσσεται  εντελώς  από  την  διαδικασία  της  είσπραξης  των  χρημάτων,  αφού  την 
διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει η ταχυδρομική εταιρία.
    Ωστόσο  υπάρχουν  και  μειονεκτήματα  της  μεθόδου  αυτής.  Τέτοια  είναι  η  μεγάλη 
σχετικά καθυστέρηση στην είσπραξη του αντιτίμου της  αγοράς  από την πλευρά του 
πωλητή,  το  πρόσθετο  κόστος  που  απαιτεί  συνήθως  η  ταχυδρομική  εταιρία  ώστε  να 
αναλάβει  την  είσπραξη  του  ποσού της  αντικαταβολής  και  η  δυσκολία  εφαρμογής  ή 
αδυναμία εφαρμογής αυτού του τρόπου πληρωμών σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για 
παράδειγμα στις αγορές που πωλητής και αγοραστής βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. 
Επίσης ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι  και το γεγονός ότι  σε περίπτωση που ο 
πωλητής στείλει  το προϊόν στον αγοραστή με αντικαταβολή και ο αγοραστής δεν το 
παραλάβει ποτέ, τότε το προϊόν θα επιστραφεί στον πωλητή, ο οποίος θα πληρώσει τα 
έξοδα της μεταφοράς χωρίς να εισπράξει τελικά τίποτα.
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5.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 Άλλη   μέθοδος  πληρωμής  που  εφαρμόζεται  σε  αγορές  από  απόσταση  είναι  η 
κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος. Είναι αρκετά παλιά 
μέθοδος. Ανέκαθεν υπήρχαν κάποια μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου που την κάνουν 
να υστερεί έναντι της αντικαταβολής. Παρόλα αυτά χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 
δεν είναι εφαρμόσιμη η μέθοδος της αντικαταβολής ή σε περιπτώσεις  που ο πωλητής 
δεν αποδέχεται άλλες μεθόδους. 
 Δεν προτιμάται από τους αγοραστές για διάφορους λογούς: Απαιτείται η επίσκεψη σε 
τράπεζα για κατάθεση χρημάτων, με το αναμενόμενο χάσιμο χρόνου και ταλαιπωρία, ο 
αγοραστής πολλές φόρες νοιώθει ανασφάλεια και αγωνία αν τελικά ο πωλητής θα του 
στείλει  το  προϊόν,  ειδικά  όταν  δεν  υπάρχουν  τεκμήρια  της  αξιοπιστίας  του πωλητή. 
Επίσης υπάρχουν κάποια έξοδα αποστολής των χρημάτων, με τη μορφή προμήθειας της 
τράπεζας. Από την πλευρά του ο πωλητής πρέπει να ενημερωθεί και να επαληθεύσει την 
αποστολή χρημάτων από τον αγοραστή ώστε να στείλει το προϊόν. Έτσι τελικά υπάρχει 
μια σχετικά μεγάλη καθυστέρηση στην εμπορική διαδικασία. 
 Μια  παραλλαγή  αυτού  του  τρόπου  πληρωμών,  που  βασίζεται  αποκλειστικά  στην 
εξελιγμένη  τεχνολογία  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  των  δικτύων  είναι  η 
κατάθεση χρημάτων με τη βοήθεια των ΑΤΜ των τραπεζών.  Το κέρδος εδώ είναι  η 
γρήγορη και 24ωρη εξυπηρέτηση.

5.3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η  μεταφορές  χρημάτων  από  ένα  λογαριασμό  τραπέζης  σε  κάποιον  άλλο  και 
συγκεκριμένα, από το λογαριασμό του  πελάτη σε αυτόν του καταστήματος δεν είναι νέα 
μέθοδος πληρωμής. Υπάρχει όμως, με τη βοήθεια του διαδικτύου, μια σύγχρονη μέθοδος 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι το λεγόμενο Web–Βanking ή e-Banking.

Το  web-Banking  είναι  ουσιαστικά  ένα  τρόπος  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  του 
τραπεζικού μας λογαριασμού από το σπίτι με τη βοήθεια του διαδικτύου. Συγκεκριμένα 
ο  κάτοχος  του  τραπεζικού  λογαριασμού  συνδέεται  σε  μια  σελίδα  διαχείρισης  του 
λογαριασμού του,  με τη βοήθεια προσωπικών κωδικών,  και  από κει  μπορεί  να δίνει 
οποιαδήποτε εντολή επιθυμεί σχετικά με το λογαριασμό του. Έτσι με λίγα κλικ μπορεί 
να μεταφέρει ένα ποσό απ το λογαριασμό του στο λογαριασμό ενός καταστήματος για 
την αγορά προϊόντων.

5.4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ – ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Η  πιο  δημοφιλής,  σύγχρονη  μορφή  ηλεκτρονικών  πληρωμών  είναι  η  χρήση 
πιστωτικών, χρεωστικών και λοιπών καρτών. Είναι μια μέθοδος που τα τελευταία χρόνια 
κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σχεδόν το 100% των σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστημάτων 
υποστηρίζουν  οπωσδήποτε  τη  μέθοδο  πληρωμής  με  κάρτες.  Ένα  ηλεκτρονικό 
κατάστημα που δεν  υποστηρίζει  τέτοιου είδους  πληρωμές  δύσκολα θα  μπορούσε να 
πείσει έναν νέο πελάτη να ολοκληρώσει την παραγγελία του. 

Οι πρώτες κάρτες που γνώρισαν την αποδοχή του κοινού ήταν οι πιστωτικές κάρτες, 
οι οποίες ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αγοράσει χωρίς να έχει 
διαθέσιμα τα ανάλογα χρήματα. Ο καταναλωτής λαμβάνει μια πίστωση και μπορεί να 
εξοφλήσει τα χρήματα της πίστωσης αργότερα, με ένα μεγάλο όμως επιτόκιο. 

Σήμερα  αυξάνεται  με  γοργούς  ρυθμούς  η  χρήση  των  χρεωστικών  καρτών.  Οι 
χρεωστικές  κάρτες  συνήθως συνδέονται  με έναν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.  Κάθε 
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φορά που γίνεται μια πληρωμή με την χρεωστική κάρτα ένα ποσό μεταφέρεται άμεσα 
από  τον  τραπεζικό  λογαριασμό που  συνδέεται  με  την  κάρτα   στον  λογαριασμό  του 
πωλητή  –  αποδέκτη  του  ποσού.   Η  χρεωστική  κάρτα  έχει  το  πλεονέκτημα  ότι 
προστατεύει  τον  καταναλωτή  από   ανεξέλεγκτες  αγορές  και  ταυτόχρονα  από  την 
υπέρογκη  χρέωση  για  την  αγορά  ενός  προϊόντος.  Αυτό  επιτυγχάνεται  εύκολα  αν  ο 
χρήστης  της  κάρτας  βάζει  στο λογαριασμό ακριβώς το πόσο που απαιτείται  για  μια 
αγορά που σκοπεύει να κάνει. 

Η χρήση των καρτών αυτών βασίζεται σε κάποιους χαρακτηριστικούς αριθμούς που 
υπάρχουν χαραγμένοι πάνω τους και οι οποίοι είναι το κλειδί για να πραγματοποιηθούν 
οι πληρωμές. Οι αριθμοί αυτοί είναι προσωπικοί του κατόχου της κάρτας και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η διαδικασία για την πληρωμή με 
τη βοήθεια μιας τέτοιας κάρτας σε Ηλεκτρονικά καταστήματα βασίζεται στην εισαγωγή 
σε ειδικές φόρμες στην ιστοσελίδα των κωδικών και άλλων στοιχείων που βρίσκονται 
χαραγμένα πάνω στην κάρτα. Έτσι δίνεται το πράσινο φως στον πωλητή να αποκτήσει 
τα χρήματα για το προϊόν που αγοράζει ο αγοραστής.  Η διαδικασία βέβαια από την 
εισαγωγή των κωδικών σε μια φόρμα έως τη μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του 
πωλητή είναι πολύπλοκη και γίνεται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και διαδικασιών. 
Συνοπτικά  η  διαδικασία  που  λαμβάνει  χώρα  σε  μια  τέτοια  συναλλαγή φαίνεται  στο 
παρακάτω σχήμα (5.1):

Σχήμα 5.1

Οι  πληρωμές  με  τον  τρόπο αυτό  έχουν  σημαντικά  πλεονεκτήματα:  Η  συναλλαγή 
ολοκληρώνεται άμεσα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αφού ο έλεγχος και η μεταφορά 
χρημάτων  γίνονται  αυτοματοποιημένα  μέσω  αλγορίθμων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών 
και  χωρίς  καμιά  παραπέρα  απαίτηση  και  ενέργεια.  Αυτή  η  γρήγορη  και  εύκολη 
διαδικασία πληρωμής ανά πάσα στιγμή με μια τέτοια κάρτα είναι ένας σημαντικός λόγος 
για την μεγάλη εξάπλωση και αποδοχή τους από το κοινό. Όπως θα δούμε στη συνέχεια 
όμως η εύκολη ορθολογική χρήση τους ανοίγει εύκολα κάποια παράθυρα σε επιτήδειους 
για απάτες με τη βοήθεια των καρτών αυτών. 
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5.5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική συνέχεια των παραδοσιακών επιταγών, 
που τώρα υπογράφονται και μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά. Οι επιταγές χρησιμοποιούνται 
για να δώσουν μια εντολή μεταφοράς ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από το 
λογαριασμό του αγοραστή στο λογαριασμό του πωλητή. 

Μια ηλεκτρονική επιταγή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια έντυπη επιταγή. Είναι 
ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που περιέχει τον αριθμό της επιταγής, το όνομα του πληρωτή, 
τον  αριθμό  λογαριασμού  του  πληρωτή  και  το  όνομα  της  τράπεζας,  το  όνομα  του 
δικαιούχου πληρωμής,  το πληρωτέο ποσό, τη μονάδα χρήματος που χρησιμοποιείται, 
την  ημερομηνία λήξης, την ηλεκτρονική υπογραφή του πληρωτή και την ηλεκτρονική 
επικύρωση του δικαιούχου πληρωμής.

Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών. 
Από πλευράς ασφάλειας η ηλεκτρονική επιταγή θεωρείται καλύτερη από την έντυπη, 
αφού ο αποστολέας μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του από μια απάτη. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται  με  την  κρυπτογράφηση  του  αριθμού  λογαριασμού  του  με  το  δημόσιο 
κλειδί της τράπεζας του, με αποτέλεσμα να μην αποκαλύπτεται στον έμπορα  ο αριθμός 
του λογαριασμού.      

5.6. ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Μια έξυπνη κάρτα είναι μια πλαστική ίση σε μέγεθος με μια πιστωτική κάρτα, στην 
οποία  έχει  ενσωματωθεί  ένα  ολοκληρωμένο  κύκλωμα  (chip).  Το  ολοκληρωμένο 
κύκλωμα  μπορεί  να  περιέχει  μόνο  μνήμη  ή  και  μικροεπεξεργαστή.  Το  κύριο 
πλεονέκτημα  των  έξυπνων  καρτών  είναι  ότι  παρέχουν  φυσική  προστασία  των 
αποθηκευμένων δεδομένων. Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες ιδιότητες των έξυπνων 
καρτών  είναι  ότι  είναι  εξαιρετικά  δύσκολο  να  αντιγραφούν.  Με  την  αύξηση  της 
διαθέσιμης υπολογιστικής δύναμης και μνήμης μεγαλώνει και ο αριθμός των εφαρμογών 
με έξυπνες κάρτες. 

Όπως είναι γνωστό, για να γίνει μια ηλεκτρονική συναλλαγή απαιτείται η ανταλλαγή 
ευαίσθητων  προσωπικών  δεδομένων  μεταξύ  των  συναλλασσόμενων  πλευρών.  Οι 
έξυπνες κάρτες αποτελούν ένα άριστο μέσο για τη μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων  όπως  για  παράδειγμα  αριθμούς  πιστωτικών  καρτών,  κλειδιά 
κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης κλπ. Οι έξυπνες κάρτες μπορούν επιπλέον να 
αντικαταστήσουν κάρτες όπως οι τηλεκάρτες, οι πιστωτικές κάρτες, οι κάρτες ανάληψης 
μετρητών  και  άλλες  παρόμοιες  κάρτες.  Μπορούν  επίσης  να  χρησιμοποιηθούν  ως 
προπληρωμένες κάρτες για την αποθήκευση ψηφιακών νομισμάτων. 

5.7. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ PayPal

 Η υπηρεσία  paypal  δεν είναι ένας αυτόνομος τρόπος πληρωμών. Είναι ουσιαστικά 
μια  υπηρεσία,  ένας  ενδιάμεσος,  που  αναλαμβάνει  να  πάρει  τα  χρήματα  από  τον 
αγοραστή και να τα δώσει στον πωλητή. 
Για να πληρώσει ο αγοραστής μέσω paypal  πρέπει καταρχήν να υποστηρίζει ο πωλητής 
και  το  ηλεκτρονικό  κατάστημα  αυτό  τον  τρόπο  πληρωμών.  Επιπλέον  ο  αγοραστής 
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πρέπει να φτιάξει, αν δεν έχει ήδη, έναν λογαριασμό στο  paypal  δίνοντας τα στοιχεία 
του  και  τους  κωδικούς  μιας  πιστωτικής  του  κάρτας.  Αφού  το  paypal  ελέγξει  τη 
γνησιότητα των στοιχείων είναι έτοιμος ο λογαριασμός. Ανά πάσα στιγμή από δω και 
πέρα ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να πληρώσει για την αγορά ενός προϊόντος σε 
κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του  paypal.  Το  paypal 
έχει το πλεονέκτημα ότι παίρνει από την πιστωτική - χρεωστική κάρτα του αγοραστή 
ακριβώς  το  πόσο   που  απαιτείται  για  την  αγορά  του  προϊόντος   (+  ίσως  κάποια 
προμήθεια) και το μεταβιβάζει στον paypal λογαριασμό του πωλητή. 

Το πλεονέκτημα της παραπάνω διαδικασίας είναι ότι ο πωλητής δεν μαθαίνει πότε τα 
στοιχειά της κάρτας του αγοραστή αφού η μεταφορά χρημάτων δε γίνεται κατευθείαν 
από την πιστωτική κάρτα αλλά μεσολαβεί το paypal. Έτσι κάποιες αγορές που υπό άλλες 
συνθήκες θα ήταν επισφαλείς, με το  paypal  σχεδόν μηδενίζονται οι κίνδυνοι. Με τον 
τρόπο  αυτό  προστατεύεται  η  αλόγιστη  χρέωση  της  πιστωτικής  κάρτας  από  κάποιον 
επιτήδειο απατεώνα. Εκτός αυτού το  paypal  προσφέρει και πρόσθετες εγγυήσεις. Έτσι 
σε  περίπτωση  που  κάποιος  πωλητής  πάρει  τα  χρήματα  για  ένα  προϊόν  και  δεν  το 
αποστείλει  ποτέ  στον  αγοραστή,  σε  περιπτώσεις   άλλων  παράπονων  του  αγοραστή, 
υπάρχει  δυνατότητα  να  εκφραστούν  αυτά  τα  παράπονα  στο  paypal,  το  οποίο  αφού 
ελέγξει  την  όλη  κατάσταση, αναλαμβάνει  την  επίλυση της  διαφοράς ως  ενδιάμεσος. 
Υπάρχουν  πολλά  παραδείγματα  που  αγοραστές  εξαπατήθηκαν  αρχικά  αλλά  τελικά 
αποζημιώθηκαν με την παρέμβαση του paypal. Το paypal  χρησιμοποιείται παγκοσμίως 
και έχει δώσει άλλο αέρα σιγουριάς και αξιοπιστίας στις αγορές μέσω διαδικτύου. Λόγω 
της αξιοπιστίας του paypal κάθε κατάστημα που υποστηρίζει αυτό τον τρόπο πληρωμών 
έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα εμπιστοσύνης από τους πελάτες, οι οποίοι νοιώθουν 
ασφαλείς στην ολοκλήρωση μια αγοράς, σιγουριά που δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
νοιώσει κάποιος κάνοντας αγορές απευθείας με την πιστωτική του κάρτα, ειδικά από 
ηλεκτρονικά καταστήματα αμφιβόλου  αξιοπιστίας. Εκτός από το paypal υπάρχουν και 
άλλες  παρόμοιες  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  ως  ενδιάμεσοι  ώστε  να  μην 
γνωστοποιούνται  τα  στοιχεία  της  πιστωτικής  κάρτας  του  αγοραστή  στον  έμπορο-
πωλητή. To paypal είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη.

5.8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το σύνολο των μεθόδων πληρωμής με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
του  διαδικτύου  αποτελούν  τις   λεγόμενες  ηλεκτρονικές  πληρωμές.  Σε  αυτές 
συγκαταλέγονται οι πληρωμές με πιστωτικές, χρεωστικές και λοιπές κάρτες, το  paypal 
καθώς και οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που η διαχείριση 
τους δε γίνεται με επίσκεψη σε κάποια τράπεζα αλλά μέσω του διαδικτύου, το γνωστό 
δηλαδή e-banking.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές προβάλλουν μεγάλες ευκολίες χρήσης για τον καταναλωτή 
σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Οι ευκολίες που προσφέρουν όμως έρχονται σε 
αντιδιαστολή με μεγάλους κινδύνους. Έτσι για να μπορεί ένα σύστημα ηλεκτρονικών 
πληρωμών να γίνει  χρηστικό  θα πρέπει  να πληρεί  κάποιες  απαιτήσεις  ασφαλείας,  οι 
οποίες  μάλιστα  θα  πρέπει  να  είναι  πολύ  αυστηρές  διότι  ένα  ελάχιστο  πρόβλημα 
ασφαλείας στις ηλεκτρονικές πληρωμές μπορεί να σημαίνει απώλεια ενός πολύ μεγάλου 
ποσού, ή διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Η ασφάλεια  και  η  αξιοπιστία των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι  ένα από τα πιο 
σπουδαία  ζητήματα  που  έχει  να  αντιμετωπίσει  το  ηλεκτρονικό  κατάστημα,  ώστε  να 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των πελατών. 
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Στις  μεταφορές  χρημάτων  από  τραπεζικούς  λογαριασμούς  πελατών  σε  τραπεζικούς 
λογαριασμούς  καταστημάτων με τη βοήθεια του e-banking ή στις πληρωμές μέσω του 
paypal  εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  της  μεταφοράς χρημάτων από την ιστοσελίδα της 
τράπεζας  και  του  paypal  αντίστοιχα.  Στην  περίπτωση  της  πληρωμής  με  πιστωτικές 
κάρτες,  στα  θέματα  ασφαλείας  της  διαδικασίας,  εμπλέκεται  και  το  ηλεκτρονικό 
κατάστημα.

Στην επίτευξη μιας ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα περιλαμβάνονται δυο κύριες 
φάσεις,  η  εξουσιοδότηση και  ο  διακανονισμός.  Η  εξουσιοδότηση άφορά  όλους  τους 
ελέγχους που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν η κάρτα που χρησιμοποιεί ο αγοραστής 
είναι  γνήσια,  αν  είναι  ενεργή,  αν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  συγκεκριμένη 
πληρωμή,  αν  έχει  διαθέσιμο  το  ποσό  που  απαιτείται.  Ο  διακανονισμός αφορά  στη 
διαδικασία της μεταφοράς χρημάτων από το λογαριασμό του αγοραστή σε αυτόν του 
πωλητή.

Υπάρχουν  κάποιες  παραλλαγές  της  διαδικασίας   επεξεργασίας  μιας  ηλεκτρονικής 
πληρωμής.

• Ο πωλητής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης του λογισμικού πληρωμής, οπότε στην 
περίπτωση αυτή ο πωλητής έχει στην κατοχή του νόμιμα το  λογισμικό για την 
επεξεργασία  των  πληρωμών  και  το  έχει  ενσωματώσει  στο  Ηλεκτρονικό  του 
κατάστημα. Το λογισμικό αυτό επικοινωνεί με μια τράπεζα ώστε να ελεγχθεί η 
πληρωμή με την ηλεκτρονική κάρτα.

• Το  ηλεκτρονικό  κατάστημα  ανακατευθύνει  τον  κάτοχο  της  κάρτας  σε  ένα 
σύστημα σημείων πωλήσεων  (POS).  Το  POS  αναλαμβάνει όλη την διαδικασία 
των  πληρωμών  και  όταν  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  πληρωμής 
ανακατευθύνει  τον  κάτοχο  της  κάρτας  (αγοραστή)  στην  ιστοσελίδα  του 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Το POS ανήκει και λειτουργεί από έναν αποδέκτη 
οργανισμό (π.χ. μια τράπεζα).

Οι πληρωμές με τις πιστωτικές κάρτες εκτός απ τους κινδύνους που ενέχουν για τους 
πελάτες, δημιουργούν κινδύνους και για το κατάστημα όπως και απώλεια εσόδων. Για 
να  αποφευχθούν  τέτοιες  καταστάσεις  το  κατάστημα  πρέπει  να  απορρίπτει  κάποιες 
ύποπτες  συναλλαγές με βάση κάποια κριτήρια. Για την καταπολέμηση της απάτης στις 
συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες υπάρχουν αρκετά εργαλεία και τρόποι επίτευξης:

• Σύστημα ελέγχου διεύθυνσης – Ο έμπορος συγκρίνει τη διεύθυνση που δηλώνει ο 
αγοραστής  στη  σελίδα  παραγγελιάς  με  τη  διεύθυνση  που  έχει  δηλώσει  στην 
τράπεζα για την πιστωτική του κάρτα.

• Έλεγχος από το προσωπικό -  Πολλά καταστήματα ελέγχουν τις παραγγελίες με 
τη  βοήθεια  ανθρώπινου  προσωπικού  που  ελέγχουν  τις  παραμέτρους  της 
συναλλαγής.  Η  μέθοδος  αυτή  έχει  καλύτερα  αποτελέσματα  σε  σχέση  με 
αυτοματοποιημένες  μεθόδους  αλλά  αυξάνει  πολύ  το  κόστος  λειτουργίας  του 
καταστήματος.

• Αριθμός επαλήθευσης κάρτας (CVN) -   Ο πελάτης  εκτός  από τον  κωδικό της 
πιστωτικής του κάρτας υποχρεούται να δώσει και τον αριθμό επαλήθευσης που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

• Αυτοματοποιημένα  μοντέλα  λήψης  αποφάσεων –  Κάποιοι  αυτοματοποιημένοι 
κανόνες  που  εφαρμόζονται  με  τη  βοήθεια  ενός  αλγορίθμου  εκτελούν 
συγκεκριμένους ελέγχους σε κάθε συναλλαγή.
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6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

6.1. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι πρώτες ιστοσελίδες στην ιστορία του διαδικτύου ήταν στατικές. Αυτό σημαίνει ότι 
περιείχαν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες  ο server που τις φιλοξενούσε 
όταν δέχονταν μια αίτηση επέστρεφε το περιεχόμενο τους. Με άλλα λόγια οι  στατικές 
ιστοσελίδες είναι  ουσιαστικά  απλά  ηλεκτρονικά  "έγγραφα",  με  κατάλληλη 
μορφοποίηση,  τα  οποία  μπορούν  να  περιέχουν  συγκεκριμένο  περιεχόμενο  (κείμενο, 
εικόνες,  ήχο,  βίντεο,  συνδέσμους ,  αρχεία ) το οποίο για να αλλάξει πρέπει να γίνει 
επέμβαση στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας. Οι  ιστοσελίδες αυτές είναι κατάλληλες 
κυρίως για την δημιουργία "μόνιμων-στατικών παρουσιάσεων", όπου δεν υπάρχει συχνά 
η ανάγκη να τροποποιείται ή να ενημερώνεται το περιεχόμενό τους. 

Μια στατική σελίδα μπορεί να είναι χρήσιμη για μία επιχείρηση ή ένα ιδιώτη που 
απλά θέλει να βρεθεί στο διαδίκτυο, με λίγες μόνο σελίδες από πληροφορίες που δεν 
αλλάζουν.

Παρόλο  που  για  τα  σημερινά  δεδομένα  και  απαιτήσεις  μπορούμε  να  τις 
χαρακτηρίσουμε “ανεπαρκείς”, έχουν κάποια πλεονεκτήματα στα οποία οφείλουν και το 
γεγονός  ότι  δεν  έχει  εγκαταλειφθεί  η  χρήση τους.  Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα 
είναι:

• μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα και γρήγορα

• δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις από την πλευρά του προγραμματιστή για την 
κατασκευή τους, που σημαίνει ότι ακόμα και κάποιος με μικρή εμπειρία στον 
προγραμματισμό δε θα δυσκολευτεί στο στήσιμο μιας τέτοιας σελίδας

• μειωμένο κόστος κατασκευής.

 Παρόλα αυτά υπάρχουν και πολύ σημαντικά μειονεκτήματα:

• Αδυναμία αυτόματης ενημέρωσης

• Αδυναμία αλληλεπίδρασης με τον επισκέπτη (περιορισμένο πεδίο χρήσης)

• Ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού για την ανανέωσή της

• Υψηλό κόστος ενημέρωσης-ανανέωσης

• Αποθάρρυνση στον επισκέπτη για επίσκεψη στο μέλλον

Οι  απαιτήσεις  που  υπήρχαν  στα  πρώτα  χρόνια  του  web  ήταν  τέτοιες  που  τα 
παραπάνω μειονεκτήματα των στατικών ιστοσελίδων δεν ήταν εμφανή ούτε σημαντικά. 
Αργότερα όμως οι επέκταση της χρήσης του διαδικτύου και η ανάγκη για ιστοσελίδες με 
νέες  δυνατότητες  (συνεχής  ανανέωση,  αλληλεπίδραση  με  το  χρήστη,  μεταβλητό 
περιβάλλον) οδήγησε στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων.
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6.2. ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Δυναμικές  ιστοσελίδες  είναι  αυτές  που  προσφέρουν  αλληλεπιδραστικά  στοιχεία 
ανάμεσα  στον  χρήστη  και  την  ίδια  την  σελίδα.  Πίσω  από  τα  δυναμικά  websites 
υπάρχουν  βάσεις  δεδομένων  που  συνεχώς  αποθηκεύουν  και  επεξεργάζονται 
πληροφορίες. Οι βάσεις δεδομένων και η ικανότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
μεταξύ  server  και βάσεων δεδομένων είναι βασικό και απαραίτητο στοιχείο για την 
ανάπτυξη  μιας  δυναμικής  ιστοσελίδας.  Για  την  δημιουργία  ενός  δυναμικού  site 
χρειάζονται πολλές γραμμές κώδικα προγραμματισμού.  Στην πραγματικότητα παρόλο 
που με μια πρώτη ματιά οι δυναμικές ιστοσελίδες μοιάζουν σε εμφάνιση με τις στατικές, 
υπάρχει  τεράστια  διάφορα  στην  κατασκευή  τους  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους. 
Ουσιαστικά  μια  δυναμική  ιστοσελίδα  είναι  μια  εφαρμογή,  ένα  πρόγραμμα  που 
κατασκευάζει αυτό που βλέπει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας τη στιγμή της επίσκεψης. 
Δηλαδή η εμφάνιση και οι πληροφορίες που επιστρέφει η δυναμική ιστοσελίδα στον 
επισκέπτη  της   είναι  συνδυασμός  πληροφοριών  που  δομούνται  και  τακτοποιούνται 
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που έχει δημιουργήσει ο προγραμματιστής για την δυναμική 
σελίδα. Αυτές οι πληροφορίες αντλούνται είτε από κάποια βάση δεδομένων, είτε από 
κάποια άλλη ιστοσελίδα, είτε από τον χρήστη-επισκέπτη της ιστοσελίδας, είτε από άλλες 
πηγές. Όλα αυτά γίνονται την στιγμή της επίσκεψης στη σελίδα. Συνεπώς διαφορετικοί 
επισκέπτες,  διαφορετικές  χρονικές  στιγμές,  διαφορετικά  συμβάντα  προκαλούν  την 
εμφάνιση διαφορετικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα.

Η χρήση των βάσεων δεδομένων, προσθέτει ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των 
ιστοσελίδων αυτών.  Επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση και  αλλαγή περιεχομένου, 
καθώς  δεν  απαιτείται  να  επεξεργάζεται  κανείς  κάθε  φορά  το  πηγαίο  αρχείο  της 
ιστοσελίδας, αλλά απλά να διαχειρίζεται έμμεσα το περιεχόμενο στην βάση δεδομένων 
(συνήθως μέσω φορμών) και οι υπόλοιπες διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα από 
τον "μηχανισμό" της ιστοσελίδας. Έτσι μπορεί να υπάρχει μια συνεχής ανανέωση από 
κάποιο  διαχειριστή  που  δεν  έχει  γνώσεις  προγραμματισμού.
Για  την  εύκολη  διαχείριση  του  περιεχομένου  σε  μία  δυναμική  ιστοσελίδα,  υπάρχει 
πρόσθετα στην ιστοσελίδα ένας  εύχρηστος  μηχανισμός  "CMS" (Content  Managment 
System  )  ,  μέσω  του  οποίου  γίνεται  προσθαφαίρεση  περιεχομένου.  Ουσιαστικά  ο 
κατασκευαστής του site γράφει ένα μέρος κώδικα με τον οποίο δημιουργείται ένα φιλικό 
περιβάλλον  για  αλλαγές  στις  βάσεις  δεδομένων  χωρίς  να  απαιτείται  η  γνώση 
προγραμματισμού.  Φυσικά,  το  περιβάλλον  αυτό,  η  "περιοχή  διαχείρισης"  της 
ιστοσελίδας,  προστατεύεται  με  κωδικό  πρόσβασης  (password),  και  δεν  μπορούν  να 
εισέλθουν  σε  αυτή  οι  απλοί  επισκέπτες  και  γενικότερα  όσοι  δεν  έχουν  δικαιώματα 
διαχειριστή. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δυναμικών ιστοσελίδων είναι:

• Το  περιεχόμενο  μπορεί  να  ανανεώνεται  από  ανθρώπους  που  δεν  γνωρίζουν 
προγραμματισμό.

• Είναι πιο εύκολο να ανανεώνεται πιο συχνά το περιεχόμενο.

• Μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό σελίδων άρα και πολύ περιεχόμενο.
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• Τα περιεχόμενα της μεταβάλλονται και προσαρμόζονται σε σχέση με τις επιλογές 
του επισκέπτη, με τη χρονική στιγμή της επίσκεψης ή από οποιοδήποτε άλλο 
συμβάν.

• Ελάχιστο κόστος συντήρησης

Τα μειονεκτήματα συνοπτικά είναι:

• Υψηλό κόστος κατασκευής

• Μεγάλος χρόνος κατασκευής

• Για την κατασκευή της απαιτεί προχωρημένες γνώσεις προγραμματισμού.

• Μεγάλη πολυπλοκότητα κώδικα

6.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά  οι  περισσότερες  σύγχρονες  ιστοσελίδες  συμφέρει  να  κατασκευαστούν 
δυναμικά.  Στις  μέρες  μας  είναι  πολύ  λίγες  οι  περιπτώσεις  που  μια  αμιγώς  στατική 
ιστοσελίδα  μπορεί  να  ικανοποιήσει  τις  απαιτήσεις  μας.   Η  προσθήκη  νέου  υλικού, 
κάποιες αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν, μελλοντικές διαφοροποιήσεις στον 
τρόπο  διάταξης  του  περιεχομένου,  βελτιστοποίηση  για  τις μηχανές  αναζήτησης  ,   
αυτόματες ενημερώσεις, αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο 
εύκολα  αν η ιστοσελίδα είναι δυναμική. Επιπλέον για αρκετά είδη ιστοσελίδων σήμερα 
θα ήταν πρακτικά αποτυχία να κατασκευαστούν με στατική αρχιτεκτονική. 

Οι  κοινωνικές,  οικονομικές και  λειτουργικές  συνθήκες  επιβάλλουν εδώ και  πολλά 
χρονιά  την  αυτοματοποίηση  δραστηριοτήτων,  κυρίως  αυτών  που  υπακούν  σε 
αλγόριθμους, με τη βοήθεια μηχανών και υπολογιστών σε αντικατάσταση του έμψυχου 
δυναμικού.  Οικονομικοί  και  λειτουργικοί  είναι  οι  λόγοι  που  ευνοούν  τη  χρήση 
αυτόματων διαδικασιών σε σχέση με χειροκίνητες διαδικασίες.  Αναπόφευκτα λοιπόν, απ 
τη στιγμή που το διαδίκτυο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική 
ζωή του πλανήτη, είναι επιβεβλημένη και η μέγιστη αυτοματοποίηση του, όπως και η 
αυτοματοποίηση εργασιών που μπορούν να γίνουν μεσώ αυτού. 

Συγκεκριμένα  μια  δυναμική  ιστοσελίδα  ηλεκτρονικού  καταστήματος  ,  με  τους 
κατάλληλους αλγορίθμους που τρέχει, μπορεί να αναλάβει σχεδόν όλη τη διαδικασία της 
πώλησης  προϊόντων  χωρίς  να  παρεμβάλλεται  κάποιος  υπάλληλος.  Σε  μια  τέτοια 
ιστοσελίδα  οι  υπάλληλοι  απ  τη  διαδικασία  της  πώλησης  προϊόντων  έχουν  ως 
υποχρέωση μόνο να ενημερώνονται για τις νέες παραγγελίες, να πακετάρουν τα ανάλογα 
προϊόντα και να τα παραδίδουν σε μια ταχυδρομική εταιρία. Αντίθετα με μια στατική 
ιστοσελίδα,  το  ηλεκτρονικό  κατάστημα  δε  θα  μπορούσε  να  λειτουργεί 
αυτοματοποιημένα. Θα χρειαζόταν εκτός των υπάλληλων για τις παραπάνω εργασίες, 
επιπλέον  αρκετοί  υπάλληλοι  για  να  εξυπηρετούν  τους  πελάτες.  Θα  χρειαζόταν 
υπάλληλοι  για  την  παραλαβή,  έλεγχο,  καταχώρηση  των  παραγγελιών,   για  τη 
συνεννόηση σχετικά με τρόπους πληρωμής, για την ίδια την πληρωμή, για μαθηματικούς 
υπολογισμούς και λογιστικά, για ενημέρωση του πελάτη αν κάτι πάει στραβά με την 
παραγγελία κτλ. 
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Έτσι παρόλο που το κόστος και ο χρόνος να στηθεί μια τέτοια σελίδα είναι αρκετά 
υψηλότερος σε σχέση με μια στατική, στην πορεία του χρόνου η δυναμική ιστοσελίδα 
αποζημιώνει αυτόν που την επιλέγει. Για την πλειοψηφία των αναγκών σήμερα  η 
δυναμική ιστοσελίδα είναι πραγματικά μονόδρομος.
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7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την πραγματοποίηση του κατασκευαστικού μέρους της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας  χρησιμοποιήθηκαν τρία δημοφιλή εργαλεία τα οποία ανήκουν στην κατηγορία 
του OpenSource λογισμικού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: η γλώσσα PHP, για την 
κατασκευή των  scripts  της δυναμικής ιστοσελίδας, η MySQL,  για την κατασκευή και 
διαχείριση των βάσεων δεδομένων της ιστοσελίδας και ο  Apache,  για το στήσιμο του 
διακοσμητή στον οποίο θα τρέχει η ιστοσελίδα. Ο Apache έχει την ικανότητα να τρέχει 
και  να  εμφανίζει  δυναμικές  σελίδες  γραμμένες  σε  PHP,  ενώ  ταυτόχρονα  μπορεί  να 
επικοινωνεί με τη MySQL και τις βάσεις δεδομένων που απαιτούνται.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί και το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Windows 
2000 στο οποίο εγκαταστάθηκαν τα παραπάνω εργαλεία για την διαδικασία κατασκευής 
της ιστοσελίδας.  Όμως δε υπάρχει λόγος να σταθεί κανείς  στο λειτουργικό σύστημα 
γιατί όπως θα φανεί  στη συνέχεια αυτό δεν έχει κάποιο ρόλο και δε διαφοροποιεί σε 
τίποτα την συγγραφή του κώδικα, την κατασκευή και λειτουργία μιας ιστοσελίδας που 
έχει κατασκευαστεί με PHP και MySQL και η οποία τρέχει σε server βασιζόμενο στον 
Apache.

7.2. OPENSOURCE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

7.2.1. Γενικά

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (OpenSource software) είναι ένα μοντέλο διανομής 
λογισμικού, όπου η διανομή του λογισμικού γίνεται μαζί με τον πηγαίο κώδικα (source 
code),  οπότε  ο  οποιοσδήποτε  μπορεί  να  επέμβει  σε  αυτόν  και  να  προσαρμόσει  το 
λογισμικό  στις  δικές  του  ανάγκες.
Η διανομή του λογισμικού γίνεται κάτω από τους όρους συγκεκριμένης άδειας, οι οποίες 
ορίζουν  τις  χρήσεις  στις  οποίες  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  το  λογισμικό,  τον  τρόπο 
διανομής, το εάν θα περιλαμβάνεται στη διανομή ο πηγαίος κώδικας ή όχι κ.ο.κ. Οι πιο 
διαδεδομένες άδειες είναι οι άδειες BSD και MIT.  Η άδεια χρήσης BSD, επιτρέπει τις 
αλλαγές  χωρίς  επαναδιανομή  του  πηγαίου  κώδικα.  

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα ξεκινάει συνήθως από κάποιον (φορέα ή ιδιώτη) ο 
οποίος γράφει την αρχική έκδοση του προγράμματος και στη συνέχεια αποφασίζει να το 
διαθέσει με το συγκεκριμένο μοντέλο. Υπάρχουν και περιπτώσεις εμπορικού λογισμικού 
το  οποίο  στην  πορεία  διατίθεται  από  τον  κατασκευαστή  του  με  το  μοντέλο  του 
λογισμικού  ανοικτού  κώδικα.
Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται είναι το "ελεύθερο λογισμικό" που προέρχεται 
από τον αγγλικό όρο "free software",  με τη λέξη "free"  να μην έχει  την έννοια του 
"δωρεάν", αλλά την έννοια του "ελεύθερου". Έτσι, το ελεύθερο λογισμικό διανέμεται με 
τέτοιο καθεστώς ώστε ο χρήστης του να μπορεί να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για κάθε 
σκοπό,  αλλά  και  να  το  προσαρμόσει  στις  ανάγκες  του  (το  τελευταίο  υπονοεί  ότι  ο 
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χρήστης έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα). Επίσης, είναι ελεύθερος να αναδιανέμει 
αντίγραφα του λογισμικού σε τρίτους (με την προϋπόθεση ότι η διανομή γίνεται στα 
πλαίσια της  άδειας).  Η αναδιανομή σε τρίτους  μπορεί  να γίνεται  μαζί  με  τις  όποιες 
βελτιώσεις επιφέρει ένας χρήστης στο λογισμικό. 

Λίγο  πολύ  οι  παραπάνω  όροι  σημαίνουν  το  ίδιο  πράγμα,  τουλάχιστον  στις 
περισσότερες των περιπτώσεων. Το ελεύθερο λογισμικό δίνει έμφαση στην ελευθερία 
του λογισμικού, ώστε να παραχθεί λογισμικό που θα λειτουργήσει ως κοινωνικό αγαθό 
και θα βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα, από την πλευρά του, 
αναζητά ανθρώπους που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση του λογισμικού και 
ως ανταμοιβή -πέραν της ηθικής ικανοποίησης- θα έχουν το δικαίωμα της χρήσης του 
λογισμικού. 

7.2.2. Συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού Ανοικτού κώδικα

Η ανάπτυξη λογισμικού με τη φιλοσοφία του opensource δεν αποσκοπεί γενικά στο 
κέρδος  ,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  πως  οι  δύο έννοιες  δεν μπορούν να  συνυπάρχουν. 
Υπάρχουν  αρκετοί  λόγοι  για  να  συμμετάσχει  κάποιος  αφιλοκερδώς  στην  ανάπτυξη 
ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα, τους οποίους κάποιος μπορεί να 
έχει, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι:

• Η ταχύτερη ανάπτυξη ενός λογισμικού τον οποίο θα βοηθήσει και τον ίδιο τον 
συμμετέχοντα, καθώς όταν ολοκληρωθεί το λογισμικό θα το χρησιμοποιήσει και 
ο ίδιος.

• Η  απόκτηση  εμπειρίας  από  την  ανάπτυξη  ενός  λογισμικού,  αλλά  και  της 
συνεργασίας με άλλους προγραμματιστές.

• Η απόκτηση φήμης εάν το έργο πετύχει και γίνει γνωστό. Σε αρκετές περιπτώσεις 
οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού 
κώδικα "ανταμείφθηκαν" με καλές θέσεις σε εταιρίες.

• Η ηθική ικανοποίηση της συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Το κέρδος εφόσον είναι επιθυμητό μπορεί να προκύψει τόσο από την πώληση 
του  λογισμικού  σε  binary  form  (έτοιμου  προς  χρήση  δηλαδή)  μαζί  με  τον  πηγαίο 
κώδικα, όσο και από την πώληση υπηρεσιών που σχετίζονται με το λογισμικό αυτό.

7.2.3.  Πλεονεκτήματα  –  Μειονεκτήματα  χρήσης  λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα

Κάνοντας  μία  κωδικοποίηση  των  πλεονεκτημάτων  από  τη  χρήση  OpenSource 
λογισμικού, τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

• Η λογική της ανάπτυξής του είναι τέτοια ώστε επιτρέπει τον ποιοτικό του έλεγχο 
από  πολλούς  ανθρώπους.  Μάλιστα,  αρκετοί  από  αυτούς  ενδέχεται  να  είναι 
ικανότατοι προγραμματιστές και πολύ εξειδικευμένοι.

• Υπάρχει  τεράστια  δυνατότητα  προσαρμογής  του  λογισμικού  στις  ανάγκες 
(ιδιωτών ή εταιριών).
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• Μπορεί  να  αποτελέσει  σημαντικό  εκπαιδευτικό  εργαλείο  ή  εργαλείο  για 
απόκτηση προγραμματιστικής εμπειρίας από αυτούς που αναπτύσσουν κώδικα.

• Το κόστος  (χρήση +  απόκτηση)  του  ελεύθερου λογισμικού ή  του  λογισμικού 
ανοικτού κώδικα είναι συνήθως σημαντικά μικρότερο από το κόστος αντίστοιχων 
εμπορικών λύσεων.

• Όταν  πρόκειται  για  δημοφιλή  προγράμματα,  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  σε 
πληθώρα εγκαταστάσεων ανά τον κόσμο, η υποστήριξη σε περίπτωση εμφάνισης 
προβλημάτων  μπορεί  να  προέλθει  άμεσα,  με  τη  χρήση  των  καναλιών 
επικοινωνίας του internet (λ.χ. newsgroups).

• Η χρήση ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοικτού κώδικα δε δημιουργεί 
εξαρτήσεις από κάποια συγκεκριμένη εταιρία.

• Επειδή ο κώδικας είναι διαθέσιμος, μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του, κάτι 
που δεν μπορεί να γίνει σε εμπορικά προγράμματα, όπου ο κώδικας δεν είναι 
διαθέσιμος.

Από την άλλη τα σημαντικότερα από τα μειονεκτήματα είναι:

• Δεν είναι στο σύνολό τους λύσεις σταθερές στη λειτουργία τους. Συνήθως το 
λογισμικό  υποδομής,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  από  πολλούς  και  άρα  πολλοί 
έχουν συμφέρον να είναι ισχυρό, είναι αρκετά σταθερό. Όμως, κάποια επιμέρους 
προγράμματα τα οποία ενδιαφέρουν λίγους, ίσως να μην είναι το ίδιο σταθερά με 
τα αντίστοιχα εμπορικά.

• Η  παρεχόμενη  τεκμηρίωση  είναι  συνήθως  μικρή,  με  εξαίρεση  τα  βασικά 
προγράμματα  υποδομής  (λ.χ.  λειτουργικά  συστήματα,  δικτυακές  υπηρεσίες 
κ.λπ.).

• Η υποστήριξη γίνεται συνήθως από την ίδια την κοινότητα ανάπτυξης και χρήσης 
του λογισμικού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια επαγγελματική δέσμευση. 
Πάντως,  για  λογισμικά  που  χρησιμοποιούνται  ευρέως,  υπάρχουν  και 
επαγγελματίες  που  αναλαμβάνουν  τη  σύναψη  συμβολαίων  υποστήριξης  (λ.χ. 
Linux).

• Χρειάζεται να περάσουν αρκετές εκδόσεις του λογισμικού ώστε να ωριμάσει και 
να σταθεροποιηθεί. Έτσι, εάν κάποιος το υιοθετήσει στις πρώτες του εκδόσεις, 
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

• Δεν είναι ελεγχόμενη η ανάπτυξή του. Ο κάθε ένας προσθέτει τα χαρακτηριστικά 
που αυτός χρειάζεται. Έτσι, εάν κάτι δεν συμπεριλαμβάνεται στο λογισμικό και 
δεν το αναπτύσσει κάποιος για να προστεθεί, θα πρέπει να το αναπτύξει ο ίδιος ο 
ενδιαφερόμενος.

Για αρκετούς το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα θεωρείται ως 
ένα προϊόν το οποίο προορίζεται για χομπίστες, ειδικούς και πεπειραμένους χρήστες και 
δεν είναι κατάλληλο για τον συνήθη χρήστη. Στη θέση αυτή υπάρχουν και αλήθειες και 
ανακρίβειες. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό 
ανοικτού  κώδικα,  στις  αρχικές  του  εκδόσεις  δεν  είναι  αρκετά  σταθερό,  καθώς 
βελτιώνεται  στην  πορεία.  Επίσης,  επειδή  η  ανάπτυξή  του  ξεκινά  από  κάποια 
συγκεκριμένη  ανάγκη  που  διαμορφώνεται  και  συμπληρώνεται  στην  πορεία,  καθώς 
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αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ανάπτυξή του, οι αρχικές εκδόσεις μπορεί 
να μην καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, όπως ένα εμπορικό λογισμικό. Όμως, αφού 
περάσουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και  δοκιμαστεί  το λογισμικό σε διάφορες 
εγκαταστάσεις, από τις οποίες θα προκύψουν παρατηρήσεις και βελτιώσεις, σταδιακά 
δημιουργούνται σταθερότερες λύσεις. Μάλιστα, το λογισμικό υποδομής το οποίο είναι 
αρκετά  διαδεδομένο  και  χρησιμοποιείται  σε  πολλές  εγκαταστάσεις  (λ.χ.  λειτουργικά 
συστήματα, όπως το Linux, λογισμικό για servers, όπως ο Apache Web Server κ.λπ.) 
είναι  εξίσου  λειτουργικό  και  σταθερό  (και  ορισμένες  φορές  σταθερότερο)  από 
αντίστοιχες εμπορικές λύσεις. 

Τελευταία  μεγάλοι  κατασκευαστές  υποστηρίζουν  πλέον  λογισμικό  που  έχει 
αναπτυχθεί ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα, όπως το Linux και 
διάφορες εκδόσεις για servers. Βασικός λόγος είναι το μικρότερο κόστος σε σχέση με 
αντίστοιχες  εμπορικές  λύσεις.  Έτσι,  εάν  μία  επιχείρηση  μπορεί  να  καλύψει 
συγκεκριμένες της ανάγκες με τέτοιου τύπου λογισμικά, έχει  όφελος τουλάχιστον να 
εξετάσει  το ενδεχόμενο να  τα  χρησιμοποιήσει  σε  συγκεκριμένες  εγκαταστάσεις  (λ.χ. 
εγκατάσταση  ενός  email  Server,  χρήση  μιας  βάσης  δεδομένων  κ.ο.κ.).  Επίσης,  εάν 
επιθυμεί να κάνει μία δοκιμαστική δραστηριότητα, με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού 
μπορεί  να  δοκιμάσει  ελεύθερα,  χωρίς  να  χρειαστεί  να  αγοράσει  άδειες.
Τέλος,  επειδή  συνήθως  το  ελεύθερο  λογισμικό  και  το  λογισμικό  ανοικτού  κώδικα 
περιλαμβάνουν  και  τον  πηγαίο  κώδικα,  μία  εταιρία  ή  ένας  ιδιώτης  μπορεί  να 
προσαρμόσει το λογισμικό στις ιδιαίτερες ανάγκες της, χωρίς να συμβιβάζεται με λύσεις 
που δεν τον ικανοποιούν απολύτως ούτε ξεκινώντας τη δημιουργία λογισμικού απ το 
μηδέν.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ωφελήσουν εταιρίες κάθε μεγέθους και ιδιαίτερα τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για τις οποίες η δαπάνη αγοράς λογισμικού είναι σημαντικό 
πρόβλημα, καθώς δεσμεύει κεφάλαια.

7.3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ WEB SERVER

Web  Server  software  ονομάζουμε  το  λογισμικό  που  τρέχει  σε  έναν  διαδικτυακό 
κόμβο και επιτρέπει σε άλλους υπολογιστές να αποκτούν αντίγραφα των ιστοσελίδων 
που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν. Πολύ δημοφιλείς Web server είναι ο  Apache,και ο 
Microsoft Internet Information Server .

Οι  Web  servers  είναι  Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές  στο  internet που  φιλοξενούν 
ιστοσελίδες, προσφέροντας σελίδες όταν ζητηθούν από κάποιον επισκέπτη. Κάθε Web 
Server έχει μια μοναδική διεύθυνση IP (Internet Protocol) ώστε οι άλλοι υπολογιστές 
στο διαδίκτυο να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του. 

       Όποιος θέλει να   ανεβάσει την ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο πρέπει να νοικιάσει ένα 
χώρο σε κάποιο server ο οποίος στη συνέχεια θα φιλοξενεί τη σελίδα. Ο Server δίνει μια 
μοναδική διεύθυνση σε κάθε ιστοσελίδα που φιλοξενεί. 

Αν  κάποιος  συνδεθεί  στο  internet,  ο  υπολογιστής  του  παίρνει  μια  μοναδική  IP 
διεύθυνση   (από  τον  πάροχο  του).  Αυτή  η  διεύθυνση  χαρακτηρίζει  πλέον  τον 
συγκεκριμένο υπολογιστή στο δίκτυο. Όταν λοιπόν από αυτόν τον υπολογιστή ζητηθεί 
μια ιστοσελίδα ο browser στέλνει μια αίτηση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα με την IP 
διεύθυνση του υπολογιστή που κανε την αίτηση. Για να φτάσει η αίτηση στο προορισμό 
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της περνάει από ενδιάμεσους σταθμούς. Αφού φτάσει η αίτηση στον προορισμό ο server 
που φιλοξενεί την ιστοσελίδα την επιστρέφει σε μορφή HTML με προορισμό την IP του 
αποστολέα της αίτησης. Η σελίδα φτάνει στον browser που την ζήτησε (περνώντας από 
ενδιάμεσους σταθμούς ξανά) και αυτός της εμφανίζει σε γραφική μορφή στην οθόνη.

7.4. Ο APACHE ΩΣ WEB SERVER

Ο Apache είναι ένας HTTP server ανοικτού κώδικα που μπορεί να εγκατασταθεί σε 
περιβάλλοντα διάφορων  σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Ενδεικτικά λειτουργικά 
συστήματα στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί είναι διάφορες εκδόσεις των Windows, το 
Linux, το  Unix, και το  Mac OS X. Είναι από τους πλέον δημοφιλείς  server  και πάρα 
πολλοί πάροχοι web hosting τον προτιμούν.

Ο Apache  έχει την ικανότητα να εξυπηρετεί στατικό και δυναμικό περιεχόμενο στο 
περιβάλλον του Παγκοσμίου ιστού. Η υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει συνίσταται 
σε:

• Γλώσσες όπως η PHP, Python, Perl καθώς και άλλες γλώσσες προγραμματισμού

• Πρωτόκολλα SSL και TLS

• Σχήματα ταυτοποίησης

• Επεκτάσεις ταυτοποίησης

• Λειτουργίες επανεγγραφής URL

• Φιλτράρισμα μέσω mod_incluce και mod_ext_filter

O Apache επιπλέον είναι παραμετροποιήσιμος σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια η σωστή 
εγκατάσταση του και η παραμετροποίηση του δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Έτσι 
ένας σχετικά αρχάριος χρήστης υπολογιστών πολύ δύσκολα θα καταφέρει μόνος του να 
στήσει έναν Server.  Ακόμα και μετά την αρχική εγκατάσταση του, απαιτείται επέμβαση 
σε κάποια αρχεία ώστε να ρυθμιστούν κάποιες παράμετροι για τη σωστή, σταθερή και 
αποδοτική λειτουργιά του. Βεβαίως σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι πρέπει κάποιος 
να  αποθαρρύνεται  στη  χρήση  του  Apache  λόγω  απαιτήσεων  στην  εγκατάσταση. 
Εξάλλου οποιοδήποτε software για  στήσιμο Server  δεν είναι  υπόθεση ενός  νέου και 
αρχάριου χρήστη υπολογιστών. 

7.5. Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ PHP

7.5.1. Τι είναι η PHP

Η PHP είναι  γενικού σκοπού γλώσσα συμβάντων, σχεδιασμένη ειδικά για το Web 
και  λειτουργεί  στην πλευρά του διακοσμητή. Είναι  μια γλώσσα που  ο κώδικάς  της 
μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε κώδικα Html. 
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Η κύρια χρήση της συνίσταται στη δημιουργία scripts για ιστοσελίδες αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  και  για  Command  line  scripting  με  τη  βοήθεια  του  κατάλληλου 
μεταγλωττιστή όπως και για εγγραφή client-side GUI εφαρμογών.
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7.5.2. Πλεονεκτήματα της PHP

• Κόστος.  Η PHP είναι  γλώσσα ανοικτού  κώδικα,  που σημαίνει  ότι  ο  πηγαίος 
κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλους για χρήση, για τροποποίηση και αναδιανομή 
χωρίς κάποιο κόστος.

• Διαθεσιμότητα  Πηγαίου  Κώδικα.  Αντίθετα με  τα  εμπορικά  κλειστού  κώδικα 
προϊόντα, ο ανοικτός διαθέσιμος κώδικας της PHP προσφέρει τη δυνατότητα των 
τροποποιήσεων  του.  Έτσι  η  οποιαδήποτε  διόρθωση  ή  αναβάθμιση  μπορεί  να 
γίνει από το χρήστη ή από κάποια ομάδα ανεξάρτητων χρηστών, χωρίς εξάρτηση 
από  κάποια εταιρία. 

• Υποστήριξη.  Η Zend,  η  εταιρία που υποστηρίζει  την PHP,  χρηματοδοτεί  την 
ανάπτυξη της,  προσφέροντας  υποστήριξη  και  σχετικό  λογισμικό σε  εμπορική 
βάση.

• Διεγερσιμότητας. H PHP είναι διαθέσιμη σε πολλά λειτουργικά συστήματα και 
συνήθως  ο  κώδικας  δουλεύει  χωρίς  αλλαγές  σε  διαφορετικά  λειτουργικά 
συστήματα που τρέχουν την PHP. Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων στα 
οποία λειτουργεί η Php είναι τα Windows, το Linux, FreeBSD, Solaris, IRIX.

• Απόδοση. Η PHP είναι που αποδοτική. Με ένα φθηνό διακοσμητή μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε εκατομμύρια επισκέψεων σε ημερήσια βάση.

• Διασύνδεση με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων Δεδομένων.  Η PHP έχει 
δικές  τις  συνδέσεις  με  πολλά  συστήματα  βάσεων  δεδομένων  όπως:  MySQL, 
PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, filepro, Hyperwave, Informix, InterBase, Sy-
base και αλλες. Έχει επίσης ενσωματωμένη SQL διασύνδεση στο επίπεδο αρχείο 
SQLite. Με τη χρήση του standard ODBC  μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε 
βάση έχει πρόγραμμα οδήγησης ODBC (όπως π.χ. Τα προϊόντα της Microsoft).

• Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες.  Η  PHP έχει πολλές ενσωματωμένες βιβλιοθήκες 
που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Δυναμική δημιουργία εικόνων  GIF, 
σύνδεση  με  άλλες  υπηρεσίες  δικτύων,  ανάλυση  XML,  αποστολή  e-mail, 
δημιουργία εγγράφων PDF.

• Ευκολία  Εκμάθησης.  Η  σύνταξη  της  PHP  βασίζεται  σε  άλλες  γλώσσες 
προγραμματισμού,  κυρίως  στην  C  και  στην  Perl.  Οι  γνώστες  μιας  γλώσσας 
προγραμματισμού της  οικογένειας της  C  επιτρέπουν σε κάποιον να ξεκινήσει 
αμέσως τον προγραμματισμό στην PHP.

• Αντικειμενοστραφής υποστήριξη.  Στην  PHP υπάρχουν οι γνωστές από τη  C++ 
και Java αντικειμενοστραφείς λειτουργίες όπως η κληρονομικότητα, οι ιδιωτικές 
και προστατευμένες ιδιότητες και μέθοδοι, οι αφηρημένες κλάσεις και μέθοδοι, 
οι  διασυνδέσεις,  οι  συναρτήσεις δημιουργίας, αποδιάρθρωση. Επίσης υπάρχου 
και άλλες λιγότερο δημοφιλείς λειτουργίες.

• Ευκολία εκμάθησης. Η Php είναι  πολύ ευέλικτη και εύκολη στην εκμάθηση της. 
Αντίθετα με άλλες γλώσσες που επιτελούν τον ίδιο σκοπό, έχει εύκολη σύνταξη 
και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού για να ξεκινήσει κάποιος να 
τη χρησιμοποιεί.
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7.5.3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Php

H Php  όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι μια γλώσσα script (συμβάντων) κι όχι 
γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένη ώστε να εκτελεί μια 
ενέργεια μετά από κάποιο συμβάν, όπως για παράδειγμα αν ο χρήστης πατήσει κάποιο 
link  στην ιστοσελίδα.  Επιπλέον η  Php λειτουργεί  στην πλευρά του Server,   δηλαδή 
εγκαθίσταται  στον  Server  και  τα  script  που  είναι  γραμμένα  σε  αυτή  χρησιμοποιούν 
πόρους  απ τον  υπολογιστή-  Server  για  την εκτέλεσή τους  και  τα  αποτελέσματα της 
εκτέλεσης στέλνονται στον client σε μορφή html. Αυτός είναι και ο λόγος που η Php δε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναδυόμενα μενού, άνοιγμα νέων παράθυρων, προσθήκη 
εφέ και ενεργειών με τη μετακίνηση του ποντικιού. Αντίθετα αυτά μπορούν να γίνουν με 
άλλες  γλώσσες  script  που  χρησιμοποιούν  τεχνολογία  πελάτη  (όπως  η  Javascript). 
Επιπλέον ο κώδικας της Php παρεμβάλλεται σε κώδικα Html (με κατάλληλη σήμανση 
στην αρχή και το τέλος του κώδικα Php). Ο κώδικας της Php δεν εκτελείται αυτόνομα 
αλλά ταυτόχρονα  (γραμμή προς γραμμή) με τον κώδικα της html.

Η συγγραφή του κώδικα Php είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Γράφεται ταυτόχρονα με 
τον html κώδικα και ενσωματώνεται σε αυτόν. Ο κώδικας της Php ξεχωρίζει από την 
html με τα κατάλληλα tags έναρξης-τερματισμού τα οποία εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις 
που έχουν γίνει στην εγκατάσταση της Php (συνήθως το tag έναρξης είναι <?Php και του 
τερματισμού είναι ?>).  Τα αρχεία που περιέχουν php scripts πρέπει να αποθηκευτούν με 
κατάλληλη κατάληξη (π.χ. *.php).

Όταν  ενσωματωθεί  κώδικας  Php σε  μια  ιστοσελίδα,  εκτελούνται  οι  παρακάτω 
διαδικασίες: 

• Ο επισκέπτης ζητάει  μια ιστοσελίδα με τη διεύθυνσή της,  με τη βοήθεια του 
browser.

• Ο browser μεταβιβάζει την αίτηση στον server  που στην περίπτωση μας είναι ο 
apache.

• Τότε η Php επεξεργάζεται το αρχείο που άφορα την αίτηση στον Apache και 
εκτελεί το μέρος του κώδικα που την αφορά (βρίσκεται μέσα σε tags).

• Η Php επιστρέφει τα αποτελέσματα σε μορφή HTML.

• Ο κώδικας Html επιστρέφεται στον browser στον πελάτη.

Η διαδικασία της συγγραφής του κώδικα Php μπορεί να γίνει με έναν απλό text editor 
(όπως και της HTML). Αυτή η μέθοδος προσφέρει τη μεγίστη εποπτεία του κώδικα στον 
προγραμματιστή αλλά είναι χρονοβόρα διαδικασία και επίπονη. Για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αυτών μπορεί να γίνει χρήση κάποιων από τα πολλά εργαλεία που 
υπάρχουν,  πολλά  από  τα  οποία  είναι  ανοικτού  κώδικα  προϊόντα.  Τα  εργαλεία  αυτά 
συνήθως  προσφέρουν  έτοιμες  κάποιες  στάνταρ  δομές  ή  προσθέτουν  κάποια 
χαρακτηριστικά στις  σελίδες μας με ένα απλό κλικ.  Οι  δομές  αυτές  μπορεί  να είναι 
αρκετές γραμμές κωδικά που θα απαιτούσε χρόνο για να γραφτεί με το χέρι. Όμως σε 
καμιά  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  αντικαταστήσουν  τη  δύναμη  που  προσφέρει  η 
συγγραφή κώδικα με το χέρι.  Δε μπορεί ο προγραμματιστής να επαναπαυθεί  ότι  μια 
δομή θα  την  εισάγει  στον κώδικα του με  απλά κλικ.  Έτσι  είναι  σύνηθες   μετά την 
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προσθήκη μιας δομής με τον τρόπο αυτό να απαιτείται “χειροκίνητη” παρέμβαση στον 
κώδικα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία  κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στον  text editor 
των  windows  και  ο  λόγος  ήταν  η  απαίτηση  για  πλήρη  έλεγχο  του  κώδικα  και  των 
παραμέτρων του.

7.6. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μια  βάση  δεδομένων (database) είναι  ένα  ψηφιακό  αρχείο  αποθήκευσης  και 
ομαδοποίησης σχετιζόμενων δεδομένων σε πίνακες (tables). Τα δεδομένα μιας βάσης 
δεδομένων πρέπει να έχουν κάποια συσχέτιση μεταξύ τους, λογική συνέχεια και δομή. 
Επίσης  απαραίτητη  προϋπόθεση,  ώστε  ένα  σύνολο  αποθηκευμένων  δεδομένων  να 
αποτελεί  βάση  δεδομένων,  είναι  η  δυνατότητα  ύπαρξης  κοινής,  ταυτόχρονης   και 
κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων αυτών,

Μια  βάση  δεδομένων  αποτελείται  από  ένας  ή  περισσότερους  πίνακες.  Ο  κάθε 
πίνακας  περιέχει μια ή περισσότερες στήλες (columns), όπου η κάθε στήλη περιέχει ένα 
συγκεκριμένο είδος δεδομένων. Επίσης ο πίνακας περιέχει γραμμές. Για κάθε εγγραφή 
υπάρχει μια γραμμή στον πίνακα..

Εδώ  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  Βάσεις  δεδομένων  δεν  είναι  προνόμιο  των 
ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Βάσεις δεδομένων υπήρχαν πριν από τους Η/Υ, σε έντυπη 
μορφή.  Όμως  σήμερα  με  τον  όρο  “βάση  δεδομένων”  αναφερόμαστε  σχεδόν 
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική τους μορφή.

Ένα παράδειγμα  βάσης δεδομένων είναι τα στοιχεία των εγγεγραμμένων φοιτητών 
σε μια σχολή. Μια τέτοια ΒΔ θα μπορούσε να έχει  έναν πίνακα με τα στοιχεία των 
εγγεγραμμένων σπουδαστών της. Σε αυτόν τον πίνακα πιθανότατα η πρώτη στήλη θα 
είχε έναν χαρακτηριστικό κωδικό για κάθε σπουδαστή, στη δεύτερη στήλη το όνομα του 
σπουδαστή, στην τρίτη το επίθετο του στην τέταρτη τη διεύθυνση κατοικίας του, στην 
πέμπτη το τηλέφωνο του,  στην έκτη την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του κτλ. 
Κάθε φορά που ένας νέος σπουδαστής θα γράφεται στη σχολή θα δημιουργείται μια νέα 
εγγραφή  (γραμμή)   η  οποία  θα  έχει  έναν  νέο  μοναδικό  κωδικό  και  ακολούθως  θα 
συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία του στην ίδια γραμμή.

ID Όνομα Επίθετο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ημερομηνία 
Εγγραφής

3343 Νικόλαος Παπαδόπουλος Πανεπιστημίου 1 2104354564 01/09/2001

4556 Παναγιώτης Γεωργίου Καποδιστρίου 5 2105322456 3/9/2003

Στην  πρώτη  στήλη  συνήθως  βάζουμε  έναν  μοναδικό  κωδικό-κλειδί  για  τη 
συγκεκριμένη  εγγραφή.  Ο  λόγος  που  γίνεται  αυτό  είναι  για  να  μπορούμε  να 
αναφερόμαστε  στη  συγκεκριμένη  εγγραφή  εύκολα  και  να  την  ξεχωρίζουμε  από  τις 

42



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

υπόλοιπες. Ο αριθμός αυτός  είναι χαρακτηριστικός της εγγραφής. Στο παράδειγμα με 
τους  σπουδαστές  σε  μια  σχολή  αυτός  ο  αριθμός  θα  μπορούσε  να  είναι  ο  Αριθμός 
Μητρώου με τον οποίο έχει γίνει η εγγραφή του σπουδαστή στη σχολή του, αφού αυτός 
είναι  μοναδικός  για  κάθε  εγγεγραμμένο  σπουδαστή.  Σε  άλλη  περίπτωση,  που  δεν 
υπάρχει  εν  γένει  κάποιος  κωδικός  που  να  χαρακτηρίζει  τις  εγγραφές  μας  στη  βάση 
δεδομένων και  να  είναι  μοναδικός,  ένας  αυξάνοντας  ακέραιος  αριθμός  συμπληρώνει 
αυτόματα τη στήλη αυτή.

7.7. ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτού εξηγήσουμε τι είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να δώσουμε 
τους ορισμούς κάποιων εννοιών: 

Οντότητα  είναι ένα στοιχείο του πραγματικού κόσμου με αυτόνομη πραγματική ή 
θεωρητική  υπόσταση.  Για  παράδειγμα  οντότητα  μπορεί  να  είναι  ένας  πελάτης  ενός 
ηλεκτρονικού  καταστήματος  (με  τα  στοιχεία  του),  ένα  προϊόν  που  εμπορεύεται  το 
κατάστημα.

Κατηγορήματα μιας οντότητας είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά 
της  συγκεκριμένης  οντότητας.  Τα  κατηγορήματα  περιγράφουν  την  οντότητα.  Για 
παράδειγμα κατηγόρημα της οντότητας  “πελάτης” μπορεί να είναι το όνομα του πελάτη, 
το επίθετο,  η διεύθυνση του,  το ΑΦΜ του, το τηλέφωνο του.  Τα κατηγορήματα της 
οντότητας  “προϊόν”  μπορεί  να  είναι  ο  τίτλος  του  προϊόντος,  η  εταιρία  που  το 
κατασκευάζει, η κατηγορία στην οποία ανήκει,  η τιμή του.

Μια  Σχέση  ανάμεσα  σε  δύο  ή  περισσότερες  οντότητες  καθορίζει  ένα  σύνολο 
συσχετισμών ανάμεσα στις εγγραφές των οντοτήτων αυτών. Για παράδειγμα η οντότητα 
“πελάτης”  σχετίζεται  με  την  οντότητα  “προϊόν”.  Υπάρχει  κάποια  αντιστοίχηση  των 
εγγραφών της οντότητας “πελάτης ” με τις εγγραφές της οντότητας “προϊόν”.

Βαθμός μιας  σχέσης  ονομάζεται  ο  αριθμός  των οντοτήτων που συμμετέχουν στη 
σχέση.

Οι σχέσεις ανάμεσα σε οντότητες μπορούν να έχουν διάφορες μορφές: 

• Σχέσεις 1 προς 1. Σε αυτή τη μορφή κάθε εγγραφή της μιας οντότητας σχετίζεται 
με μια ακριβώς εγγραφή της άλλης.

• Σχέσεις 1 προς Ν. Σε αυτές τις σχέσεις κάθε εγγραφή της πρώτης οντότητας έχει 
σχέση με περισσότερες από μια εγγραφές της δεύτερης οντότητας

• Σχέσεις  Ν προς  Μ.  Εδώ κάθε  εγγραφή της  πρώτης  οντότητας  έχει  σχέση με 
περισσότερες εγγραφές της δεύτερης και κάθε εγγραφή της δεύτερης έχει σχέση 
με περισσότερες από μία της πρώτης.

Το παράδειγμα των πελατών και των προϊόντων παρουσιάζει μια σχέση Ν προς Μ αφού 
κάθε πελάτης αγοράζει  πάνω από ένα προ¨ιόντα κατά κανόνα, και  ταυτόχρονα κάθε 
προϊόν αγοράζεται από περισσότερους του ενός πελάτες.

Όπως είναι λοιπόν προφανές, σχεσιακή βάση δεδομένων είναι αυτή που περιέχει 
περισσότερες  από  μια  οντότητες  και  ταυτόχρονα  υπάρχει  κάποια/ες  συσχετίσεις 
ανάμεσα στις οντότητες της.
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Στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων κάθε οντότητα αποτελεί έναν πίνακα. Επίσης 
κάθε σχέση αποτελεί έναν πίνακα. Κάθε γραμμή του πίνακα αναφέρεται σε μια εγγραφή. 
Κάθε στήλη αναφέρεται σε ένα κατηγόρημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Πίνακας: πελάτες

ID Όνομα Επίθετο Διεύθυνση Τηλέφωνο ΑΦΜ
100
1

Νικόλαος Παπαδόπουλο
ς

Πανεπιστημίου 1 210435456
4

546787654

100
2

Παναγιώτης Γεωργίου Καποδιστρίου 5 210532245
6

430987678

100
3

Χρήστος Σωτηρίου Αγίας Σοφίας 15 211768932
4

14555456

Πίνακας: Προϊοντα

ΑΑ Τίτλος Εταιρία Κατηγορία Τιμή
1 LT1045 Texas Instruments PWM controller 2,1

2 LM337 Texas Instruments Regulator 1

3 DS89C430 MAXIM Microcontroller 4,3

4 MAX759 MAXIM PWM controller 2,7

5 STPS80170CW ST  DIODE  1

Έστω ότι ο πελάτης με ID=1001 αγοράζει τα προϊόντα με ΑΑ=2, ΑΑ=4, ΑΑ=5

ο πελάτης με ID=1002 αγοράζει τα προϊόντα με ΑΑ=1, ΑΑ=2, ΑΑ=3

ο πελάτης με ID=1003 αγοράζει τα προϊόντα με ΑΑ=4, ΑΑ=5

Δημιουργούνται λοιπόν κάποιες σχέσεις μεταξύ των πινάκων “πελάτες” - “προϊόντα”. 
Αυτές οι σχέσεις φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
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Σε μορφή πίνακα οι σχέσεις:

Πελάτης Προϊόν
1001 2

1001 4

1001 5

1002 1

1002 2

1002 3

1003 4

1003 5

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η βασικότερη στήλη των πινάκων στις σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων είναι το κλειδί. Αυτό είναι ένας κωδικός ο οποίος είναι μοναδικός για 
κάθε εγγραφή. Με αυτόν μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη εγγραφή με 
απόλυτη ακρίβεια. Έτσι είναι εύκολη η αντιστοίχηση των εγγραφών σε διαφορετικούς 
πίνακες της βάσης δεδομένων. Στο παραπάνω παράδειγμα τα κλειδιά είναι: στον Πίνακα 
“πελάτες” το ID, στον πίνακα  “Προϊόντα” το ΑΑ. Αν δεν υπήρχαν τα κλειδιά σε κάθε 
πίνακα  τότε  θα  ήταν  πολύ  δύσκολη  η  αντιστοίχηση  εγγραφών  από  διαφορετικούς 
πίνακες ή ακόμα και αδύνατη.

7.8. Η ΓΛΩΣΣΑ SQL

Η  SQL  (Structed  Query  Language)  είναι  η  πιο  κοινή  γλώσσα  ερωτήσεων  για 
διαχείριση  σχεσιακών  βάσεων  δεδομένων.  Με  την  SQL μπορεί  να  γίνει  ανάκτηση 
εγγραφών, εισαγωγή νέων, διαγραφή, ενημέρωση  εγγραφών δεδομένων από μια βάση 
δεδομένων.  Δεν  είναι  πλήρης  γλώσσα  προγραμματισμού  αλλά  μέσω  πολυάριθμων 
εντολών προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Η πρώτη της υλοποίηση έγινε το 1974  και μετά από τη μακρά πορεία της, σήμερα 
έχει κατακτήσει πολλά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 
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7.9. Η MYSQL

7.9.1. Τι είναι η MySQL

H  MySQL είναι  ένα,  ανοικτού  κώδικα,  σύστημα  διαχείρισης  σχεσιακών  βάσεων 
δεδομένων.  Το  σύστημα  διαχείρισης  MySQL  λοιπόν  δίνει  τη  δυνατότητα  της 
αποθήκευσης, αναζήτησης, ταξινόμησης, ομαδοποίησης, ανάκλησης δεδομένων με βάση 
τη γλώσσα ερωτημάτων SQL. Το γεγονός ότι η MySQL είναι σχεσιακή συνεπάγεται ότι 
η  οργάνωση των δεδομένων  γίνεται  σε  διαφορετικούς  πίνακες  οι  οποίοι  σχετίζονται 
μεταξύ τους με κάποιο σαφώς ορισμένο τρόπο. Η MySQL επιπλέον δύναται να ελέγχει 
την  πρόσβαση  στα  δεδομένα,  εξασφαλίζοντας  έτσι  τη  δυνατότητα  η  πρόσβαση  να 
γίνεται από διαφορετικούς χρήστες. Κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα πάνω 
στις βάσεις δεδομένων που του τα δίνει η MySQL. 

7.9.2 Πλεονεκτήματα της MySQL

Παρακάτω  παρατίθενται  μερικά  από  τα  πλεονεκτήματα  της  MySQL  που  την 
καθιστούν ανταγωνιστική έναντι άλλων πακέτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της είναι:

• Απόδοση.  Η  MySQL  είναι  αρκετά  γρήγορη.  Πολλές  δοκιμές  που  έχουν  γίνει 
δείχνουν ότι υπερέχει σε ταχύτητα έναντι των ανταγωνιστών της.

• Κόστος.  Η  MySQL  είναι  προϊόν  ανοικτού  κώδικα  και  διατίθεται  δωρεάν  για 
προσωπική χρήση.  Η εμπορική άδεια της  διατίθεται  σε χαμηλό κόστος.  Αυτό 
σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει για εφαρμογές προσωπικής 
χρήσης  ή  για  εφαρμογές  που  θα  είναι  ανοικτού  κώδικα  δεν  χρειάζεται  να 
αγοράσει  κάποια  άδεια.  Άδεια  απαιτείται  αν  κάποιος  τη  χρησιμοποιήσει  για 
εμπορικές εφαρμογές που δεν θα είναι ανοικτού κώδικα.

• Ευκολία Χρήσης. Η MySQL είναι αρκετά εύκολη στην εκμάθηση της, ακόμα και 
όταν κάποιος που δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει παρόμοια προϊόντα κατασκευής 
βάσεων δεδομένων. 

• Μεταφερσιμοτητα.  Η  MySQL μπορεί να  χρησιμοποιηθεί  σε  πολλά  σύγχρονα 
λειτουργικά συστήματα. είναι συμβατή με πολλές εκδόσεις των Microsoft Win-
dows   και  με  λειτουργικά  Unix,  όπως οι  διάφορες  εκδόσεις  του  δημοφιλούς 
λειτουργικού ανοικτού κώδικα Linux.

• Πηγαίος Κώδικας.  Η MySQL ανήκει στην οικογένεια του λογισμικού ανοικτού 
κώδικα  όπως  αναφέρθηκε  προηγούμενα.  Συνεπώς  ο  καθένας  μπορεί  να 
αποκτήσει και να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικά της, προσαρμόζοντας τον στις 
ανάγκες  του  ή  διορθώνοντας  τυχόν  bugs.  Επιπλέον  το  γεγονός  ότι  είναι 
διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας βοηθάει στη συνεχή ανανέωση και διόρθωση της 
MySQL αφού εκατομμύρια άνθρωποι  σε όλο τον κόσμο εργάζονται  πάνω σε 
αυτή. Έτσι δεν χρειάζεται κάποιος να περιμένει μια νέα επίσημη έκδοσή κάποιας 
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εταιρίας για τη διόρθωση ενός bug, αφοί αυτό γίνεται πολύ γρήγορα από τους 
χρήστες  της.  Επιπλέον δε  χρειάζεται  να  ανησυχεί  κάποιος  για  τη μελλοντική 
υποστήριξη της και τη συνέχιση λειτουργίας της σε μελλοντικές συνθήκες.

• Υποστήριξη.  Στην  σελίδα  www.mysql.com υπάρχει  μια  τεράστια  υποστήριξη 
πάνω στη MySQL με  manual, tutorial, βοήθεια σε πιθανά προβλήματα.

7.10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση του 
προγραμματιστή. Πολλά σύγχρονα προβλήματα απαιτούν λύσεις μέσω λογισμικού το 
οποίο  θα κάνει  χρήση κάποιας  βάσης δεδομένων.  Ένα μεγάλο ζητούμενο σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι να γίνει  ο καλύτερος και αποδοτικότερος  δυνατός σχεδιασμός της 
απαιτούμενης βάσης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία όμως δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Δεν είναι εύκολη γιατί είναι πολλές οι παράμετρες που πρέπει να συμψηφιστούν ώστε να 
παραχθεί  η  βέλτιστη  βάση  δεδομένων  που  θα  πληρεί  τις  προδιαγραφές  και  τις 
απαιτήσεις.

Ο προγραμματιστής πρέπει να αποφασίσει ποιους πίνακες θα δημιουργήσει, τα πεδία 
του κάθε πινάκα, τις επιτρεπτές τιμές που μπορεί να αποθηκεύσει το κάθε πεδίο, τις 
σχέσεις  μεταξύ  πινάκων,  τα  κλειδιά  του  κάθε  πινάκα,  τα  ευρετήρια.  Όλες  αυτές  οι 
παράμετρες  είναι  σχετιζόμενες  μεταξύ  τους.  Συνεπώς  αλλάζοντας  τη  μια  από  αυτές 
απαιτείται αυτομάτως επαναπροσδιορισμός όλων των υπολοίπων.

Ξεκινώντας λοιπόν κάποιος να σχεδιάσει μια βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει στο νου 
του κάποιες βασικές αρχές:

• Πρέπει  να  αποφεύγεται  η  αποθήκευση  επαναλαμβανόμενων  δεδομένων.  Η 
επαναλαμβανόμενη αποθήκευση δεδομένων έχει το μειονέκτημα της σπάταλης 
χώρου, όπως και το μειονέκτημα της πιθανότητας λανθασμένων ενημερώσεων 
της  ΒΔ.  Ένα  λάθος  ενημέρωσης  μπορεί  να  συμβεί  σε  μια  τέτοια  περίπτωση 
επειδή η ίδια αλλαγή πρέπει να συμβαίνει ταυτόχρονα σε περισσότερους τους 
ενός πίνακες, σε περισσότερα του ενός πεδία.

• Προτιμώνται  οι  ατομικές  στήλες,  δηλαδή  κάθε  πεδίο  είναι  προτιμότερο  να 
περιέχει ένα μόνο πράγμα. Η αποθήκευση περισσότερων πραγμάτων στα πεδία 
μιας στήλης δημιουργεί προβλήματα αναζήτησης.

• Επιλογή  μοναδικών  κλειδιών  και  ταυτόχρονα  αποφυγή  δημιουργίας 
πλεοναζόντων κλειδιών. Σε κάθε πίνακα πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί-στήλη που 
θα  είναι  μοναδικό  για  κάθε  εγγραφή,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  αναφορά  στις 
εγγραφές  με  σύντομο  και  μονοσήμαντο  τρόπο.  Ταυτόχρονα  πρέπει  να 
αποφεύγεται  η  χρήση  περισσότερων  κλειδιών  από  αυτά  που  πραγματικά 
απαιτούνται.

• Καλό είναι να αποφεύγεται ο σχεδιασμός των ΒΔ με τρόπο που να μένουν πολλά 
πεδία  κενά.  Σπαταλιέται  χώρος,  δημιουργούνται  προβλήματα  με  συναρτήσεις 
όταν ζητούν δεδομένα από κενά αριθμητικά πεδία.
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• Καλό είναι πριν το σχεδιασμό της ΒΔ να υπάρχει πρόβλεψη των ερωτημάτων 
που θα γίνονται σε αυτή. Έτσι θα επιτευχθεί ένας σχεδιασμός που θα δίνει πιο 
γρήγορα και εύκολα τα αποτελέσματα των ερωτημάτων.

48



 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

8.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει μια  ειδική σχεδίαση με τέσσερις (4) περιοχές όσον 
αφορά την  εμφάνισή του.  Συγκεκριμένα χωρίζεται  στην Επικεφαλίδα,  στο  Πλευρικό 
Μενού,  στον  Χώρο Περιεχομένων  και  στο  Υποσέλιδο,  όπως  φαίνεται  στην επόμενη 
εικόνα (8.1).

Εικόνα 8.1: Δομή του καταστήματος

Η Επικεφαλίδα αποτελείται από δύο μέρη-σειρές. Στο πάνω μέρος της υπάρχει το 
λογότυπο του καταστήματος και  το πεδίο σύνδεσης μελών-διαχειριστή.  Το λογότυπο 
αποτελεί ταυτόχρονα και ένα υπερσύνδεσμο για την αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού 
καταστήματος.  Το πεδίο σύνδεσης μελών-διαχειριστή είναι  το μέρος της ιστοσελίδας 
όπου εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή το ψευδώνυμο αυτού που έχει συνδεθεί στο σύστημα 
μαζί με ένα link για την αποσύνδεση του, ενώ αν δεν έχει συνδεθεί κάποιος εμφανίζεται 
το κατάλληλο  link  για τη σύνδεση. Στο κάτω μέρος της επικεφαλίδας εμφανίζεται η 
διαδρομή  κατηγοριών  μέχρι  την  ενεργή  κατηγορία  προϊόντων,  βοηθώντας  στην 
περιήγηση στο κατάστημα, και ένα μενού υπηρεσιών και επιλογών, εξαρτώμενο από το 
είδος και τα δικαιώματα του τρέχοντος χρήστη  της ιστοσελίδας.

Το Πλευρικό Μενού εμφανίζει τις υποκατηγορίες της ενεργής κατηγορίας προϊόντων 
καθώς και κάποια links για σημαντικές λειτουργίες του καταστήματος (καλάθι αγορών, 
αναζήτηση,  τρόποι  παραγγελίας,  τρόποι  πληρωμής  κτλ).  Η  επικεφαλίδα  του 
καταστήματος με το πλευρικό μενού δημιουργούνται από το αρχείο “header.php”.
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Στον Κύριο Χώρο Περιεχομένων εμφανίζονται οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα 
που έχουν ζητηθεί από τον επισκέπτη της σελίδας καθώς και η εισαγωγή δεδομένων και 
πληροφοριών από τον επισκέπτη.

Στο Υποσέλιδο υπάρχουν  links  που οδηγούν σε πληροφορίες  για  το Ηλεκτρονικό 
κατάστημα και τη λειτουργία του. Δημιουργείται από το αρχείο “footer.php”.

8.2. Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όπως  κάθε  δυναμική  ιστοσελίδα,  η  ιστοσελίδα  του  Καταστήματος  απαιτεί  μια 
τουλάχιστον  Βάση  Δεδομένων.  Ο  σκοπός  της  ΒΔ είναι  η  φύλαξη  δεδομένων  και 
πληροφοριών που απαιτούνται για την λειτουργία της ιστοσελίδας. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση  έχει  κατασκευαστεί  μία  (1)  βάση  δεδομένων  με  όνομα  “electron”  όπου 
αποθηκεύονται  όλες  οι πληροφορίες  του  καταστήματος,  ομαδοποιημένες  σε  πίνακες 
(tables) ανάλογα με το είδος και τη χρήση τους. Στον επόμενο πίνακα (8.1) φαίνονται τα 
ονόματα των πινάκων (tables) της βάσης δεδομένων και η χρήση τους.

Πίνακας (table) Περιγραφή

more Γενικές πληροφορίες
-ταυτότητα του καταστήματος, όροι χρήσης, τεχνολογίες ασφάλειας, οδηγίες για την 
ιστοσελίδα, απαντήσεις σε πιθανές συχνές ερωτήσεις-

users Οι πελάτες που έχουν γραφτεί, οι κωδικοί πρόσβασης τους 
(κωδικοποιημένοι), τα στοιχεία τους και άλλα πρόσθετα δεδομένα 
τους.

admins Ο διαχειριστής (administrator), περιέχει το ψευδώνυμο και τον κωδικό 
κωδικοποιημένο.

categories Οι κατηγορίες των προϊόντων

parts Τα προϊόντα του Καταστήματος με πρόσθετα στοιχεία γι' αυτά, όπως 
περιγραφή, τιμή, στοκ, εταιρία κατασκευής κτλ

orders Οι παραγγελίες που έχουν γίνει στο κατάστημα, με στοιχεία για τον 
πελάτη απ τον οποίο έγινε η παραγγελία κτλ

order_parts Τα προϊόντα κάθε παραγγελίας

Πίνακας 8.1
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9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρέχει 3 ομάδες λειτουργιών, που 
αντιστοιχούν σε 3 ομάδες χρηστών:

• Διαχειριστής (administrator) → Λειτουργίες Διαχειριστή
• Επώνυμος χρήστης (μέλος) → Λειτουργίες μέλους
• Ανώνυμος επισκέπτης → Λειτουργίες ανώνυμου επισκέπτη

Διαχειριστής είναι ένα άτομο το οποίο έχει αυξημένα δικαιώματα στην ιστοσελίδα 
του  Ηλεκτρονικού  Καταστήματος  που  συμπεριλαμβάνουν  σε  γενικές  γραμμές: 
Προσθήκη,  διαγραφή,  τροποποίηση  προϊόντων  και  των  χαρακτηριστικών  που  τα 
συνοδεύουν,  τροποποίηση  του  μενού  και  των  ομάδων  προϊόντων,  πρόσβαση  στις 
παραγγελίες και ενημέρωση της εξέλιξης τους, τροποποίηση των γενικών πληροφοριών 
που  αφορούν  το  κατάστημα.  Γενικά  είναι  ο  άνθρωπος  που  έχει  τα  δικαιώματα  που 
απαιτούνται για τη συνεχή ανανέωση της ιστοσελίδας.

Διαχειριστής συνήθως σε μια τέτοια ιστοσελίδα είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος 
και γι'  αυτό όλες οι παραπάνω λειτουργίες εκτελούνται με ειδικές φόρμες, χωρίς την 
ανάγκη  εξειδικευμένων  γνώσεων  προγραμματισμού.  Για  να  μπορέσει  ο  διαχειριστής 
βεβαίως να έχει πρόσβαση σε αυτές τις φόρμες, και συνεπώς να ασκήσει τα δικαιώματα 
του  στην  ιστοσελίδα,  αρκεί  να  πιστοποιηθεί  η  ταυτότητα  του  με  τον  κατάλληλο 
ψευδώνυμο διαχειριστή και κωδικό πρόσβασης.

Επώνυμος  χρήστης  ή μέλος  είναι  κάθε  άτομο  που  κάποια  στιγμή  γράφτηκε  στο 
μητρώο μελών του καταστήματος. Τα προνόμια του είναι η δυνατότητα  περιήγησης στις 
σελίδες  του Καταστήματος  και  η εκτέλεση  αγορών.  Όπως και  στην περίπτωση του 
διαχειριστή απαιτείται σύνδεση στο σύστημα με τους κατάλληλους κωδικούς.

Ανώνυμος επισκέπτης είναι καθένας που επισκέπτεται την ιστοσελίδα και περιηγείται 
σε αυτή. Ο ανώνυμος επισκέπτης μπορεί να περιηγείται στο κατάστημα και να αναζητάει 
πληροφορίες ή προϊόντα, όμως δε μπορεί να    εκτελεί αγορές.

9.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

9.2.1. Πληροφορίες για το κατάστημα

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε όλες τις σελίδες του περιέχει κάποια  links  για την 
εμφάνιση γενικών πληροφοριών που αφορούν το ίδιο το κατάστημα και τη λειτουργία 
του.  Τα  links  αυτά βρίσκονται στο πλευρικό μενού και στο υποσέλιδο. Οι πληροφορίες 
στις  οποίες  οδηγούν  αφορούν  τον  τρόπο  παραγγελίας,  τον  τρόπο  πληρωμής,  τους 
τρόπους αποστολής, τις τυχόν επιστροφές προϊόντων, ανακοινώσεις του καταστήματος, 
πληροφορίες για την εταιρία, τους όρους χρήσης και αγοράς, τρόπους επικοινωνίας με το 
κατάστημα, καθώς και συνήθεις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους. 

Η  παρακάτω  εικόνα  (9.1)  αποτελεί  ένα  στιγμιότυπο  του  καταστήματος  με  την 
εμφάνιση της  πολιτικής  που  ακολουθείται  σε  σχέση  με  την  προστασία  προσωπικών 
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δεδομένων.  Στην  εικόνα  διακρίνονται  σε  πλαίσια  και  τα  παραπάνω  links  όπως 
αναφέρθηκαν.

Εικόνα 9.1: Links Πληροφοριών

Όλες  οι  γενικές  πληροφορίες   που  μπορεί  να  βλέπει  ο  επισκέπτης  είναι 
αποθηκευμένες στον πίνακα “more”  της βάσης δεδομένων και  ανανεώνονται  από το 
διαχειριστή του καταστήματος. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητήσει κάποιες από αυτές τις 
πληροφορίες,  με  πάτημα  του  αντίστοιχου  υπερσυνδέσμου,  εκτελείται  η  ανάλογη 
συνάρτηση  στο  αρχείο  “menu_ch.php”,  η  οποία  υποβάλει  ένα  ερώτημα  στη  βάση 
δεδομένων ζητώντας τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια τις μορφοποιεί 
κατάλληλα και τις εμφανίζει.

9.2.2. Επικοινωνία

Το  link  “Επικοινωνία”,  μέσω  της  κλήσης  της  συνάρτησης  “contact”  στο  αρχείο 
“menu_ch.php”,  εκτός  από  πληροφορίες  για  την  επικοινωνία  των  πελατών  με  το 
κατάστημα,  εμφανίζει  ως  αποτέλεσμα της  ενεργοποίησης  του και  κατάλληλη φόρμα 
(εικόνα  9.2)  στην  οποία  ο  επισκέπτης  μπορεί  να  θέσει  τα  ερωτήματα  του  ή  τις 
παρατηρήσεις του για το κατάστημα ή για κάποια από τα προϊόντα του. Στη φόρμα αυτή 
πρέπει  απαραιτήτως  να  συμπληρωθούν  όλα  τα  πεδία  και  να  πατηθεί  το  κουμπί 
“αποστολή”, το οποίο φορτώνει το αρχείο “frm_act_contact.php” ώστε να αποθηκευτεί 
το μήνυμα σε κατάλληλη θέση στη βάση δεδομένων. Ο διαχειριστής του καταστήματος 
θα διαβάσει και θα απαντήσει το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο ή στο e-mail που 
έδωσε ο επισκέπτης στη φόρμα επικοινωνίας. 
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Εικόνα 9.2: Επικοινωνία με το κατάστημα

9.2.3. Αναζήτηση

Αριστερά, στο πλευρικό μενού του καταστήματος, υπάρχει ένα κουμπί με το όνομα 
“αναζήτηση”,  η  ενεργοποίηση  του  οποίου  δίνει  τη  δυνατότητα  της  αναζήτησης  στα 
προϊόντα του καταστήματος μέσω μιας ειδικής φόρμας (εικόνα 9.3) που δημιουργείται 
από τη συνάρτηση “search”  του αρχείου “functions.php”.  Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αναζήτηση είναι η συμπλήρωση των όρων αναζήτησης, που μπορεί να είναι μια 
λέξη, μια φράση, ένας αριθμός, και η επιλογή της φύσης του όρου αναζήτησης από τις 
διαθέσιμες  επιλογές.  Έτσι  μπορεί  να γίνει  αναζήτηση ενός  προϊόντος  με τον ακριβή 
κωδικό  που  του  έχει  δώσει  το  κατάστημα,  ή  με  ακριβείς  λέξεις  και  κωδικούς  του 
προϊόντος  από  το  εργοστάσιο  κατασκευής  του,  ή  με  μέρος  κάποιων  λέξεων  που 
περιλαμβάνονται στο εργοστασιακό όνομα ή κωδικό του, ή με κάποιες λέξεις που να 
αναφέρονται στην περιγραφή του προϊόντος.

Όταν  πατηθεί  το  κουμπί   “αναζήτηση”  στη  φόρμα,  φορτώνεται  το  αρχείο 
“frm_act_search.php” του οποίου ο κώδικας κάνει ερώτημα, με τους όρους που δόθηκαν 
στη  φόρμα,  στη  βάση δεδομένων.  Τα αποτελέσματα του  ερωτήματος  τα  μορφοποιεί 
κατάλληλα (εικόνα 9.4) και τα παρουσιάζει στην ιστοσελίδα. Η αναλυτική περιγραφή 
της  παρουσίασης  των  προϊόντων  περιγράφεται  στην  ενότητα  “9.2.5  Προβολή 
Προϊόντων”.
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Εικόνα 9.3: Φόρμα αναζήτησης προϊόντων

Εικόνα 9.4: Αποτελέσματα αναζήτησης
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9.2.4. Περιήγηση στα προϊόντα

Αμέσως πριν είδαμε έναν τρόπο εύρεσης προϊόντων στο κατάστημα.  Ένας  άλλος 
τρόπος για την εύρεση προϊόντων είναι μέσω περιήγησης. Προτού όμως αναφερθούμε 
στην περιήγηση από την πλευρά του επισκέπτη της ιστοσελίδας, πρέπει να αναφέρουμε 
κάποιες πληροφορίες για την οργάνωση των προϊόντων στο κατάστημα.

Τα προϊόντα στο κατάστημα είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες. Κάθε κατηγορία 
περιέχει προϊόντα με κάποιο κοινό γνώρισμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με το όνομα 
και το χαρακτηρισμό της κατηγορίας. Μια κατηγορία με όνομα  “Χ” μπορεί να ανήκει, 
μαζί  με  άλλες  κατηγορίες,  σε  μια  κατηγορία  με  όνομα  “Υ”.  Τότε  η  “Χ”  θα  είναι 
υποκατηγορία της “Υ” ενώ η “Υ” θα είναι η μητρική κατηγορία της “Χ”.Έτσι λοιπόν 
δημιουργείται  ένα  δέντρο  κατηγοριών,  στη  ρίζα  του  οποίου  βρίσκεται  η  κατηγορία 
“Home”.

Όταν κάποιος επισκεφτεί το κατάστημα βλέπει στη δεύτερη σειρά της επικεφαλίδας 
την κατηγορία “Home” με έντονα γράμματα. Αυτό σημαίνει ότι η κατηγορία αυτή είναι 
η ενεργή (η ενεργή κατηγορία  αποθηκεύεται στη μεταβλητή  $_SESSION['catid'] από 
τον κώδικα). Ταυτόχρονα στο πλευρικό μενού θα δει κάποιες υποκατηγορίες της ενεργής 
κατηγορίας, δηλαδή της “Home”. 

Για να γίνει περιήγηση πρέπει ο επισκέπτης να επιλέξει μια από τις υποκατηγορίες. 
Αν αυτό γίνει, η “Home” θα αποκτήσει κανονική γραφή και δεξιά της θα εμφανιστεί, με 
έντονη γραφή, το όνομα της κατηγορίας που επιλέχθηκε, που σημαίνει ότι είναι η ενεργή 
κατηγορία.  Πλέον στο πλευρικό μενού φαίνονται  οι  υποκατηγορίες της νέας ενεργής 
κατηγορίας. 

Για να πάει κάποιος “πίσω” στη μητρική κατηγορία μπορεί να την επιλέξει από τη 
διαδρομή  κατηγοριών  που  φαίνεται  στη  δεύτερη  σειρά  της  επικεφαλίδας  του 
καταστήματος.  Για  να  γίνει  δηλαδή  περιήγηση,  πρέπει  ο  επισκέπτης  να  επιλέγει 
κατηγορίες είτε από το πλευρικό μενού, είτε από τη μπάρα όπου εμφανίζεται η διαδρομή 
των κατηγοριών στην επικεφαλίδα του καταστήματος. Ένας επιπλέον τρόπος επιλογής 
κατηγοριών είναι η επιλογή τους στον κύριο Χώρο Περιεχομένων.

Στις παρακάτω εικόνες (9.5 και 9.6)  φαίνεται η αλλαγή της ενεργής κατηγορίας από 
“Home” σε “Resistors”.
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Εικόνα 9.5: Ενεργή κατηγορία η “Home”

Εικόνα 9.6: Ενεργή κατηγορία η “Resistors”
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Ουσιαστικά η περιήγηση βασίζεται στην αλλαγή της ενεργής κατηγορίας. Κάθε φορά 
που αυτή αλλάζει, εκτός από τις αλλαγές που ειπώθηκαν παραπάνω, εμφανίζεται στον 
κύριο χώρο περιεχομένων ένας πίνακας με τα προϊόντα της νέας ενεργής κατηγορίας και 
άλλος ένας πίνακας με τις υποκατηγορίες αυτής αναλυτικά. Στην επόμενη εικόνα (9.7) 
φαίνονται οι δυο αυτοί πίνακες όταν κάνουμε ενεργή την κατηγορία “Transistor”

Εικόνα 9.7: Περιεχόμενα της κατηγορίας “Transistor”

9.2.5. Προβολή Προϊόντων

Καθώς περιηγείται κάποιος στις κατηγορίες, βλέπει ταυτόχρονα και κάποιες λίστες-
πίνακες  προϊόντων.  Οι  πίνακες  προϊόντων  δημιουργούνται  από  τη  συνάρτηση 
“view_parts” στο αρχείο functions.php Ένας τέτοιος πίνακας είναι και ο πίνακας με τα 
transistors στην προηγούμενη εικόνα (9.7). Πάντα η δομή του πίνακα προϊόντων έχει έξι 
(6) στήλες. 

Η πρώτη στήλη αναφέρει τον κωδικό του προϊόντος που έχει δοθεί από το κατάστημα 
και συγκεκριμένα από τη MySQL. Είναι χαρακτηριστικός αριθμός για το συγκεκριμένο 
προϊόν στο κατάστημα αυτό και μόνο. Στη δεύτερη στήλη εμφανίζεται το όνομα του 
προϊόντος το οποίο μπορεί να αποτελείται από λέξεις, αριθμούς ή κωδικούς. Το όνομα 
του  προϊόντος  είναι  υπερσύνδεσμος  (συνδέεται  με  το  view_part_inf.php)  για  την 
εμφάνιση  περισσότερων  λεπτομερειών  για  το  προϊόν.  Στην  τρίτη  στήλη  δίνεται  μια 
σύντομη  περιγραφή  του  προϊόντος,  ενώ  στην  4η  στήλη  εμφανίζεται  ένα  εικονίδιο 
(θυμίζει έγγραφο pdf) ή μια παύλα (-). Το εικονίδιο εγγράφου pdf θα εμφανίζεται όταν 
υπάρχει  διαθέσιμο  κάποιο  έγγραφο  με  τα  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  από  τον 
κατασκευαστή του (σύνηθες για ηλεκτρονικά προϊόντα), αλλιώς θα εμφανίζεται παύλα 
(-). Η πέμπτη στήλη είναι η στήλη με τις τιμές των προϊόντων και η έκτη στήλη περιέχει 
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ένα εικονίδιο που μοιάζει με ένα καλάθι αγορών στα παραδοσιακά καταστήματα. Το 
εικονίδιο αυτό είναι υπερσύνδεσμος για το αρχείο “show_cart.php” και η ενεργοποίηση 
του έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι αγορών  εφόσον αυτό 
δεν έχει προστεθεί ήδη και ακολούθως την εμφάνιση του καλαθιού αγορών.

9.2.6. Προβολή λεπτομερειών προϊόντων

Όπως  αναφέραμε  στην  προηγούμενη  ενότητα,  στη  δεύτερη  στήλη  του  πίνακα 
παρουσίασης των προϊόντων αναγράφεται το όνομα του προϊόντος, το οποίο αποτελεί 
υπερσύνδεσμο  για  το  φόρτωμα  του  αρχείου  “view_part_inf.php”,  που  εμφανίζει 
λεπτομέρειες σχετικές με το προϊόν. Η σελίδα λεπτομερειών είναι αυτή που φαίνεται 
στην εικόνα 9.8. Αριστερά εμφανίζονται τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες των προϊόντων 
ενώ δεξιά μια φωτογραφία απ' το προϊόν.

Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης μπορεί επίσης να προσθέσει το προϊόν στο καλάθι 
αγορών του πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί “προσθήκη στο καλάθι”.

Εικόνα 9.8: Λεπτομέρειες προϊόντων

9.2.7. Προβολή Καλαθιού Αγορών

Για  τη  μετάβαση  στο  καλάθι  αγορών  αρκεί  ο  επισκέπτης  του  καταστήματος  να 
πατήσει το κουμπί “Το Καλάθι μου” στο πλευρικό μενού (αριστερά). Επίσης είδαμε ότι 
αυτόματη μετάβαση στο καλάθι αγορών μπορεί να γίνει και κατά την προσθήκη ενός 
προϊόντος. Και στις δυο περιπτώσεις  το καλάθι εμφανίζεται μέσω της εκτέλεσης της 
συνάρτησης “display_cart” του αρχείου “functions.php”.
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Πίσω από την  εμφάνιση του καλαθιού υπάρχει  μια μεταβλητή-πίνακας  με  όνομα 
“$_SESSION['cart']” όπου αποθηκεύονται οι κωδικοί των προϊόντων που προστίθενται 
στο καλάθι μαζί με την ποσότητα των προϊόντων που επιλέγεται. 

Η εμφάνιση  του καλαθιού αγορών είναι ο πίνακας που φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα (9.9).

Εικόνα 9.9: Καλάθι Αγορών

Στον πίνακα αυτό διακρίνονται επτά (7) στήλες. Η πρώτη στήλη αφορά τον κωδικό 
του προϊόντος όπως δόθηκε από το Ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την καταχώρηση του 
στη βάση δεδομένων. Η δεύτερη στήλη είναι το όνομα του προϊόντος, το οποίο αποτελεί 
υπερσύνδεσμο  για  προβολή των  λεπτομερειών  του  συγκεκριμένου  προϊόντος,  ενώ η 
τρίτη στήλη αποτελεί μια σύντομη περιγραφή για το προϊόν.  Η τέταρτη είναι η τιμή 
μονάδας του προϊόντος και η πέμπτη η επιλεγμένη ποσότητα για αγορά από το κάθε 
προϊόν. Ο επισκέπτης εδώ μπορεί να αλλάξει τις ποσότητες από κάποια προϊόντα, αν το 
επιθυμεί, αναγράφοντας στο αντίστοιχο κουτί έναν αριθμό. Στην έκτη στήλη εμφανίζεται 
η τιμή κάθε είδους προϊόντων, είναι δηλαδή το γινόμενο της ποσότητας με την τιμή 
μονάδας  του  αντιστοίχου  προϊόντος.  Η  έβδομη  στήλη  δίνει  την  δυνατότητα  της 
αφαίρεσης από το καλάθι αγορών κάποιου προϊόντος με την επιλογή του αντιστοίχου 
checkbox.  Αφαίρεση  ενός  προϊόντος  μπορεί  να  γίνει  εναλλακτικά  με  την  εισαγωγή 
μηδενικού (0) στο πλαίσιο της ποσότητας.

Κάτω από τη λίστα των προϊόντων εμφανίζεται το συνολικό κόστος της παραγγελίας 
καθώς  και  τρία  κουμπιά  εντολών.  Το  αριστερό  κουμπί  απλά  θα  μας  μεταφέρει  στα 
προϊόντα της ενεργής κατηγορίας ώστε να συνεχίσουμε τις αγορές μας. Το δεξί πάνω 
κουμπί  “αποθήκευση αλλαγών” είναι  απαραίτητο για  την καταχώρηση οποιασδήποτε 
αλλαγής  κάνουμε  στο  καλάθι  αγορών,  είτε  αυτή  είναι   διαγραφή,  είτε   αλλαγή 
ποσότητας. Αν δεν πατηθεί το συγκεκριμένο κουμπί καμιά αλλαγή δεν θα λάβει χώρα. 
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Τέλος το κουμπί “ολοκλήρωση παραγγελίας” έχει ως σκοπό τη μεταφορά μας σε κάποιες 
φόρμες για εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων με σκοπό την ολοκλήρωση της αγοράς. Στην 
περίπτωση που μιλάμε για απλό επισκέπτη της ιστοσελίδας, αυτό το κουμπί απλά θα μας 
μεταφέρει στη σελίδα εισαγωγής στο σύστημα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι η 
δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας δεν  είναι διαθέσιμη σε μη εγγεγραμμένα 
μέλη του καταστήματος.

Ο απλός επισκέπτης  (μη εγγεγραμμένο μέλος) για να ολοκληρώσει μια παραγγελία 
του πρέπει να κάνει εισαγωγή στο σύστημα με τους κωδικούς του, ή πρέπει να γραφτεί 
εκείνη τη στιγμή εφόσον δεν είναι γραμμένος. 

9.2.8. Εγγραφή στο σύστημα

Η  εγγραφή  στο  σύστημα  είναι  η  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  ολοκληρώσει 
κάποιος  τις  αγορές  του  στο  κατάστημα.  Για  την  πραγματοποίηση  της  απαιτείται  η 
ύπαρξη ενός λογαριασμού e-mail ο οποίος θα δηλωθεί στην φόρμα εγγραφής, μαζί με το 
επιθυμητό ψευδώνυμο και κωδικό.

Για να φτάσει όμως κάποιος στη φόρμα αυτή πρέπει να πατήσει αρχικά στο πάνω δεξί 
μέρος  της  επικεφαλίδας  του  καταστήματος  “Σύνδεση-Εγγραφή”,  οπότε  εκτελείται  η 
συνάρτηση “login” από το αρχείο “functions.php” και εμφανίζεται η φόρμα εισόδου στο 
κατάστημα. Στο κάτω μέρος της φόρμας αυτής υπάρχει ένα link “εγγραφή νέου μέλους” 
το  οποίο  εκτελεί  την  συνάρτηση  “register”  του  αρχείου  “functions.php”  και  έτσι 
εμφανίζεται η φόρμα εγγραφής που φαίνεται στην εικόνα 9.10.

Όταν συμπληρωθούν τα  πεδία της  φόρμας  και  πατηθεί  “εγγραφή” φορτώνεται  το 
αρχείο  “frm_act_register.php”  που αποθηκεύει  στη  βάση δεδομένων  τα  στοιχεία  του 
νέου χρήστη, με τον κωδικό (password)  να αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή 
για μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε περίπτωση που το  username  ή το  e-mail  που εισήχθηκε 
στη φόρμα έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη εγγραφή κάποιου μέλους, η εγγραφή δε 
γίνεται και το σύστημα προβάλει κατάλληλη ειδοποίηση.
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Εικόνα 9.10: Εγγραφή στο κατάστημα

9.2.9. Είσοδος στο σύστημα

Από τη στιγμή που κάποιος θα εκτελέσει μια επιτυχή εγγραφή του στο σύστημα έχει 
τη  δυνατότητα  να  συνδέεται  σε  αυτό  ώστε  να  απολαμβάνει  τα  δικαιώματα  των 
εγγεγραμμένων μελών. Για τη σύνδεση απαιτείται η εισαγωγή του σωστού ψευδωνύμου 
και   κωδικού πρόσβασης στην φόρμα της σελίδας  που φαίνεται  στην εικόνα  9.11.  Η 
φόρμα  αυτή  εμφανίζεται  με  την  επιλογή  “Είσοδος-Εγγραφή”  στην  επικεφαλίδα  του 
καταστήματος, αφού εκτελεστεί η συνάρτηση “login” απ το αρχείο “functions.php”. 

Ο έλεγχος της ορθότητας του ψευδωνύμου και του κωδικού πρόσβασης γίνεται από 
το αρχείο “frm_act_log.php” με σύγκριση των δοθέντων στοιχείων με αυτά που είναι 
αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.
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Εικόνα 9.11: Σύνδεση στο σύστημα

9.2.10. Ανάκτηση κωδικού

Η ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται όταν 
κάποιο μέλος του καταστήματος ξεχάσει τον κωδικό του. Έτσι στη φόρμα σύνδεσης του 
χρήστη στο κάτω μέρος υπάρχει υπερσύνδεσμος με τίτλο “ξέχασα τον κωδικό μου” ο 
οποίος  ενεργοποιεί  την  συνάρτηση  “recover_pass”  στο  αρχείο  “functions.php”  με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση της σελίδας για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης όπως 
αυτή φαίνεται στην εικόνα 9.12

Στη φόρμα αυτή απαιτείται η συμπλήρωση του ονόματος χρήστη και του e-mail που 
του  αντιστοιχεί.  Με  το  πάτημα  του  κουμπιού  “Αποστολή”   φορτώνεται  το  αρχείο 
frm_act_recover_pass.php  το  οποίο  επαναφέρει  τον  κωδικό  πρόσβασης,  που  είναι 
αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων, σε έναν τυχαίο αριθμό, τον οποίο γνωστοποιεί 
στον χρήστη με αποστολή του με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Εικόνα 9.12: Σελίδα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης

9.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Από  τη  στιγμή  που  κάποιος  έχει  καταχωρηθεί  στο  μητρώο  πελατών  του 
καταστήματος,  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  να  συνδέετε  σε  αυτό  με  τη  βοήθεια  του 
προσωπικού ψευδωνύμου και  κωδικού πρόσβασης.  Η σύνδεση επιφέρει  και  αλλαγές 
στην  εμφάνιση  του  καταστήματος.  Συγκεκριμένα  στην  επικεφαλίδα  πάνω δεξιά  έχει 
αντικατασταθεί ο υπερσύνδεσμος “σύνδεση-εγγραφή” με το ψευδώνυμο του πελάτη και 
έναν υπερσύνδεσμο για “έξοδο” από την περιοχή μελών. Επιπλέον στη δεύτερη σειρά 
της επικεφαλίδας, δεξιά, έχει εμφανιστεί ένα μενού με τις επιλογές: “Το Προφίλ μου”, 
“οι παραγγελίες μου”, “το καλάθι μου”, “αλλαγή κωδικού πρόσβασης”.
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Εικόνα 9.13: Το κατάστημα όταν συνδεθεί κάποιο μέλος

9.3.1. Προφίλ

Προηγουμένως  στην ενότητα  9.2.6  αναλύσαμε  τον  τρόπο που  μπορεί  κάποιος  να 
γραφτεί  στο  μητρώο  πελατών  του  καταστήματος.  Παρόλο  που  κατά  την  εγγραφή 
καταχωρούνται κάποια προσωπικά δεδομένα των πελατών στις βάσεις δεδομένων του 
καταστήματος, υπάρχει η ανάγκη αυτά τα στοιχεία να μπορούν να τροποποιηθούν, είτε 
για  διόρθωση  λαθών  που  έγιναν  κατά  την  εγγραφή,  είτε  λόγω  αλλαγής  αυτών  των 
στοιχείων.

Για  να  αλλάξει  το  προφίλ  του  κάποιος  πελάτης  του  καταστήματος  θα  πρέπει  να 
πατήσει στην αντίστοιχη επιλογή στο μενού μελών στην επικεφαλίδα του καταστήματος, 
ώστε  να  εκτελεστεί  η  συνάρτηση  “edit_profile”  στο  αρχείο  “usr_fns.php”  και  να 
εμφανίσει την φόρμα επεξεργασίας του προφίλ (εικόνα 9.14). Στη φόρμα αυτή εκτός από 
προσωπικά  δεδομένα  του  πελάτη  μπορούν  να  εισαχθούν  και  κάποια  δεδομένα  της 
εταιρίας του, εάν σκοπεύει να κάνει αγορές  γι' αυτή με έκδοση τιμολογίου. 

Αφού  διορθωθεί  η  φόρμα  ο  πελάτης  πρέπει  να  πατήσει  το  κουμπί  “αποθήκευση 
Αλλαγών” ώστε να φορτωθεί το αρχείο “frm_act_profile.php” το οποίο θα καταχωρήσει 
στη βάση δεδομένων τις αλλαγές.
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Εικόνα 9.14: Αλλαγή του προφίλ μελών

9.3.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Στο Μενού πελάτη στην επικεφαλίδα υπάρχει η επιλογή για αλλαγή του κωδικού 
πρόσβασης πελάτη. Οι λόγοι που μπορεί να χρειαστεί μια τέτοια αλλαγή είναι πολλοί με 
βασικότερο  την  ασφάλεια  του  λογαριασμού  του  πελάτη.  Συγκεκριμένα,  μια  τακτική 
αλλαγή του κωδικού  πρόσβασης,  μειώνει  σε  μεγάλο βαθμό την  πιθανότητα  κάποιος 
τρίτος  να  ανακαλύψει  τον  κωδικό  και  να  αποσπάσει  προσωπικά  δεδομένα  ή  να 
δημιουργήσει προβλήματα στον λογαριασμό.

Όταν λοιπόν ο πελάτης πατήσει το κουμπί “Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης” καλείται η 
συνάρτηση “edit_password” από το αρχείο “usr_fns.php”  η οποία εμφανίζει τη φόρμα 
αλλαγής κωδικού πρόσβασης (εικόνα 9.15). Αφού συμπληρωθούν τα πεδία και πατηθεί 
το κουμπί “αποθήκευση”, φορτώνεται το αρχείο “frm_act_password_edit.php”, το οποίο 
αντικαθιστά τον παλιό κωδικό με το νέο στη βάση δεδομένων.
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Εικόνα 9.15: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

9.3.3. Το καλάθι μου

Στο μενού μελών στην επικεφαλίδα του καταστήματος εμφανίζεται η επιλογή “το 
καλάθι μου” που εκτελεί ακριβώς τις ίδιες ενέργειες με το ομώνυμο κουμπί στο πλευρικό 
μενού.

9.3.4. Οι παραγγελίες μου

Μια  ακόμα  επιλογή  στο  μενού  μελών  είναι  η  επιλογή  “οι  παραγγελίες  μου”.  Η 
επιλογή  αυτή  καλεί  τη  συνάρτηση  “orders_user”  από  το  αρχείο  “usr_fns.php”  και 
εμφανίζει μια λίστα-πίνακα με όλο το ιστορικό παραγγελιών του συνδεδεμένου μέλους 
του καταστήματος (Εικόνα 9.16). Ο πίνακας αυτός έχει τέσσερις (4) στήλες, ενώ κάθε 
γραμμή αντιπροσωπεύει και μια παραγγελία.

Η  πρώτη  στήλη  αναφέρει  τον  κωδικό  της  παραγγελίας  όπως  της  δόθηκε  από  το 
κατάστημα τη στιγμή της  καταχώρησής της  στη βάση δεδομένων.  Η δεύτερη στήλη 
αφορά την τρέχουσα κατάσταση της παραγγελίας, τη φάση στην οποία βρίσκεται.  Η 
τρίτη  στήλη  αναφέρεται  στην  ημερομηνία  καταχώρησης  της  παραγγελίας  στη  βάση 
δεδομένων  και  η  τέταρτη  στήλη  είναι  ένας  υπερσύνδεσμος  με  τίτλο  “περισσότερες 
λεπτομέρειες”.

Ο  υπερσύνδεσμος  “περισσότερες  λεπτομέρειες”  όταν  ενεργοποιηθεί  εκτελεί  την 
συνάρτηση “ext_orders_usr” απο το  αρχείο  usr_fns.php  η  οποία εμφανίζει  πρόσθετα 
στοιχεία για την αντίστοιχη παραγγελία (εικόνα 9.17).
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Εικόνα 9.16: Παραγγελίες

Εικόνα 9.17: Λεπτομέρειες Παραγγελίας
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Στον  πίνακα  των  λεπτομερειών  της  παραγγελίας  εμφανίζονται  τα  προϊόντα  της 
παραγγελίας,  οι  τιμές  τους  τη στιγμή που καταχωρήθηκε η παραγγελία,  το συνολικό 
κόστος της παραγγελίας καθώς και το ιστορικό της , με όλες τις φάσεις που έχει διανύσει 
μέχρι τη σημερινή της κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι το όνομα κάθε προϊόντος είναι 
ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του .

9.3.5. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας είναι η σημαντικότερη λειτουργία που μπορεί να 
εκτελέσει  ενα  μέλος  του  καταστήματος.  Όπως  αναφέραμε   στην  περιγραφή  των 
δυνατοτήτων των απλών επισκεπτών σε σχέση με το κατάστημα, ο απλός επισκέπτης 
μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο που γεμίζει το καλάθι αγορών με προϊόντα. Από εκεί, 
για να συνεχίσει στην παραγγελία αυτών των προϊόντων, πρέπει είτε να συνδεθεί στο 
σύστημα αν είναι ήδη μέλος, είτε να γίνει μέλος εκείνη τη στιγμή. Θεωρούμε λοιπόν ότι 
ο πελάτης έχει ήδη συνδεθεί στο σύστημα και έχει ήδη στο καλάθι του τα προϊόντα που 
επιθυμεί να παραγγείλει.

Ευρισκόμενος λοιπόν ο πελάτης στη σελίδα του καλαθιού αγορών, θα πατήσει το 
κουμπί  “ολοκλήρωση  παραγγελίας”.  Τότε  θα  εκτελεστεί  η  συνάρτηση  “ 
view_order_form1”, που βρίσκεται στο αρχείο “functions.php”,  και θα εμφανίσει μια 
σελίδα με ένα πίνακα επιλογών για τον τρόπο πληρωμής και για το παραστατικό της 
παραγγελίας (εικόνα 9.18).Οι επιλογές που αφορούν τον τρόπο πληρωμής είναι τρεις (3): 
Αντικαταβολή,  Κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό,  Πιστωτική  κάρτα.  Για  το 
παραστατικό που θα συνοδεύει το προϊόν οι διαθέσιμες επιλογές είναι μεταξύ απόδειξης 
και τιμολογίου.

Εικόνα 9.18: Σελίδα επιλογής παραστατικού και τρόπου πληρωμής
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Αφού ο πελάτης κάνει τις επιλογές του, θα επιλέξει το δεξί βέλος για συνέχεια στην 
επόμενη και τελευταία φόρμα  καταχώρησης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή 
φορτώνεται  το  αρχείο  “frm_act_order1.php”  και  εκτελείται  και  η  συνάρτηση 
“view_order_form2”,  που  θα  εμφανίσει  την  τελευταία  σελίδα  στη  διαδικασία 
παραγγελίας.  Υπάρχει  βέβαια  η  πιθανότητα  ο  πελάτης  τη  στιγμή  αυτή  να  θέλει  να 
επιστρέψει  στο  καλάθι  αγορών  για  κάποιες  αλλαγές.  Σε  μια  τέτοια  περίπτωση  θα 
πατήσει το αριστερό βέλος.

Στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας εμφανίζεται ένας πίνακας για εισαγωγή κάποιων 
στοιχείων από τον πελάτη (εικόνες 9.19 και 2.20). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραιτήτως 
όσα χρειάζονται για την σωστή αποστολή των προϊόντων, όπως επίσης στοιχεία για τη 
σωστή συμπλήρωση του τιμολογίου (εφόσον επιλεγεί κάτι τέτοιο), καθώς και στοιχεία 
της πιστωτικής κάρτας αν αυτή επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής.

Εικόνα 9.19: Σελίδα εισαγωγής στοιχείων αποστολής
(έχει επιλεγεί πληρωμή με πιστωτική κάρτα και τιμολόγιο ως παραστατικό)
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Εικόνα 9.20: Σελίδα εισαγωγής στοιχείων αποστολής
(έχει επιλεγεί πληρωμή με αντικαταβολή και απλή απόδειξη)

Όταν  συμπληρωθούν  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  πρέπει  να  πατηθεί  το  κουμπί 
“καταχώρηση”,  για  να  αποθηκευτεί  η  παραγγελία  στη  βάση  δεδομένων  (μέσω  της 
φόρτωσης του “frm_act_order2.php”), ώστε να την παραλάβει το κατάστημα και να την 
εκτελέσει. Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται αυτομάτως από τα στοιχεία που έχει 
καταχωρήσει στο προφίλ του ο πελάτης. Ωστόσο αν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι 
σωστό πρέπει πριν την καταχώρηση της παραγγελίας να διορθωθεί.

Από  τη  στιγμή  της  καταχώρησης  της  παραγγελίας  ο  πελάτης  μπορεί  να  την 
προσπελάσει από το μενού “οι Παραγγελίες μου” και να ελέγχει τη φάση στην οποία 
βρίσκεται.

9.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Όπως και ο εγγεγραμμένος πελάτης έτσι και ο διαχειριστής του καταστήματος πρέπει 
να  κάνει  εισαγωγή στο  σύστημα με  το  ψευδώνυμό  του  και  τον  κωδικό  πρόσβασης. 
Προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  στο  γεγονός  ότι  ο  διαχειριστής  πρέπει  απαραιτήτως  να 
τσεκάρει την επιλογή “είμαι administrator” αλλιώς δε θα μπορέσει να εισέλθει έστω κι 
αν οι κωδικοί του είναι σωστοί. 

Η επιτυχής εισαγωγή στο σύστημα εμφανίζει την πρώτη σελίδα του περιβάλλοντος 
διαχείρισης  του  καταστήματος  (εικόνα 9.21),  όπου διακρίνονται  δυο (2)  αλλαγές  σε 
σχέση με τη σελίδα του πελάτη: Η πρώτη αλλαγή είναι η εμφάνιση στην επικεφαλίδα 
του  καταστήματος  της  λέξης  “ADMINISTRATION  PANEL”,  που  υπενθυμίζει  κάθε 
στιγμή στον διαχειριστή ότι βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης και η δεύτερη αλλαγή 
είναι  η  εμφάνιση  του  μενού  διαχείρισης  στη  δεύτερη  σειρά  της  επικεφαλίδας  του 
καταστήματος.
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Εικόνα 9.21: Πρώτη σελίδα στο περιβάλλον διαχείρισης

9.4.1. Προσθήκη Κατηγοριών

Πριν  από  την  προσθήκη  προϊόντων  στο  Ηλεκτρονικό  Κατάστημα  απαιτείται  η 
προσθήκη των κατηγοριών για τα προϊόντα. Για να γίνει αυτό, ο διαχειριστής επιλέγει 
στο μενού στην επικεφαλίδα της ιστοσελίδας την επιλογή “Πρόσθετες Επιλογές”. Τότε 
εκτελείται η συνάρτηση “other_options_menu” που βρίσκεται στο αρχείο “user_fns.php” 
και εμφανίζει  ένα σύνολο επιλογών στον κύριο χώρο περιεχομένων της ιστοσελίδας. 
Από  τις  επιλογές  αυτές  επιλέγει  “Προσθήκη  Υποκατηγορίας”,  οπότε  εμφανίζεται  η 
σελίδα  με  τη  φόρμα  προσθήκης  κατηγοριών  (εικόνα  9.22)  μέσω  της  εκτέλεσης  της 
συνάρτησης   “add_subcategory”  του  αρχείου  “usr_fns.php”.  Στη  φόρμα  αυτή  ο 
διαχειριστής  δίνει  το  όνομα  της  κατηγορίας,  τη  διαδρομή  μιας  εικόνας  που 
αντιπροσωπεύει  την  συγκεκριμένη  κατηγορία  και  τέλος  επιλέγει  αν  η  συγκεκριμένη 
κατηγορία θα είναι προσπελάσιμη. Αφού πατηθεί το κουμπί “προσθήκη” φορτώνεται το 
αρχείο “frm_act_add_subcategory.php” το οποίο περιέχει τον κώδικα για την προσθήκη 
της νέας κατηγορίας ως υποκατηγορία στην ενεργή. 

Με συνεχή επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να δημιουργηθεί ολόκληρο 
το δέντρο των κατηγοριών.  Για να μην γίνονται όμως τροποποιήσεις  αργότερα καλό 
είναι, πριν την προσθήκη κάθε κατηγορίας, να αλλάζει η ενεργή κατηγορία σε αυτή που 
επιθυμούμε να είναι η μητρική κατηγορία της νέας.
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Εικόνα 9.22: Σελίδα προσθήκης νέας κατηγορίας

9.4.2. Επεξεργασία Κατηγοριών

Επεξεργασία κατηγοριών απαιτείται στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής επιθυμεί να 
αλλάξει  το  όνομα  μιας  κατηγορίας,  την  εικόνα  της,  την  επιλογή  εμφάνισης  -  μη 
εμφάνισης της, όπως και την αλλαγή της μητρική της κατηγορίας.

Για το σκοπό αυτό στις “πρόσθετες επιλογές” επιλέγεται η “επεξεργασία κατηγοριών” 
ώστε να εμφανιστεί η φόρμα επεξεργασίας των υποκατηγοριών της ενεργής κατηγορίας 
(εικόνα 9.23). Η συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα αυτή είναι η “edit_categories”. Στη 
φόρμα  ο  διαχειριστής  μπορεί  να  αλλάξει  τα  στοιχεία  που  επιθυμεί  για  κάθε 
υποκατηγορία  και  στη  συνέχεια  να  πατήσει  το  αντίστοιχο  κουμπί  “αποθήκευση”  το 
οποίο θα φορτώσει το αρχείο “frm_act_edit_categories.php” για την καταχώρηση των 
αλλαγών στην βάση δεδομένων. Η επεξεργασία των κατηγοριών αφορά την αλλαγή του 
ονόματός τους, την αλλαγή της περιγραφής τους και της εικόνας τους, την μετακίνησή 
τους σε άλλη θέση.
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Εικόνα 9.23: Σελίδα επεξεργασίας κατηγοριών

9.4.3. Διαγραφή Κατηγοριών

Για  να  γίνει  διαγραφή  κατηγοριών  ο  διαχειριστής  επιλέγει  από  τις  “πρόσθετες 
λειτουργίες”  την  επιλογή  “διαγραφή  κατηγοριών”.  Έτσι  εκτελείται  η  συνάρτηση 
“del_subcategory”  και  σχηματίζει  μια  λίστα  με  τις  υποκατηγορίες  της  ενεργής 
κατηγορίας  (Εικόνα  9.24).  Για  τη  διαγραφή  κάποιας  από  αυτές  πρέπει  να  πατηθεί  το 
αντίστοιχο  κουμπί  “διαγραφή”,  που  θα  χρησιμοποιήσει  το  αρχείο 
“frm_act_del_subcategory.php”  ώστε  να  διαγράψει  την  κατηγορία  από  τη  βάση 
δεδομένων. Εδώ θα σημειώσουμε ότι η διαγραφή είναι ανενεργή για τις κατηγορίες που 
δεν  είναι  κενές,  για  τις  κατηγορίες  δηλαδή  που  περιέχουν  είτε  προϊόντα,  είτε 
υποκατηγορίες.
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Εικόνα 9.24: Σελίδα διαγραφής κατηγοριών

9.4.4 Προσθήκη προϊόντων

Στο  μενού  επιλογών  στην  επικεφαλίδα  επιλέγεται  “προσθήκη  προϊόντων”  και 
εμφανίζεται ακολούθως η κατάλληλη φόρμα (εικόνα 9.25) με τη βοήθεια της εκτέλεσης 
της  συνάρτησης  “add_part”.  Στη  φόρμα  αυτή  ο  διαχειριστής  θα  πληκτρολογήσει  τα 
στοιχεία του προϊόντος, δηλαδή το όνομα του, την εταιρία που το κατασκευάζει,  μια 
σύντομη και μία εκτενή περιγραφή του, η τιμή του, τα τεμάχια που υπάρχουν στο στοκ 
του  καταστήματος.  Επίσης  μπορεί  να  επιλεχθεί  η  διαδρομή  ενός  αρχείου  “pdf”  με 
χαρακτηριστικά (τεχνικά) του προϊόντος, μια εικόνα του, αν το προϊόν θα είναι εμφανές 
στους πελάτες και τέλος την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί. Αφού εισαχθούν τα 
στοιχεία  και  πατηθεί  το  κουμπί  “προσθήκη”  θα  εκτελεστεί  το  αρχείο 
“frm_act_add_part.php”  και  το  νέο  προϊόν  θα  προστεθεί  στη  Βάση  Δεδομένων  του 
καταστήματος.
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Εικόνα 9.25: Σελίδα προσθήκης προϊόντων

9.4.5. Επεξεργασία προϊόντων

Αν  ο  διαχειριστής  επιλέξει  από  το  μενού  στην  επικεφαλίδα  “Επεξεργασία 
Κατηγοριών” θα εκτελεστεί η συνάρτηση “edit_part”, η οποία θα σχηματίσει τη φόρμα 
επεξεργασίας των προϊόντων της τρέχουσας κατηγορίας (εικόνα 9.26). Στη φόρμα αυτή 
μπορεί να γίνει αλλαγή της τιμής και του στοκ των προϊόντων καθώς και επιλογή της 
εμφάνισης ή μη αυτών. Εφόσον γίνουν οι αλλαγές σε κάποιο προϊόν πρέπει να πατηθεί 
το κουμπί “αποθήκευση” για καταχώρηση των αλλαγών.  Στη φόρμα αυτή όμως υπάρχει 
άλλη  μια  δυνατότητα.  Με  το  πάτημα  του  κουμπιού  “Εκτεταμένη  Επεξεργασία” 
εκτελείται η συνάρτηση “ext_edit_part”, που οδηγεί σε μια φόρμα επεξεργασίας όλων 
των στοιχείων του προϊόντος, καθώς και μετακίνηση του σε άλλη κατηγορία (εικόνα 
9.27). Ομοίως απαιτείται το πάτημα της “αποθήκευσης” για καταχώρηση των αλλαγών.
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Εικόνα 9.26: Σελίδα μερικής επεξεργασίας προϊόντων

Εικόνα 9.27: Σελίδα πλήρους επεξεργασίας προϊόντων
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9.4.6. Διαγραφή προϊόντων

Στο Μενού στην επικεφαλίδα υπάρχει η επιλογή “Διαγραφή Προϊόντων” που εκτελεί 
τη συνάρτηση “del_part”  για την εμφάνιση της φόρμα διαγραφής (εικόνα 9.28).  Στη 
φόρμα αυτή μπορεί να γίνει διαγραφή ενός ή περισσότερων προϊόντων με πάτημα του 
αντίστοιχου κουμπιού. 

Η επιλογή αυτή καλό είναι να χρησιμοποιείται με προσοχή γιατί  η λανθασμένη ή 
βιαστική διαγραφή ενός προϊόντος έχει αρκετό κόστος σε χρόνο για την επανεισαγωγή 
του στη Βάση Δεδομένων. Όταν για κάποιο λόγο ένα προϊόν δεν πρέπει να εμφανίζεται 
στις λίστες του καταστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η λύση της “μη 
εμφάνισης” του, μέσω της επιλογής “επεξεργασία προϊόντων”.

Εικόνα 9.28: Σελίδα διαγραφής προϊόντων

9.4.7. Παραγγελίες

Η επιλογή “Παραγγελίες” από το μενού εμφανίζει σε έναν πίνακα το σύνολο των 
παραγγελιών που έχουν γίνει από τους πελάτες, ταξινομημένες από την πιο πρόσφατη 
στην  πιο  παλιά.  Η  συνάρτηση  που  σχηματίζει  τον  εν  λόγω  πίνακα  είναι  η 
“orders_admin”.

Ο πίνακας με τις παραγγελίες έχει πέντε (5) στήλες  (εικόνα 9.29). Η πρώτη αφορά 
τον κωδικό της παραγγελίας, η δεύτερη το ψευδώνυμο του πελάτη που την κατέθεσε (το 
ψευδώνυμο είναι  link  που προβάλει τα στοιχεία του πελάτη όπως είναι καταχωρημένα 
στο προφίλ του),  η τρίτη την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της παραγγελίας,  η 
τέταρτη το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία την τρέχουσα στιγμή και η πέμπτη 
περιέχει  έναν  υπερσύνδεσμο  για  εμφάνιση  περισσότερων  λεπτομερειών  για  κάθε 
παραγγελία. Ο υπερσύνδεσμος αυτός συνδέεται με τη συνάρτηση “ext_orders_admin” 
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και  στην  περίπτωση  που  ενεργοποιηθεί  εμφανίζεται  μια  νέα  σελίδα  με  όλα  τα 
χαρακτηριστικά της παραγγελίας (εικόνα 9.30).

Εικόνα 9.29: Σελίδα προβολής παραγγελιών από το διαχειριστή

Εικόνα 9.30: Σελίδα αναλυτικής προβολής παραγγελίας
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 Στη νέα σελίδα εμφανίζονται τα προϊόντα που αφορούν την παραγγελία, το πλήρες 
ιστορικό  της  και  τα  στοιχεία  αποστολής  της  παραγγελίας.  Παράλληλα  υπάρχει  η 
δυνατότητα  να προστεθεί στο ιστορικό της συγκεκριμένης παραγγελίας ένα ακόμη βήμα 
αυτής από τον διαχειριστή,   με επιλογή του από τη λίστα και  πάτημα του κουμπιού 
“προσθήκη  Ενέργειας”.  Η  προσθήκη  των  βημάτων  γίνεται  με  την  εκτέλεση  της 
συνάρτησης  “frm_act_process.php”  που  αναλαμβάνει  την  ενημέρωση  της  βάσης 
δεδομένων.

9.5.8. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του διαχειριστή μπορεί να γίνει  για διάφορους 
λόγους που έχουν κυρίως να κάνουν με την ασφάλεια.

Για την αλλαγή του ο διαχειριστής επιλέγει “Πρόσθετες Επιλογές” στο μενού και στη 
συνέχεια  “Αλλαγή  Κωδικού  Πρόσβασης”.  Στη  φόρμα  που  εμφανίζεται  απαιτείται  η 
πληκτρολόγηση του παλιού κωδικού και του νέου δύο (2) φορές στα αντίστοιχα πλαίσια 
και τέλος το πάτημα του κουμπιού “αποθήκευση”. Είναι όμοια διαδικασία με αυτή που 
απαιτείται από τα μέλη του καταστήματος.

9.5.9. Πληροφορίες για τον Πελάτη

Το  Ηλεκτρονικό  Κατάστημα  έχει  διαθέσιμες  κάποιες  πληροφορίες  για  τους 
επισκέπτες  και  τους  πελάτες  του,  που  αφορούν  το  ίδιο  το  Ηλεκτρονικό  κατάστημα. 
Αυτές οι πληροφορίες αλλάζουν από το διαχειριστή με επιλογή “Πρόσθετες Επιλογές” 
στο μενού και στη συνέχεια “πληροφορίες για τον Πελάτη”. Στη σελίδα που εμφανίζεται 
(συνάρτηση “information”) υπάρχουν μερικές φόρμες με τις πληροφορίες αυτές και τη 
δυνατότητα  αλλαγής  τους.  Μετά  από  τις  αλλαγές  απαιτείται  το  πάτημα  της 
“αποθήκευσης” για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων.

9.5.10. Ενημερωτικά e-mail

Η  λειτουργία αποστολής ενημερωτικών  e-mail  έχει ως σκοπό την επικοινωνία του 
διαχειριστή με τους πελάτες του καταστήματος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα αποστολής 
μηνυμάτων  είτε  σε  συγκεκριμένες  διευθύνσεις   ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  είτε 
αυτόματη αποστολή σε όλα τα μέλη του καταστήματος.

Τη λειτουργία αυτή ο διαχειριστής θα τη βρει στις “Πρόσθετες Επιλογές”, πατώντας 
στην επιλογή “Ενημερωτικά E-Mails”. Στη φόρμα αποστολής e-mail (εικόνα 9.31), που 
δημιουργείται  απο τη συνάρτηση “send_mailsend_mail”  απαιτείται  ένα θέμα και  ένα 
περιεχόμενο για το μήνυμα και τουλάχιστον μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
για τον προορισμό του μηνύματος ή ενεργοποίηση της επιλογής “Όλα τα μέλη”. Την 
αποστολή  του  μυνήματος  αναλαμβάνει  ο  κώδικας  του  αρχείου 
“frm_act_send_mail.php”.
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Εικόνα 9.31: Σελίδα αποστολής e-mail απο το διαχειριστή

9.5.11. Οικονομικές Επιλογές

Οι  “Οικονομικές  Επιλογές”  αφορούν  την  εισαγωγή  σε  ειδική  φόρμα  των 
λογαριασμών  τραπέζης  του  καταστήματος,  για  την  κατάθεση  χρημάτων  από  τους 
πελάτες κατά τις αγορές και η ρύθμιση του κόστους αποστολής των προϊόντων με την 
εταιρία courier με την οποία έχει κάνει ειδική συμφωνία το κατάστημα. Η εμφάνιση της 
σελίδας αυτής φαίνεται στην εικόνα 9.32.
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Εικόνα 9.31: Ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου

9.5.12. προβολή πληροφοριών του Server

Στο μενού “πρόσθετες επιλογές” υπάρχει μια λειτουργία εμφάνισης πληροφοριών για 
το  server  στον  οποίο  φιλοξενείται  η  ιστοσελίδα  του  καταστήματος.  Έτσι  η  επιλογή 
“Πληροφορίες  Server”  θα  εκτελέσει  την  συνάρτηση “view_server_info”  του αρχείου 
“usr_fns.php” η οποία θα εμφανίσει έναν πίνακα πληροφοριών όπως αυτός της εικόνας 
9.32.
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Εικόνα 9.32: Πληροφορίες Server
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10. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O Apache, η PHP και η MySQL, είναι διαθέσιμα για πολλά λειτουργικά συστήματα. 
Εδώ  θα  αναλύσουμε  τη  διαδικασία  για  την  εγκατάσταση  και  τη  διαμόρφωση  του 
Apache, της PHP και της MySQL για το λειτουργικό σύστημα Windows. 

Προτού ξεκινήσουμε θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα κάποια απαραίτητα αρχεία για 
την εγκατάσταση των προγραμμάτων. Όλα μπορούμε να τα «κατεβάσουμε» δωρεάν από 
το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από τις διευθύνσεις:
Apache HTTP: http://httpd.apache.org/download.cgi
PHP: http://www.php.net/downloads.php
MYSQL: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

Εκτός από τα παραπάνω βασικά πακέτα θα χρειαστούμε και το λογισμικό OpenSSL 
για να μπορούμε να  έχουμε υποστήριξη  του πρωτοκόλλου  SSL  από τον  Server  μας. 
Έτσι  από  τη  διεύθυνση  “http://www.openssl.org/”  κατεβάζουμε  δωρεάν  το  αρχείο 
“openssl-0.9.7m.tar.gz  ". Με τις οδηγίες που βρίσκονται στο site αυτό μεταγλωττίζουμε   
το αρχείο και δημιουργούμε το εκτελέσιμο αρχείο "  Win32OpenSSL-0_9_7m.exe  ".   

Τα  απαραίτητα  αρχεία  περιλαμβάνονται  στο  cd  της  παρούσης  εργασίας  και  θα 
ασχοληθούμε αποκλειστικά με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εκδόσεων 
αυτών.

10.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΑΣΗ ΤΟΥ APACHE 2.0.59 ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SSL

Για την εγκατάσταση του Apache με υποστήριξη SSL απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η ύπαρξη του OpenSSL στο σύστημα μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την εγκατάσταση 
του OpenSSL. 

Εγκατάσταση   OpenSSL  
Τρέχουμε  το  αρχείο  “Win32OpenSSL-0_9_7m.exe”  για  να  ξεκινήσει  η 

εγκατάσταση, οπότε εμφανίζεται η πρώτη οθόνη που μας καλωσορίζει (εικόνα  10.2.1). 
Πατάμε  “next”  για  να  δούμε  τους  όρους  χρήσης  (εικόνα  10.2.2),  τους  οποίους 
αποδεχόμαστε και ξαναπατάμε “next”.
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Εικόνα 10.2.1 Εικόνα 10.2.2
Στην οθόνη που εμφανίζεται (εικόνα 10.2.3)  μπορούμε να επιλέξουμε τη διαδρομή του 
φακέλου  στον  οποίο  θα  εγκατασταθεί  το  OpenSSL.  Αφήνουμε  την  προεπιλεγμένη 
διαδρομή “c:\OpenSSL”, αν δε συντρέχει ιδιαίτερος λόγος αλλαγής, και πηγαίνουμε στο 
επόμενο βήμα (εικόνα 10.2.4). Αφήνουμε κι εδώ τα πράγματα ως έχουν και συνεχίζουμε. 

 Εικόνα 10.2..3 Εικόνα 10.2.4

Η οθόνη που βλέπουμε τώρα (εικόνα 10.2.5) απλά μας ενημερώνει για τις επιλογές μας, 
οπότε  επιλέγουμε  το  “install”.  Το  πρόγραμμα  εγκατάστασης  αρχίζει  την  αντιγραφή 
αρχείων. Όταν τελειώσει η διαδικασία πατάμε “finish” (εικόνα 10.2.6).

Εικόνα 10.2.5 Εικόνα 10.2.6

Τώρα κάνουμε έναν χειροκίνητο έλεγχο. Συγκεκριμένα ελέγχουμε αν στο φάκελο “sys-
tem32” των  windows υπάρχουν  τα  αρχεία  “ssleay32.dll”  και  “libeay32.dll”.  Επίσης 
ελέγχουμε αν στο φάκελο του “OpenSSL” υπάρχει το “openssl.cnf." Αν κάποιο από αυτά 
δεν υπάρχει ξανακάνουμε την εγκατάσταση προσεκτικά.
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Εγκατάσταση   Apache  

Τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης του  apache  με την υποστήριξη  SSL 
δηλαδή το  “apache_2.0.59-win32-x86-openssl-0.9.7.msi”.  Στην  πρώτη  οθόνη 
καλωσορίσματος εικόνα (10.2.7) πατάμε “Next”, οπότε η επόμενη οθόνη (εικόνα 10.2.8) 
μας  ζητάει  να  αποδεχτούμε  τους  όρους  της  άδειας  χρήσης.  Αφού  διαβάσουμε  τους 
όρους, τους αποδεχόμαστε και πατάμε πάλι “Next”. 

Εικόνα 10.2.7 Εικόνα 10.2.8

Τώρα  εμφανίζονται  κάποιες  γενικές  πληροφορίες  για  τον  Apache  HTTP  server 
(εικόνα 10.2.9), τις διαβάζουμε και συνεχίζουμε με “Next”. 

Εικόνα 10.2.9
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Πλέον η εγκατάσταση  ζητάει κάποιες πληροφορίες.  Συγκεκριμένα ζητάει: το όνομα του 
δικτύου (Network Domain), το όνομα του διακοσμητή (Server Name) και τη διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή (Administrator’s Email Address). Στην 
περίπτωση μας δίνουμε τα παρακάτω στοιχεία:
Network Domain: localhost
Server Name: localhost
Administrator’s Email Address: a01-4780@students.upatras.gr

Εικόνα 10.2.10

Επιλέγουμε εγκατάσταση «για όλους τους χρήστες, στην πόρτα 80» και πατάμε “Next” 
(στην εικόνα 10.2.10 υπάρχει η ακριβής εμφάνιση του παραθύρου εγκατάστασης μετά 
την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων).
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Η επόμενη οθόνη μας  ζητάει  τον τύπο εγκατάστασης.  Εδώ επιλέγουμε «typical”  και 
πατάμε  “Next”  (εικόνα  10.2.11).  Στη  συνέχεια  αφήνουμε  ως  έχει  τη  διαδρομή 
εγκατάστασης,  δηλαδή  την  “c:\program files\apache  group\”(εικόνα  10.2.12)  και 
συνεχίζουμε.

Εικόνα 10.2.11 Εικόνα 10.2.12

Στην οθόνη που ακολουθεί πατάμε «Install” και περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία 
της εγκατάστασης, οπότε  πατάμε «Finish”, όπως φαίνεται αντίστοιχα στις εικόνες 
10.2.13 και 10.2.14

Εικόνα 10.2.13 Εικόνα 10.2.14

Από αυτή τη στιγμή θα πρέπει στο system tray να ανοίξει το Αpache Monitor όπως στην 
εικόνα 10.2.15 που ακολουθεί. 
 

Εικόνα 10.2.15
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Για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή λειτουργία του Apache μπορούμε αυτή τη στιγμή 
να ανοίξουμε  τον web browser και να πληκτρολογήσουμε «localhost». Αν ο server μας 
λειτουργεί κανονικά τότε στον browser θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα (10.2.16).

Εικόνα 10.2.16

Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε κάποιες χειροκίνητες ρυθμίσεις για το server μας. 
Από  το  μενού  "έναρξη"  πηγαίνουμε  στο  μενού  του  Αpache  HTTP  Server,  έπειτα 
"configure apache server" και τέλος "edit  the configuration file"  όπως φαίνεται  στην 
εικόνα 10.2.17

Εικόνα 10.2.17
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Μόλις  ανοίξει  το  αρχείο  κάνουμε  μια  αναζήτηση  για  τον  όρο  "documentroot".
Όταν  τον  βρούμε,  αλλάζουμε  τον  κατάλογο  σε  “c:\server”,  αφού  πρώτα  έχουμε 
δημιουργήσει έναν τέτοιο κατάλογο στο root του δίσκου C:. Παρακάτω στο ίδιο αρχείο 
ξαναβρίσκουμε ξανά τον όρο "documentroot" και κάνουμε την ίδια αλλαγή. 
Στις επόμενες τέσσερις εικόνες (10.2.18-10.2.21) φαίνονται οι αλλαγές αυτές:

Εικόνα 10.2.18

 
Εικόνα 10.2.19

Εικόνα 10.2.20

Εικόνα 10.2.21
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Στο ίδιο αρχείο ψάχνουμε τη γραμμή “LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so” 
και αφαιρούμε το “#” απο μπροστά.

Κλείνουμε το αρχείο httpd.conf και το αποθηκεύουμε. Οτιδήποτε πλέον υπάρχει στο 
φάκελο  “server”  θα  είναι  προσβάσιμο σε  όσους  μπορούν  να  μπουν  στο  server μας. 
Μπορούμε να το επαληθεύσουμε αυτό πληκτρολογώντας “localhost” στο Web Browser 
μας, αφού πριν τοποθετήσουμε στο φάκελο αυτό κάποιο αρχείο.

Δημιουργία προσωπικού πιστοποιητικού
      Ανοίγουμε    το  command  prompt  των    windows  και  πηγαίνουμε  στο   φάκελο  που   
εγκαταστάθηκε το openssl  (c:\OpenSSL\bin).  Πληκτρολογούμε  “  openssl  req -config   
openssl.cnf  -new  -out    electronshop  .csr  -keyout    electronshop  .pem   “  και  πατάμε   
“enter". Σε λίγο καλούμαστε να δώσουμε το     PEM pass phrase   εναν κωδικό δηλαδή που   
σχετίζεται  με  το  ιδιωτικό  κλειδί  που  σχηματίζουμε  (  electronshop  .pem).    Δίνουμε   
“capi2003” και πατάμε “enter”. Ομοίως στην επιβεβαίωση του κωδικού. 
Στις επόμενες ερωτήσεις απαντάμε αν θέλουμε. Οπωσδήποτε απαντάμε στην “Common 
name” όπου δίνουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Εμείς θα δώσουμε “localhost”.
Δημιουργούμε τώρα ένα  απροστάτευτο (χωρίς κωδικό) ιδιωτικό κλειδί. Αυτό γίνεται για 
να μπορεί ο apache και ο διαχειριστής μόνο να έχουν πρόσβαση στο κλειδί.
Πληκτρολογούμε  στη  γραμμή  εντολών: “openssl  rsa  -in  electronshop.pem  -out 
electronshop.key”  και  πατάμε  “enter”,  οπότε  θα  μας  ζητήσει  τον  κωδικό  του  “ 
electronshop.pem”  που δωσαμε πριν. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι η αντιγραφή 
του electronshop.pem στο localhost.key χωρίς προστασία κωδικού όμως.

Διαγράφουμε  το  αρχείο  “.rnd”  που  βρίσκεται  στο  φάκελο  “openSSL\bin” γιατί 
δημιουργεί κίνδυνους προστασίας.

Πληκτρολογούμε  “openssl  x509  -in  electronshop.csr  -out  electronshop.cert  -req 
-signkey  electronshop.key -days 365 “ και “enter”.  Αυτό δημιουργεί ένα προσωπικό 
πιστοποιητικό για χρήση μέχρι να γίνει παραλαβή του πραγματικού.

Φτιάχνουμε  ένα  φάκελο  στο  φάκελο  conf  του  apache  που  να  λέγεται  “ssl”  και 
αντιγράφουμε  εκεί  τα  πιστοποιητικά  που  φτιάξαμε  “electronshop.cert  “  και “ 
electronshop.key”. Βρίσκονται στο φάκελο “OpenSSL\bin”. 
Ανοίγουμε το “conf\ssl.conf”, που βρίσκεται στο φάκελο εγκατάστασης του apache, με 
τον text editor και αφού βρούμε, αφαιρούμε τις παρακάτω γραμμές.
 <IfDefine SSL> 

 </IfDefine> 
Εναλλακτικά για να μη τις σβήσουμε προσθέτουμε το χαρακτήρα “#” μπροστά τους.

Ελέγχουμε τα  DocumentRoot, ServerName, ServerAdmin αν είναι σωστά και τέλος 
αλλάζουμε τις γραμμές που ξεκινούν με SSLCertificateFile και SSLCertificateKeyFile 
όπως φαίνονται παρακάτω:

 SSLCertificateFile conf/ssl.crt/server.crt 

αλλαγή σε: SSLCertificateFile conf/ssl/electronshop.cert 
SSLCertificateKeyFile conf/ssl.key/server.key

αλλαγή σε:  SSLCertificateKeyFile conf/ssl/electronshop.key
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Κάνουμε επανεκκίνηση του server μας και πλέον υποστηρίζει SSL.

10.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ PHP

Κατασκευάζουμε έναν κατάλογο με όνομα «php» στο root του δίσκου “C:”. Έχοντας 
στη διάθεση μας το συμπιεσμένο αρχείο “php-5.2.5-Win32.zip” με την PHP 5.2.5 
αποσυμπιέζουμε τα περιεχόμενα του πακέτου στον κατάλογο “c:\php” (Εικόνες 10.3.1 
και 10.3.2).

Εικόνα 10.3.1 Εικόνα 10.3.2

Ανοίγουμε  τώρα  το  αρχείο  «httpd.conf»  (από  το  μενού  του  Apache στο  μενού 
«έναρξη»)  και  ψάχνουμε  για  τον  όρο  «LoadModule».  Στο  τέλος  της  λίστας  με  τα 
modules προσθέτουμε τις παρακάτω γραμμές (Εικόνες 10.3.3 και 10.3.4):

LoadModule php5_module c:/php/php5apache2.dll
AddType application/x-httpd-php .php

Εικόνα 10.3.3
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Εικόνα 10.3.4

Επιπλέον αφαιρούμε από τη γραμμή “#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so” το 
χαρακτήρα “#”.
Αφού κάνουμε τις αλλαγές με προσοχή, αποθηκεύουμε το αρχείο.

Τώρα μετονομάζουμε το αρχείο php.ini-recommended σε php.ini. Θα το βρούμε στον 
κατάλογο της php (c:\php). Η αλλαγη αυτή φαίνεται στις εικόνες 10.3.5 και 10.3.6.

Εικόνα 10.3.5 Εικόνα 10.3.6
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 Σε αυτό το σημείο κάνουμε απλά ένα restart στον Apache πατώντας το "Restart” στο 
Apache Service Monitor (εικόνα 10.3.7). Πλέον ο server μας είναι εξοπλισμένος με την 
έκδοση 5.2.5 της PHP, το οποίο επαληθεύεται πληκτρολογώντας στον Web Browser μας 
τον κωδικό «localhost”, οπότε εμφανίζεται η εικόνα 10.3.8.

Εικόνα 10.3.7 Εικόνα 10.3.8

10.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ MYSQL

Τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο εγκατάστασης της MySQL 5.0 και στην οθόνη 
καλωσορίσματος πατάμε “Next”. Στην επόμενη οθόνη πρέπει να επιλέξουμε το είδος 
εγκατάστασης που επιθυμούμε. Επιλέγουμε “Complete” και ξανά «Next”.

Εικόνα 10.4.1 Εικόνα 10.4.2

Στη συνέχεια πατάμε install και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο με γενικές πληροφορίες της MySQL στο οποίο πατάμε 
Next” όπως και στο επόμενα (Εικόνα 10.4.3 – 10.4.4 - 10.4.5). 

Τώρα εμφανίζεται το τελευταίο βήμα της εγκατάστασης (Εικόνα 10.4.6). Εδώ 
τσεκάρουμε το “Configure the MySQL Server now” και πατάμε ”Finish”.
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Εικόνα 10.4.3 Εικόνα 10.4.4

Εικόνα 10.4.5 Εικόνα 10.4.6

Στη συνέχεια ανοίγει ένα παράθυρο που μας καλωσορίζει στον οδηγό ρυθμίσεων της 
MySQL (εικόνα 10.4.7). Πατάμε “Next”. Στο επόμενο βήμα πρέπει να αποφασίσουμε αν 
θέλουμε standard ή detailed configuration. Επιλέγουμε “Detailed configuration”και 
πατάμε “Next” (εικόνα 10.4.8).

Εικόνα 10.4.7 Εικόνα 10.4.8
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Στην επόμενη οθόνη (εικόνα 10.4.9) επιλέγουμε “Server Machine”,πατάμε “Next”, 
ενώ στη συνέχεια (εικόνα 10.4.10) επιλέγουμε «Multifunctional Database” και ξανά 
“Next” όπως φαίνεται και στις επόμενες εικόνες.

Εικόνα 10.4.9 Εικόνα 10.4.10

Ύστερα πρέπει να δώσουμε το path για το InnoDB datafile (εικόνα Εικόνα 10.4.11). 
Εδώ αφήνουμε τα πράγματα ως έχουν (εικόνα Εικόνα 10.4.11) και πατάμε «Next” . Το 
επόμενο βήμα περιλαμβάνει την επιλογή των ταυτόχρονων συνδέσεων που θα μπορεί να 
κάνει ο MySQL server μας. Επιλέγουμε το “Online Transaction Processing” 
(εικόνα10.4.12).

Εικόνα 10.4.11 Εικόνα 10.4.12

Στην επόμενη οθόνη μπορούμε να επιλέξουμε την port πάνω στην οποία θέλουμε να 
τρέχει ο server μας. Αφήνουμε την προεπιλεγμένη 3306 και σιγουρευόμαστε ότι η 
επιλογή Enable Strict Mode είναι ενεργοποιημένη (Εικόνα 10.4.13). Μετά πρέπει να 
διαλέξουμε κι ένα character encoding. Επιλέγουμε το Best Support For Multilingualism 
(Εικόνα 10.4.14), δηλαδή UTF8, το οποίο θα μας σιγουρέψει την απόλυτη συμβατότητα με 
την ελληνική γλώσσα καθώς και με όλες τις υπόλοιπες.
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Εικόνα 10.4.13 Εικόνα 10.4.14

 Τώρα θα επιλέγουμε το “Install As Windows Service” με Service Name: “MySQL” 
και επιλεγμένο το “Launch the MySQL Server automatically”. Επιλέγουμε επίσης και το 
“Ιnclude Bin Directory in Windows PATH” (εικόνα 10.4.15).. Έπειτα πρέπει να 
εισάγουμε ένα password για τη βάση δεδομένων μας. Εισάγουμε “capi2003”. Αυτό το 
password δεν πρέπει ούτε να το ξεχάσουμε, ούτε να το αποκαλύψουμε σε τρίτους. Είναι 
το password για την πιστοποίηση μας όταν θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις 
βάσεις δεδομένων μας. Το ίδιο password θα χρησιμοποιεί και η php για τη διαχείριση 
της βάσης δεδομένων. Το “enable root acces from remote machines” καλό είναι να το 
αφήσουμε απενεργοποιημένο γιατί επιρρεάζει αρνητικά την ασφάλεια (εικόνα 10.4.16).

Εικόνα 10.4.15 Εικόνα 10.4.16

Στην προτελευταία οθόνη (Εικόνα 10.4.17) πρέπει να πατήσουμε “Execute”. Θα χρειαστεί 
να περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στην τελευταία οθόνη  (Εικόνα 
10.4.18)  επιλέγουμε προφανώς το “Finish”.
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Εικόνα 10.4.17 Εικόνα 10.4.18

10.5. ΣΥΝΔΕΣΗ PHP και MySQL – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EXTENSIONS

Εφόσον έχουμε εγκαταστήσει όλα τα απαιτούμενα πακέτα  λογισμικού στον 
υπολογιστή-Server μας, πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις ώστε να έχουμε 
συνεργασία μεταξύ PHP και MySQL. Αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε ερωτήματα, να 
προσθέτουμε, να διαγράφουμε δεδομένα και γενικώς να διαχειριζόμαστε τη βάση 
δεδομένων του καταστήματός μας από την Php. Επίσης πρέπει να εγκαταστήσουμε 
κάποια extensions στην PHP.

Για να ενεργοποιήσουμε την υποστήριξη της MySQL μέσα από την PHP, πρέπει να 
ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία:

• Πηγαίνουμε στο φάκελο “C:\php” και αντιγράφουμε το αρχείο “libmysql.dll”, 
στον φάκελο “system32” των Windows (εικόνες 10.4.19 και 10.4.21). Επίσης στο 
φάκελο  “C:\php\ext” βρίσκουμε τα  “php_mysql.dll”, “php_mysqli.dll” και τα 
αντιγράφουμε ομοίως στον φάκελο “system32” των Windows (εικόνες 10.4.20 και 
10.4.21).

Εικόνα 10.4.19 Εικόνα 10.4.20
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Εικόνα 10.4.21 Εικόνα 10.4.22

• Mπαινουμε στον φάκελο “c:\php” και ανοίγουμε το “Php.ini”. Εκεί βρίσκουμε 
τις παρακάτω γραμμές:
; extension=php_mysql.dll
; extension=php_mysqlι.dll
από τις οποίες αφαιρούμε το αρχικό ελληνικό ερωτηματικό «;» ώστε να 
ενεργοποιηθούν οι εντολές.

Οι εντόλές τώρα πρέπει να έχουν την παρακάτω εμφάνιση (εικόνα 10.4.22):

extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqlι.dll
Τέλος αποθηκεύουμε και αντιγράφουμε το αρχείο php.ini στο φάκελο των 
windows (c:\windows  ).  

Στο σημείο αυτό, αφού έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες αλλαγές, πρέπει 
οπωσδήποτε να κάνουμε  restart στο server μας για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.

10.6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αφού στήσαμε το server μας πρέπει να κάνουμε τις τελικές ενέργειες ώστε να είναι 
το  Ηλεκτρονικό Κατάστημα  έτοιμο για χρήση από πελάτες και από το διαχειριστή του. 
Οι ενέργειες αυτές είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να προστεθούν τα αρχεία του κώδικα σε 
κατάλληλη θέση στο server, στο server πρέπει να προστεθούν και κάποια πρόσθετα 
αρχεία εικόνας που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, πρέπει να 
δημιουργηθεί η βάση δεδομένων του καταστήματος και να φτιάξουμε λογαριασμούς για 
τον/τους διαχειριστή/ες στη βάση δεδομένων.

10.6.1. Μεταφορά των αρχειων *.php στο server
Ο κώδικας της ιστοσελίδας είναι αποθηκευμένος σε πολλαπλά αρχεία της γλώσσας 

Php, αρχεία με κατάληξη “.php”. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στο φάκελο “code\php” 
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στο δισκάκι cd-rom που συνοδεύει την παρούσα εργασία. Για να μπορέσει να τρέξει 
αυτός ο κώδικας, πρέπει να μεταφερθούν όλα τα κομμάτια του (αρχεία php) στο φάκελο 
“c:\server”. Ένα απλό copy-paste από το δισκάκι στο c:\server είναι αρκετό, αρκεί να 
αντιγραφούν όλα τα αρχεία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το κατάστημα δε θα 
λειτουργήσει σωστά ή και καθόλου.

10.6.2. Μεταφορά του φακέλου “img” στο server, πρόσθετοι φάκελοι

Στο δισκάκι, στo φάκελο “code”, υπάρχει ένας φάκελος με όνομα “img” που περιέχει 
κάποιες εικόνες jpg και gif. Οι εικόνες αυτές είναι απαραίτητες για την άρτια εμφάνιση 
του Καταστήματος αλλά και για τη λειτουργία του. Ο φάκελος αυτός συνεπώς πρέπει να 
αντιγραφεί στην τοποθεσία c:\server. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι θα 
πρέπει μεταφερθεί ολόκληρος ο φάκελος κι όχι μόνο τα αρχεία του.

Στο φάκελο c:\server πρέπει τώρα να κατασκευάσουμε έναν κενό φάκελο με 
όνομα  “uploads” όπου θα αποθηκεύονται αρχεία που συνδέονται με προϊόντα (π.χ. 
Εικόνα ενός προϊόντος).

10.6.3. Δημιουργία της βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων είναι για την ιστοσελίδα του Καταστήματος ίσως το βασικότερο 
κομμάτι της. Όπως κάθε δυναμική ιστοσελίδα το “electron e-shop” απαιτεί την ύπαρξη 
μιας βάσης δεδομένων για τη λειτουργία της.

Ακολουθούμε τα επόμενα βήματα για την κατασκευή της βάσης δεδομένων:

• Πηγαίνουμε στη γραμμή εντολών και μπαίνουμε στο φάκελο “bin” της  MySQL. 
Αυτό γίνεται αν πληκτρολογήσουμε cd c:\program files\mysql\mysql server 
5.0\bin και πατήσουμε “enter”.

• Πληκτρολογούμε mysql -u root -p <  d:\code\mysql\electron.sql * και πατάμε 
“enter”.

• Θα μας ζητηθεί τότε το password του χρήστη root της MySQL. Είναι αυτό που 
δώσαμε κατά την εγκατάσταση της MySQL. Στην περίπτωσή μας είναι  το 
“capi2003”. Το πληκτρολογούμε και πατάμε “enter”. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο 
μήνυμα σφάλματος, όλα έγιναν όπως πρέπει.

 * Όπου  “d:” να αντικατασταθεί από το γράμμα της μονάδας cd-rom στον υπολογιστή.

Εικόνα 10.4.23: Δημιουργία βάσης δεδομένων σε γραμμή εντολών
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10.6.4. Δημιουργία διαχειριστή του καταστήματος

• Στη γραμμή εντολών μεταβαίνουμε ξανά στο φάκελο “bin” της mysql (βλ. 
Κεφάλαιο 10.6.3)

• Πληκτρολογούμε mysql -u root -p και πατάμε “enter”

• Δίνουμε το password “capi2003” όταν μας ζητηθεί και πατάμε “enter”

• Έχουμε εισέλθει στη MySQL με δικαιώματα διαχειριστή.

• Πληκτρολογούμε use electron; ώστε να ορίσουμε τη βάση δεδομένων στην οποία 
θα δουλέψουμε.

• Πληκτρολογούμε: 
insert into admins values 

('nikoskourtis','e807f1fcf82d132f9bb018ca6738a19f','nikoskourtis@hotmail.com');

ώστε να προστεθεί στον πίνακα των “admins” της βάσης δεδομένων ένας διαχειριστής 
του καταστήματος με ψευδώνυμο “nikoskourtis” 

και e-mail “nikoskourtis@hotmail.com”. 

Ο κωδικός “ e807f1fcf82d132f9bb018ca6738a19f” είναι κωδικοποιημένη μορφή του 
“1234567890”.

Εικόνα 10.4.24: Δημιουργία διαχειριστή στη βάση δεδομένων
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Παρούσα  διπλωματική  εργασία  ασχολείται  με  τη  μελέτη  και  κατασκευή  ενός 
Ηλεκτρονικού  καταστήματος  (e-shop)  με  χρήση  των  πακέτων  ανοικτού  λογισμικού 
Apache HTTP, MySQL και PHP. 

Εμφάνισε αναλυτικά αρκετές από τις πτυχές της διαδικασίας που απαιτείται για τη 
δημιουργία  ενός  λειτουργικού,  χρηστικού  και  επιτυχημένου  Ηλεκτρονικού 
καταστήματος.  Ανέλυσε  ζητήματα  που  αφορούν  τον  επιχειρηματία  που  θέλει  να 
επενδύσει  στο  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  κυρίως  όμως  ζητήματα  που  αφορούν  τον 
κατασκευαστή-προγραμματιστή της ιστοσελίδας ενός τέτοιου καταστήματος.

Το Συμπέρασμα από όλη τη διαδικασία δημιουργίας και προγραμματισμού για την 
κατασκευή της ιστοσελίδας είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου απλή. Απαιτεί 
σύνθετες γνώσεις πάνω σε θέματα marketing, διαφήμισης, προώθησης προϊόντων καθώς 
και εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού.

Μελλοντικά  ο  κώδικας  της  ιστοσελίδας  θα  μπορούσε  να  επεκταθεί  και  να 
προστεθούν  νέες  δυνατότητες  και  λειτουργίες.  Θα  μπορούσε  να  γίνει  μεγαλύτερη 
αυτοματοποίηση της  διαδικασίας,  να προστεθούν λειτουργίας  διαχείρισης  ολόκληρης 
της επιχείρησης, των αποθηκών, του συντονισμού της εργασίας των υπαλλήλων και των 
τμημάτων της επιχείρησης. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ

<?php
$select=$_GET['select'];

session_start();

include_once('functions.php');
include_once('header.php');

if (isset($_SESSION['user']))
{
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br><br>Λειτουργία Μη 
Διαθέσιμη</font>';
   include_once('footer.php');
   return;
}

switch($select)
{
   case '1':
    login('');
  break;
   case '2':
    recover_pass();
  break;
   case '3':
  register('');
  break;
   default:
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br><br>Λειτουργία 
Μη Διαθέσιμη</font>';
   break;
}

include_once('footer.php');

?>
<?php
$select=$_GET['select'];

session_start();

include_once('header.php');

switch($select)
{

case '1':
   display_cart();
   break;

case '2':
   order_progress();
   break;

case '3':
   order_ways();
   break;
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case '4':
 pay_ways();
 break;

case '5':
 delivery_ways();
 break;

case '6':
 returns();
 break;

case '8':
 announcement();
 break;

case '9':
 feedback();
 break;

case '10':
 search();
 break;

case '20':
 our_company();
 break;

case '21':
 contact();
 break;

case '22':
 privacy();
 break;

case '24':
 rules();
 break;

case '25':
 faq();
 break;
}

include_once('footer.php');

function order_progress()
{
echo 'παραγγελια';
}

function order_ways()
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{
echo 'τροπος παραγγελιας';
}

function pay_ways()
{
echo 'πληρωμη';
}

function delivery_ways()
{
echo 'αποστολη';
}

function returns()
{
echo 'επιστροφες';
}

function announcement()
{
echo 'ανακοινωση:';

}

function feedback()
{
echo 'feedback';
}

function our_company()
{
 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

 $query="select * from more where more.descr='company'";
 $result=mysqli_query($db,$query);
 $row=mysqli_fetch_assoc($result);

echo '<table width="95%" border=0>';
echo '<tr height="20"><td></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td><u><b><font size="3" color="bf3a2">Η 

Εταιρία</font></b></u></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

$text=nl2br($row['text1']);
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echo '<tr>';
echo '<td>'.$text.'</td>';
echo '</tr>';

echo '</table>';
}

function contact()
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from more where more.descr='contact'";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);

   echo '<br>';
   echo '<table width="95%" border=0>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><u><b><font size="3" color="bf3a2">Επικοινωνία 
<br></font></b></u></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   $text=nl2br($row['text1']);
   echo '<td>'.$text.'<br></td>';
   echo '</tr>';

   echo '<form method="post" action="frm_act_contact.php">';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Όνομα: <br><input type="text"  size="60" 
name="name"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>E-mail διεύθυνση: <br><input type="text"  size="60" 
name="mail"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Τηλέφωνο: <br><input type="text"  size="60" 
name="phone"><br><br></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Θέμα: <br><input type="text"  size="80" 
name="subject"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Μήνυμα: <br><textarea name="message" cols="60"  rows="12" 
WRAP=HARD></textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><input type="submit" value="Αποστολή"></td>';
   echo '</tr>';

   echo '</table>';
   echo '<br>';
}
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function privacy()
{
 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

 $query="select * from more where more.descr='personal_data'";
 $result=mysqli_query($db,$query);
 $row=mysqli_fetch_assoc($result);

 echo '<table width="95%" border=0>';
echo '<tr height="20"><td></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td><u><b><font size="3" color="bf3a2">Προσωπικά Δεδομένα</

font></b></u></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

$text=nl2br($row['text1']);
echo '<tr>';
echo '<td>'.$text.'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

 echo '</table>';

}

function rules()
{
 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

 $query="select * from more where more.descr='rules'";
 $result=mysqli_query($db,$query);
 $row=mysqli_fetch_assoc($result);

 echo '<table width="95%" border=0>';
echo '<tr height="20"><td></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td><u><b><font size="3" color="bf3a2">Όροι 

λειτουργίας</font></b></u></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

$text=nl2br($row['text1']);
echo '<tr>';
echo '<td>'.$text.'</td>';
echo '</tr>';
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echo '<tr height="10"><td></td></tr>';
 echo '</table>';
} 

function faq()
{
 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

 $query="select * from more where more.descr='faqs'";
 $result=mysqli_query($db,$query);
 $row=mysqli_fetch_assoc($result);

 echo '<table width="95%" border=0>';
echo '<tr height="20"><td></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td><u><b><font size="3" color="bf3a2">Συνήθεις Ερωτήσεις</

font></b></u></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

$text=nl2br($row['text1']);
echo '<tr>';
echo '<td>'.$text.'</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr height="10"><td></td></tr>';

 echo '</table>';
 

}

?>
<?php
session_start();

$old_user=$_SESSION['user'];
unset($_SESSION['user']);
unset($_SESSION['admin']);

include_once('header.php');

if(!empty($old_user))
{
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br> Η Αποσύνδεση 
ολοκληρώθηκε Επιτυχώς! </font><br><br>';
   echo '<a href=back_to_parts.php><font size="3">Πατήστε εδώ για 
επιστροφή στα Προϊόντα<br></font></a>';
}
else
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{
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br> Δεν είστε 
συνδεμένος στο Σύστημα </font><br><br>';
   echo '<a href=back_to_parts.php><font size="3">Πατήστε εδώ για 
επιστροφή στα Προϊόντα<br></font></a>';
}

include_once('footer.php');

?>
<?php
// Το καλαθι χρειαζεται συνοδους
  session_start();
  $_SESSION['catid']=0;

//Φόρτωση του header
include_once ('header.php');

//Φόρτωση της πρώτης σελίδας
include_once ('frontpage.php');

//Φόρτωση του footer
include_once ('footer.php');

?>
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<?php //Öüñôùóç ôïõ áñ÷åßïõ ôùí åîéóùóåùí ðïõ èá ÷ñåéáóôïõí include_once('functions.php'); echo ''; echo 
''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //Äçìéïõñãïýìå ôï âáóéêï ðßíáêá ðïõ èá ðåñéÝ÷åé ïëç ôçí éóôïóåëßäá ìáò //
Ïñéæïõìå ðëáôïò (éóï ìå ôï ðëáôïò ôïõ ðáñáèýñïõ ôïõ browser), õøïò, êôë echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo '

'; if (isset($_SESSION['admin']) and $_SESSION['admin']==true) echo 'ADMINISTRATION PANEL
'; echo ''; //Åìöáíéæåé ôï ïíïìá ôïõ äéá÷åéñéóôç Þ ôïõ ÷ñçóôç ðïõ å÷åé óõíäåèåß //Ôáõôï÷ñïíá åìöáíéæåé link ãéá áðïóõíäåóç, 

åíù ïôáí äåí å÷åé óõíäåèåé êáíåéò åìöáíéæåé link ãéá óõíäåóç echo '
'; if (isset($_SESSION['user']) and isset($_SESSION['admin']) and $_SESSION['admin']==true) echo 'Äéá÷åéñéóôÞò: 

$_SESSION['user'].'

'; if (isset($_SESSION['user']) and !isset($_SESSION['admin'])) echo '×ñÞóôçò: '.$_SESSION['user'].'

'; if (!isset($_SESSION['user'])) echo 'Óýíäåóç - ÅããñáöÞ'; else echo '¸îïäïò'; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; //Åìöáíéæåé ìéá ïñéæïíôéá ìïíï÷ñùìáôéêç ãñáììç. ×ñçóéìïðïéåéôáé åéêïíá ãéá íá äùóåé ôï åëá÷éóôï ðëáôïò óôç óåëéäá echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; echo ''; echo '
'; //êáëåé ôçí menu_path() ç ïðïéá äåé÷íåé ôç äéáäñïìç ìå÷ñé ôçí ôñå÷ïõóá êáôçãïñéá ðñïúüíôùí (äåíôñï) menu_path(); echo ''; echo '

'; //êáëåé ôçí menu_users() ùóôå íá ðñïâáëåé ôï áíáëïãï ìåíïõ ðïõ ó÷åôéæåôáé êáèå öïñá //ìå ôïí ÷ñçóôç, åðéóêåðôç, administrator menu_users(); echo''; 

'; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; //êáëåé ôçí åíôïëç menu_cats 
ùóôå íá ðñïâáëåé ôéò 
õðïêáôçãïñéåò ôçò ôñå÷ïõóáò 
êáôçãïñéáò óôï ðëåõñéêï menu 
menu_cats() ; echo '
'; echo '
'; //êáëåé ôçí do_side_menu() 
ùóôå íá ðñïâáëåé ôéò ðñïóèåôåò 
óôáíôáñ ëåéôïõñãéåò óôï 
ðëåõñéêï menu 
do_side_menu(); echo ''; echo '

'; //Êáôá ôçí åêôåëåóç áêïëïõèåé ï êþäéêáò ðïõ åìöáíéæåé ôá ðåñéå÷ïìåíá ôïõ ÷ùñïõ ðåñéå÷ïìåíùí ôçò óåëéäáò ?>

<?php

//Συνάρτηση που τυπώνει τη διαδρομή με τις κατηγορίες
function menu_path()
{
  //δινει στην $catid το id της τρεχουσας κατηγοριας
  $catid=$_SESSION['catid'];

  $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
  mysqli_select_db($db,'electron');

  $par=$catid;
  $i=0;

  //Ξεκιναει απο την τρεχουσα κατηγορια και πηγαινοντας προς τα πισω ψαχνει τους 
γονεις
  // για να φτιαξει το path και τους αποθηκευει στον πινακα pat[][]
  //μεχρι να φτασει στον γονιο "0"

  while($par<>0)
  {
       $query="select * from categories where categories.catid like $par";

$result=mysqli_query($db,$query);
$row=mysqli_fetch_assoc($result);
$category=$row['catname'];
$i++;

file:///D:/code/php/logout.php
file:///D:/code/php/account_ch.php?select=1


$pat[$i][0]=$par;
$pat[$i][1]=$category;
$par=$row['parentid'];

  }

  $i++;
  $pat[$i][0]=0;
  $pat[$i][1]='Home';

  //Τυπωνει το path ακολουθωντας αντιστροφη διαδικασια
  while($i>=1)
  {

if ($i>1)
    echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$pat[$i][0].'>'.$pat[$i]

[1].'</a>';
else if ($i==1)
    echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$pat[$i][0].'><b>'.$pat[$i]

[1].'</b></a>';
echo ' | ';

     $i--;
  }
}

//Συνάρτηση που τυπώνει τις υποκατηγορίες
function menu_cats()
{
  //δινει στην $catid την τιμη της τρεχουσας κατηγοριας
  $catid=$_SESSION['catid'];

  $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
  mysqli_select_db($db,'electron');

  $query="select * from categories where categories.parentid like $catid";
  $result=mysqli_query($db,$query);
  $num_results=mysqli_num_rows($result);

  $query2="select * from categories where categories.catid like $catid";
  $result2=mysqli_query($db,$query2);

  echo '<table width="200" border="0" cellspacing = "0" cellpadding="0" 
bgcolor="white"> ';

  for ($j=0; $j<$num_results; $j++)
  {

$row=mysqli_fetch_assoc($result);
$catid=$row['catid'];
$catname=$row['catname'];
$parentid=$row['parentid'];

   echo '<tr><td height="2"></td></tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149"  height="25" width="150" >';
echo '<td><img src="img/velos.JPG" alt="" border="0"

align="left" height = "20" width="20">';

m_links($catid,$catname);
echo '</td>';
echo '</tr >';

  }

  if ($num_results<1)
  {
 echo '<tr><td height="2"></td></tr>';

$row2=mysqli_fetch_assoc($result2);



echo '<tr  bgcolor="f3d149">';
echo '<td>';
echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$row2['parentid'].'>
    <img src=img/up2.jpg alt="up" border=0 align="left" width="150" height = 

"30" ></a>';
echo '</td>';
echo '</tr>'; 

  }
  echo '<tr><td height="2"></td></tr>';
  echo '</table>';
}

//Τυπώνει το μενού λειτουργιών ανάλογα με το είδος επισκέπτη της ιστοσελίδας
function menu_users()
{
  if (isset($_SESSION['user']) and isset($_SESSION['admin']) and 
$_SESSION['admin']==true)
  {

echo '<table>';
echo "<tr>";

echo "<td width='90' align='left'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=25><img src='img/buttons.jpg'  border=0
               align='left'  height = 25  width=10><small>Παραγγελίες</small>";
      echo "</td>";

      echo "<td width='80' align='left'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=6><img src='img/buttons.jpg'  border=0
            align='left'  height = 25 width=10><small>Επεξεργασία 
<br>Προϊόντων</small>";
      echo "</td>";

echo "<td width='70' align='left'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=8><img src='img/buttons.jpg' border=0
            align='left'  height = 25  width=10><small>Προσθήκη 
<br>Προϊόντων</small>";
      echo "</td>";

      echo "<td width='70' align='left'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=9><img src='img/buttons.jpg' border=0
            align='left'  height =25  width=10><small>Διαγραφή 
<br>Προϊόντων</small>";
      echo "</td>";

  echo "<td width='70' align='left'>";
echo "<a href=usr_options.php?opt=10><img src='img/buttons.jpg'  border=0

            align='left'  height = 25  width=10><small>Πρόσθετες 
Επιλογές</small></a>";
      echo "</td>";

      echo "</tr>";
echo '</table>';

  }

  else if (isset($_SESSION['user']) and !isset($_SESSION['admin']))
  {

echo "<table border='0'>";
      echo "<tr>";

      echo "<td width='180'></td>";

      echo "<td width='100'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=11><img src='img/buttons.jpg' border=0



           align='left'  height =25  width=10><small>Το Προφιλ<br>Μου</small>";
      echo "</td>";

      echo "<td width='100'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=12><img src='img/buttons.jpg' border=0
            align='left' height = 25  width=10><small>Οι Παραγγελίες<br>Μου</small>";
      echo "</td>";

      echo "<td width='100'>";
      echo "<a href=menu_ch.php?select=1><img src='img/buttons.jpg' border=0
            align='left'  height = 25  width=10><small>Το Καλάθι<br>Μου</small>";
      echo "</td>";

      echo "<td width='120'>";
      echo "<a href=usr_options.php?opt=14><img src='img/buttons.jpg' border=0
            align='left'  height = 25  width=10><small>Αλλαγή 
Κωδικού<br>Προσβασης</small>";
      echo "</td>";

      echo "</tr>";
echo '</table>';

  }
}

//Εμφανίζει την επιλεγμένη κατηγορία στο κύριο μενού περιεχομένων (κορυφή) μαζί με 
την εικόνα της
function view_cat()
{
   $cat_id=$_SESSION['catid'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   echo '<br>';
   echo '<table border="0">';
   echo '<tr>';
   echo '<td>';
   if ($cat_id!=0)
   {

$query="select * from categories where categories.catid=$cat_id";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);
   $img='uploads/cat'.$row['catid'];
   if (!file_exists($img))

    $img='img/x.jpg';
   echo '<img src='.$img.' alt="" border="0" height="20" align="left">';
   echo '<b>'.$row['catname'].'</b>';
   }
   else
 echo '<b>HOME</b>';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';

   echo '</table>';
}

//Εμφανίζει εναν πίνακα με τις υποκατηγορίες στο κύριο μενού
function view_subcats()
{
   $cat_id=$_SESSION['catid'];



   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from categories where categories.parentid=$cat_id";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($cat_id>=0)
   {

$query2="select * from categories where categories.catid=$cat_id";
$result2=mysqli_query($db,$query2);
$row2=mysqli_fetch_assoc($result2);

   }
   
   if ($num_results>0)
   {

echo '';
echo '<table width="750" border="0"  cellspacing = "1" align="center" >';

echo '<tr bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="2">';

if ($cat_id>0)
    echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$row2['parentid'].'>
    <img src=img/up.jpg alt="^" border=0 align="left"  height = 15 ></a>';

echo '<b><u>Υποκατηγορίες</u></b>';
echo '</td>';
echo '</tr>';

for ($i=0; $i<$num_results/2; $i++)
{
    echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
    echo '<tr bgcolor="fffbe6">';
    echo '<td width=50% >';
    $row=mysqli_fetch_assoc($result);
    $img='uploads/cat'.$row['catid'];

    if (!file_exists($img))
$img='img/white.jpg';

    
    echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$row['catid'].'>

<img src='.$img.' alt="no image" border=1 align="left"  height = 50 
width=50>'.$row['catname'].'</a>';

    echo '<br>';
    echo $row['description'];
    echo '</td>';

    echo '<td width=50%>';
    if ($i+0.75<$num_results/2)
    {

$row=mysqli_fetch_assoc($result);
$img='uploads/cat'.$row['catid'];

if (!file_exists($img))
$img='img/white.jpg';

echo '<a href=view_cat_parts.php?target_cat='.$row['catid'].'><img src='.
$img.' alt="no image" border=1

align="left"  height =50 width=50>'.$row['catname'].'</a>';
echo '<br>';
echo $row['description'];

    }
    echo '</td>';



    echo '</tr>';
}
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="2"></td></tr>';
echo '</table>';
echo '<br><br>';

    }
}

//Προβάλει τον πίνακα με τα προϊόντα
function view_parts()
{
    $cat_id=$_SESSION['catid'];

    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

    $query="select * from parts where parts.catid=$cat_id";
    $result=mysqli_query($db,$query);
    $num_results=mysqli_num_rows($result);

    if ($num_results>0)
    {

echo '<TABLE  border="0" cellspacing = "1" align="center"  bgcolor="#fff8d7" 
>';

echo '<tr><td bgcolor="f3d149" colspan="6" height="15"><b><u>Βρέθηκαν '.
$num_results.' Προϊόντα</u></b></td></tr>';  

echo "<tr height='25' bgcolor='f3d149'>";
echo "<td width='50' >id</td>";
echo "<td width='180' > Εξάρτημα  </td>";
echo "<td width='330' >Σύντομη Περιγραφή </td>";
echo "<td width='70' align='center'> Datasheet </td>";
echo "<td width=' 60' align='center'> Τιμή      </td>";
echo "<td width=' 40' align='center'> Καλάθι          </td>";

 echo "</tr>";

 for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
{

        $row=mysqli_fetch_assoc($result);
    echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></tr>';
    $pdf='uploads/part'.$row['partid'].'.pdf';

    echo '<tr height="25" bgcolor="fffbe6">';
    echo "<td>".$row['partid'].       "</td>";
    echo '<td><a href=view_part_inf.php?part='.$row['partid'].'>

        <font size="2" color="blue">'.
$row['partname'].'</font></a></td>';

    echo "<td>".$row['sh_descr'].    "</td>";
       echo '<td align="center">';
   

    if (file_exists($pdf))
    {

echo '<a href="uploads/part'.$row['partid'].'.pdf">';
   echo "<img src='img/pdf.jpg' alt='pdf' border=0

  align='center'  height = 20  width='20'></a>";
    }
    else 

   echo '-';

      echo '</td>';
       echo "<td align='center'>".$row['price']."</td>";
       echo "<td align='center'>";



    $partid=$row['partid']; 
        $add_to_cart='show_cart.php?new_buy='.$partid;
        echo "<a href=$add_to_cart><img src='img/cart.gif' alt='Αγορά' 

border=0 align='center'  height = 20  width='30'></a><br/>";
    echo "</td>";

      echo "</tr>";
 }

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="6"></td></tr>';

 echo "</table>";
echo '<br><br>';

    }
}

//φτιαχνει το στανταρ πλευρικο μενου στο header.php
function do_side_menu()
{
   echo "<table  border=0  align='center' bgcolor='#f3d149'>";

   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=1><img src='img/mycart.jpg' alt='Το καλάθι μου' 
border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=10><img src='img/search.jpg' alt='Αναζήτηση' 
border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=3><img src='img/order_ways.jpg' alt='Τρόποι 
Παραγγελιας' border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=4><img src='img/pay_ways.jpg' alt='Τρόποι 
Πληρωμής' border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=5><img src='img/delivery_ways.jpg' alt='Τρόποι 
Αποστολής' border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=6><img src='img/epistrofes.jpg' alt='Επιστροφές 
προϊόντων' border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=8><img src='img/anakinosi.jpg' alt='Ανακοινώσεις' 
border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "<tr><td>";
   echo "<a href=menu_ch.php?select=9><img src='img/feedback.jpg' alt='Feedback' 
border=0
    align='left' valign='top' height = 31  width='186'>";
   echo "</td></tr>";
   echo "</table>";
}



//Συνάρτηση Φόρμας για σύνδεση στο σύστημα
function login($msg)
{
    echo '<br>';

echo '<form method="post" action="frm_act_log.php">';
echo '<table  bgcolor="#fff8d7"  cellpadding="2" cellspacing="0">';

echo  '<tr bgcolor="f3d149">';
echo  '<td  colspan="3"  height="20"><u><b> Σύνδεση Χρήστη ή Διαχειριστή </b></

u> </td>';  
echo  '</tr>';

echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="fff8d7" height="1"></td></tr>';
echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="1"></td></tr>';

echo  '<tr>';
echo  '<td colspan="3"><font size="1" color="red"> '.$msg.'</font></td>';
echo  '</tr>';
echo  '<tr>';
echo  '<td width="120">Username:</td>';
echo  '<td colspan="2"><input type="text" name="username" size="20" 

maxlength="20"></td>';
echo  '</tr>';
echo  '<tr>';
echo  '<td>Password:</td>';
echo  '<td colspan="2"><input type="password" name="password" size="20" 

maxlength="20"></td>';
echo  '</tr>';
echo  '<tr>';
echo  '<td><small>Είμαι <br> administrator</small></td>';
echo  '<td><input type="checkbox" name="admin" value=true></td>';
echo  '<td  align="right"><input type="submit" value="Είσοδος"></td>';
echo  '</tr>';
echo  '<tr bgcolor="#f3d149">';
echo  '<td>';
echo  '<a href="account_ch.php?select=2"><font size="1" color="blue">Ξέχασα 

<br>τον κωδικό μου</font></a>';
echo  '</td>';
echo  '<td></td>';
echo  '<td align="right">';
echo  '<a href="account_ch.php?select=3"><font size="1" color="blue">Εγγραφή 

<br>νέου μέλους</font></a>';
echo  '</td>';
echo  '</tr>';

echo '</table></form>';
}

//Συνάρτηση Φόρμας για επαναφορά κωδικού πρόσβασης και αποστολή στο e-mail
function recover_pass()
{

echo '<br/>';
echo '<form method="post" action="frm_act_recover_pass.php">';
echo '<table  bgcolor="#fff8d7"  cellpadding="2" cellspacing="0">';

 
echo '<tr  bgcolor="f3d149">';
echo '<td  colspan="3"  height="20"><b><u>Επαναφορά κωδικού πρόσβασης</u></b></

td>';  
echo '</tr>';



echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="fff8d7" height="1"></td></tr>';
echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="1"></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td width="120">Username:</td>';
echo '<td colspan="2"><input type="text" name="username" size="20" 

maxlength="20"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td>e-mail:</td>';
echo '<td colspan="2"><input type="text" name="email" size="20" 

maxlength="40"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td><small>Ειμαι <br>administrator</small></td>';
echo '<td><input type="checkbox" name="admin" value=true></td>';
echo '<td align="right"><input type="submit" value="Αποστολή"></td>'; 
echo '</tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149">';
echo '<td><a href="account_ch.php?select=1"><font size="1" color="blue">Θελω 

να<br> συνδεθω</font></a></td>';
echo '<td></td>';
echo '<td align="right"><a href="account_ch.php?select=3"><font size="1" 

color="blue">Εγγραφή <br>νέου μέλους</font></a></td>';
echo '</tr>';

echo '</table></form>';
}

//Συνάρτηση Φόρμας για την εγγραφή νέου μέλους
function register($errmsg)
{

echo '<br>';
echo '<form method="post" action="frm_act_register.php">';
echo '<table bgcolor="#fff8d7"  cellpadding="2" cellspacing="0">';

echo '<tr  bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="2"><b><u>Εγγραφή νέου μέλους </u></b> </td>';  
echo '</tr>';

echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="fff8d7" height="1"></td></tr>';
echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="1"></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td colspan="2"><font size="1" color="red">'.$errmsg.'</font></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td width="130">*Username:</td>';
echo '<td><input type="text" name="username"  size="30" maxlength="20"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td>*password:</td>';
echo '<td><input type="password" name="password" size="30" 

maxlength="20"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td>*password <small>(επιβεβαιωση) </small>:</td>';
echo '<td><input type="password" name="password2" size="30" 

maxlength="20"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';



echo '<td>*e-mail:</td>';
echo '<td><input type="text" name="email" size="30" maxlength="40"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td colspan="2" align="right"><input type="submit" 

value="Εγγραφή"></td></tr>'; 
echo '</tr>';
echo  '<tr bgcolor="f3d149">';
echo  '<td><a href="account_ch.php?select=1"><font size="1" color="blue">Θέλω 

<br> να συνδεθώ</font></a></td>';
echo  '<td align="right"><a href="account_ch.php?select=2"><font size="1" 

color="blue" >Ξέχασα <br> τον κωδικό μου</font></a></td>';
echo  '</tr>';

echo '</table></form>';
}

//Συνάρτηση Φόρμας Αναζήτησης
function search()
{

echo '<br><br>';
echo '<table bgcolor="#fff8d7" border="0" cellpadding="1" cellspacing="2">';
echo '<form method="post" action="frm_act_search.php">';

echo '<tr  bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="2" height="17" ><u><b>Αναζήτηση</b></u></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
echo '<td >Ο όρος/Οροι:</td>';
echo '<td><input type="text" name="sch_str" size="36"></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr  bgcolor="fff8d7">';
echo '<td>Είναι:</td>';
echo '<td>';
echo '<select name="sch_to" STYLE="width: 240px">';
   echo '<option  value="1">Ακριβης Κωδικος</option>';
   echo '<option  value="2">Ακριβεις λέξεις του Ονοματος</option>';
   echo '<option  value="3">Μέρος λέξεων του ονόματος</option>';
   echo '<option  value="4">Σειρες χαρακτηρων της περιγραφής</option>';
echo '</select>'; 
echo '</td>';
echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td colspan="2" align="right"  bgcolor="fff8d7"><input type="submit" 

value="OK"></td>';
echo '</tr>';

echo '</form>';
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="3"></td></tr>';

echo '</table>';
}

//Συνάρτηση εμφάνισης Καλαθιού Αγορών
function display_cart()
{



if (!isset($_SESSION['cart']) or count($_SESSION['cart'])==0)
{

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Το Καλάθι Αγορών είναι 
άδειο<br><br></font>';

echo '<a href=back_to_parts.php><font size="3">Πατήστε εδώ για επιστροφή 
στα προϊόντα</font></a>';

return;
}
$cart=$_SESSION['cart'];
echo '<br>';
echo '<TABLE border="0" cellspacing = "1" align="center" bgcolor=fff8d7>';

 echo '<form method="post" action="frm_act_cart.php">';

   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="7"><b><u>Το καλάθι μου</u></b></td>';
echo '</tr>';

   echo '<tr height="20" bgcolor="f3d149">';
   echo '<td width="50">id</td>';
   echo '<td width="180">Εξάρτημα</td>';
   echo '<td width="330">Σύντομη Περιγραφή</td>';
   echo '<td width="60" align="center"><small>Τιμή Μονάδας</small></td>';
   echo '<td width="40" align="center">Ποσότητα</td>';
   echo '<td width="60" align="center">Σύνολο</td>';
   echo '<td width="40" align="center"><small>Διαγραφή</small></td>';

$total='0';
 foreach ($cart as $partid=>$qty)
 {
      $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
      mysqli_select_db($db,'electron');
      $query="select * from parts where partid = $partid";
      $result=mysqli_query($db,$query);
        $row=mysqli_fetch_assoc($result);

    echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="7"></td></tr>';

      echo '<tr height= "25"  bgcolor="fff8d7"> ';
       echo '<td >';
       echo $row['partid'];
       echo '</td>';
       echo '<td>';
       echo '<a href=view_part_inf.php?part='.$row['partid'].'>

<font size="2" color="blue">'.$row['partname'].'</font></a>';
       echo '</td>';
       echo '<td>';
       echo $row['sh_descr'];
       echo '</td>';
       echo '<td align="center">';
       echo $row['price'];
       echo '</td>';

    echo '<td align="center">';

    $var_qty='quantity'.$partid;
    echo  '<input type="text" name="quantity'.$partid.'" size="2" value='.

$qty.'>';
       echo '</td>';
      echo '<td align="center">';

    $semi_total=$qty*$row['price'];
       echo $semi_total;
       echo '</td>';

    echo '<td  align="center">';
    $var_del='del'.$partid;
    echo '<input type="checkbox" name='.$var_del.'>';
    echo '</td>';

      echo '</tr>';



    $total=$total+$semi_total;
 }

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="7"></td></tr>';

echo '<tr height= "20" bgcolor="f9e8a2">';
echo '<td  colspan="5" align="right"><b>Συνολική Αξία Προϊόντων:</b></td>';
echo '<td align="center"><b>'.$total.'</b></td>';
echo '<td></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="7"></td></tr>';

echo '<tr height= "30" bgcolor="f9e8a2">';
echo '<td colspan="7" align="center">';
echo '<input type="image" width="210"  name="cart_ch" value="1" 

src="/img/cont_buy.gif" alt="Συνέχεια Αγορών" align="left">';
echo '<input type="image" width="210"  name="cart_ch"  value="2" 

src="/img/save_cart.gif" alt="Αποθήκευση Αλλαγών" align="right">';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height= "30" bgcolor="f9e8a2">';
echo '<td colspan="7" align="center">';
echo '<input type="image" width="210"   name="cart_ch" value="3" 

src="/img/compl_order.gif" alt="Ολοκλήρωση Παραγγελίας" align="right">';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="7"></td></tr>';

echo '<tr height= "15" bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="7" align="center">';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '</table>';
echo '</form>';

}

//Συνάρτηση για την εμφάνιση της φόρμας επιλογής τρόπου πληρωμής και παραστατικού
function view_order_form1()
{

echo '<form method="post" action="frm_act_order1.php"';
echo '<br>';
echo '<table border="0" bgcolor="fff8d7" cellspacing = "1" align="center">';
echo '<tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="f3d149">Στοιχεία 

Παραγγελίας</td></tr>';

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td width="150">Τρόπος <br> Πληρωμής</td>';
echo '<td width="150"><input type="radio" name="pay_way" value="a" 

CHECKED>Αντικαταβολή<br>';
echo '<input type="radio" name="pay_way" value="k">Καταθεση<br>';
echo '<input type="radio" name="pay_way" value="c">Πιστωτικη Κάρτα</td>';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';



echo '<tr>';
echo '<td >Παραστατικό <br> Πληρωμής</td>';
echo '<td><input type="radio" name="parastatiko" value="a" 

CHECKED>Αποδειξη<br>';
echo '<input type="radio" name="parastatiko" value="t">Τιμολόγιο</td>';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr height="5"><td></td></tr>';

echo '<tr>';
echo '<td align="left"><input type="image"  name="order" value="1" 

src="/img/back.gif" alt="back"></td>';
echo '<td align="right"><input type="image"  name="order" value="2" 

src="/img/next.gif" alt="next"></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="2"></td></tr>';
echo '</table>';
echo '<form';

}

//Συνάρτηση για την εμφάνιση της φόρμας εισαγωγής στοιχείων αποστολής προϊόντων
function view_order_form2($pw,$parast)
{        
   $user=$_SESSION['user'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
 
   $query="select * from users where users.username='$user'";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);

   echo '<br>';
   echo '<form method="post" action="frm_act_order2.php"';
   echo '<table border="0" bgcolor="fff8d7" cellspacing = "1" align="center">';   
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="2" align="center" bgcolor="f3d149">Στοιχεία Παραγγελίας</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td width="220"></td><td width="250"></td></
tr>';

if ($pw=="a")
 {
    echo '<tr>';

   echo '<td colspan="2"><font color="blue">Πληρωμή με <input type="hidden" 
name="pay_way" value="a">Αντικαταβολή</td>';

   echo '</tr>';
   echo '<tr><td height="4"></td></tr>';

 }
elseif ($pw=="k")

 {
     echo '<tr>';

    echo '<td colspan="2"><font color="blue">Πληρωμή με Κατάθεση στους παρακάτω 
<br>Τραπεζικούς Λογαριασμούς: </font>';

    echo '<input type="hidden" name="pay_way" value="k"></td>';  
    echo '</tr>';

     echo '<tr><td colspan="2"><font size="2" color="#BF3A02"><i>';



    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

     $query="select * from more where more.descr='bank_accounts'";
     $result=mysqli_query($db,$query);

    $row1=mysqli_fetch_assoc($result);
    //Προσθέτει χαρακτηρα αλλαγής γραμμής στο τέλος κάθε γραμμής αυτόματα

     echo nl2br($row1['text1']);

         echo '</i></font></td></tr>';
    echo '<tr><td height="5"></td></tr>';

 }
elseif ($pw=="c")

 {
     echo '<tr>';

    echo '<td colspan="2"><font color="blue">Πληρωμή με <input type="hidden" 
name="pay_way" value="c">Πιστωτική Κάρτα</font></td>';

    echo '</tr>';
    echo '<tr><td colspan="2">';

        echo '<table>';
 echo '<tr>';

echo '<td width="220"><font color="#BF3A02"><i> Είδος 
Πιστωτικής:</i></font></td>';
 echo '<td colspan="3"><input type="radio" name="creditknd" value="v" 
CHECKED><font color="#BF3A02"><i>Visa</i></font></td>';
 echo '<td colspan="2"><input type="radio" name="creditknd" 
value="m"><font color="#BF3A02"><i>Mastercard</i></font></td>';

echo '</tr>';
echo '<tr><td></td>';
echo '<td colspan="3"><input type="radio" name="creditknd" 

value="a"><font color="#BF3A02"><i>American Exress</i></font></td>';
echo '</tr>';

 echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Αρ. Καρτας:</i></td>';
echo '<td width="50"><input type="text" name="creditnum1" size="4" 

maxlength="4"></td>';
echo '<td width="50"><input type="text" name="creditnum2" size="4" 

maxlength="4"></td>';
echo '<td width="50"><input type="text" name="creditnum3" size="4" 

maxlength="4"></td>';
echo '<td><input type="text" name="creditnum4" size="4" 

maxlength="4"></td>';
echo '</tr>';

 echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Αρ. CVV2:</i></font></td>';
echo '<td><input type="text" name="creditCVV" size="4" 

maxlength="3"></td>';
 

echo '<td colspan="2" align="right"><font color="#BF3A02"><i>Ημ/νία 
Λήξης:</i></font></td>';

echo '<td colspan="4"><input type="text" name="creditdate" size="4" 
maxlength="5">';

   echo '<small><font color="#BF3A02"><i> (π.χ. 
06/99)</i></font></small></td></tr>';
 

echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Όνομα Κατόχου κάρτας: </i></td>';
echo '<td colspan="4"><input type="text" name="creditname" size="40" 

maxlength="50">  </td></tr>';
 

echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Τηλέφωνο κατόχου κάρτας: 
</i></td>';

echo '<td colspan="4"> <input type="text" name="credittel" size="40" 
maxlength="10">  </td></tr>';

echo '</table>';



    echo '</td></tr>';
    echo '<tr><td height="5"></td></tr>';
}

if ($parast=="a")
 {
     echo '<tr>';

       echo '<td colspan="2"><font color="blue">Παραστατικό:<input 
type="hidden" name="parastatiko" value="a"> Απόδειξη</font></td>';

    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="5"></td></tr>';

 }
elseif ($parast=="t")

 {
     echo '<tr>';

    echo '<td colspan="2"><font color="blue">Παραστατικό: <input type="hidden" 
name="parastatiko" value="t">Τιμολόγιο</font></td>';

    echo '</tr>';

        echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Επωνυμία:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_eponimia" size="40" maxlength="60" 

value="'.$row['comp_epon'].'"></td></tr>';

     echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Επαγγελμα:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_epagelma" size="40" maxlength="60" 

value="'.$row['comp_job'].'"></td></tr>';

     echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Διευθυνση:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_adr" size="40" maxlength="60" 

value="'.$row['comp_adr'].'"></td></tr>';

     echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>ΑΦΜ:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_afm" size="40" maxlength="9" 

value="'.$row['comp_afm'].'"></td></tr>';

     echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>ΔΟΥ:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_doy" size="40" maxlength="25" 

value="'.$row['comp_doy'].'"></td></tr>';

     echo '<tr><td><font color="#BF3A02"><i>Τηλέφωνο Εταιρίας:</i></font></td>';
    echo '<td><input type="text" name="timol_tel" size="40" maxlength="10" 

value="'.$row['comp_tel'].'"></td></tr>';

    echo '<tr><td height="5"></td></tr>';
 }

   echo '<tr><td height="10"></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="f3d149">Στοιχεία 
Αποστολής</td></tr>';
  
   echo '<tr>';
   echo '<td>Όνομα:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_name" size="40"  maxlength="50" value="'.
$row['name'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Διεύθυνση:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_address" size="40" maxlength="40" 
value="'.$row['address'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Περιοχή:</td>';



   echo '<td><input type="text" name="ship_state" size="40" maxlength="20" value="'.
$row['state'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Πόλη:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_city" size="40" maxlength="20" value="'.
$row['city'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>ΤΚ:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_zip" size="40" maxlength="5" value="'.
$row['zip'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Τηλέφωνα:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_tel" size="40" maxlength="25" value="'.
$row['tel'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Τηλέφωνα:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_mobile" size="40" maxlength="10" value="'.
$row['mobile'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Fax:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_fax" size="40" maxlength="40" value="'.
$row['fax'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>E-mail:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_email" size="40" maxlength="40" value="'.
$row['email'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Πρόσθ. οδηγίες παράδοσης:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="ship_instr" size="40" maxlength="255"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr height="5"><td></td></tr>';

   echo '<tr>';
   echo '<td align="left"><input type="image"  name="finorder" value="1" 
src="/img/back.gif" alt="back"></td>';
   echo '<td align="right"><input type="image"  name="finorder" value="2" 
src="/img/complete.gif" alt="complete"></td>';
//   echo '<td colspan="2"align="right"><input type="submit" value="Επόμενο 
Βήμα"></td>';
   echo '</tr>';

   echo '<tr><td colspan="2" align="center" height= "2" bgcolor="f3d149"></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="2" align="center" height= "15" 
bgcolor="f3d149"></td></tr>';
   echo '</table>';
   echo '<form';

}

function m_links($cat_id,$cat_name)
{
$target_cat='view_cat_parts.php?target_cat='.$cat_id;
echo "<a href=$target_cat>$cat_name</a>";
}



function message($msg)
{
   echo '<br><br><br><br><font color="red" size="4">'.$msg.'</font>';
}

function display_button($target, $image, $alt)
{
echo "<center><a href=\"$target\"><img src=\"img/$image".".jpg\"
          alt=\"$alt\" border=0 height = 50 width = 100></a></center>"; 
}

?>

ELECTRON E-SHOP FRONTPAGE
   
<?php
session_start();

$mail_address=$_POST['mail_address'];
$mail_subject=$_POST['mail_subject'];
$mail_body=$_POST['mail_body'];

include_once ('user_fns.php');
include_once ('header.php');

ini_set("SMTP","mailgate.otenet.gr");
ini_set("smtp_port","25");
ini_set("sendmail_from","n_kou@otenet.gr"); 

$mail_array= explode(',',$mail_address);
$cnt=count($mail_array);

$Reply="electron@e-shop.gr";
$msg =$mail_body;
$subject = $mail_subject;
$mailheaders = "From: electron.gr <electron@e-shop.gr> \n";
$mailheaders .= "Reply-To: $Reply\n\n";

$receiver=$mail_address;
$fback=mail($receiver, $subject, $msg, $mailheaders);
if ($fback==true)
    echo "Mail sent"; 

if ($_POST['send_all']==true)
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

    $query="select users.email from users";
    $result=mysqli_query($db,$query);
    $num_results=mysqli_num_rows($result);

    for ($i=0 ; $i<$num_results ; $i++)
    {
    $row=mysqli_fetch_assoc($result);



$receiver=$row['email'];
mail($receiver, $subject, $msg, $mailheaders);

    }

}
send_mail();
include_once('footer.php');

?>
<?php
session_start();

include_once ('header.php');

//Παιρνω με post τα στοιχεια που χρειαζονται
$sch_str=$_POST['sch_str'];
//$oneall=$_POST['oneall'];
$sch_to=$_POST['sch_to'];

$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,'electron');

if ($sch_to==1)
{
   $query='select * from parts where partid LIKE "'.$sch_str.'"';
}

elseif ($sch_to==2)
{
   //αναλύει την πρόταση σε λέξεις
   $strtable= analyse($sch_str);
   //Μετράει τις λέξεις
   $cnt=count($strtable);
   $sch='';

   //Βρόγχος για την κατασκευή της πρότασης αναζήτησης
   for ($i=1; $i<$cnt; $i++)
   {

$sch='partname LIKE "'.$strtable[$i].'" and '.$sch;
   }

   $sch=$sch.' partname LIKE "'.$strtable[$cnt].'"';
   $query='select * from parts where '.$sch;
}

elseif ($sch_to==3)
{
   //αναλύει την πρόταση σε λέξεις
   $strtable= analyse($sch_str);
   //Μετράει τις λέξεις
   $cnt=count($strtable);
   $sch='';

   //Βρόγχος για την κατασκευή της πρότασης αναζήτησης
   for ($i=1; $i<$cnt; $i++)
   {

$sch='partname LIKE "%'.$strtable[$i].'%" and '.$sch;
   }

   $sch=$sch.' partname LIKE "%'.$strtable[$cnt].'%"';
   $query='select * from parts where '.$sch;
}

elseif ($sch_to==4)



{
   //αναλύει την πρόταση σε λέξεις
   $strtable= analyse($sch_str);
   //Μετράει τις λέξεις
   $cnt=count($strtable);
   $sch1='';
   $sch2='';

   for ($i=1; $i<$cnt; $i++)
   {

$sch1='description LIKE "%'.$strtable[$i].'%" and '.$sch1;
$sch2='sh_descr LIKE "%'.$strtable[$i].'%" and '.$sch2;

   }

   $sch1='('.$sch1.'description LIKE "%'.$strtable[$cnt].'%")';
   $sch2='('.$sch2.'sh_descr LIKE "%'.$strtable[$cnt].'%")';

   $sch=$sch1.' or '.$sch2;
   $query='select * from parts where '.$sch;
}

$result=mysqli_query($db,$query);
$num_results=mysqli_num_rows($result);
  
echo '<br>';
echo '<table cellspacing = "1" align="center">';

if ($num_results>0)
   echo '<tr><td colspan="5" ><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - Βρεθηκαν '.$num_results.' 
εγγραφές που ταιριαζουν</b></td></tr>';
else
   echo '<tr><td colspan="5" ><b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ - Δεν Βρεθηκαν εγγραφές που 
ταιριαζουν</b></td></tr>';

echo '<tr height="10"><td ></td></tr>';

if ($num_results>0)
   echo '<tr height="30" 
bgcolor="f3d149"><td>Κωδ.</td><td>Όνομα</td><td>Περιγραφή</td><td>Τιμή</td><td>Αγορά<
/td></tr>';

for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
{
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);

   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="fff8d7"height="25">';
   echo '<td  width="50">'.$row['partid'].'</td>';
   echo '<td  width="180"><a href="view_part_inf.php?part='.$row['partid'].'"<font 
size="2" color="blue">'.$row['partname'].'</font></a></td>';

   echo '<td  width="330">'.$row['sh_descr'].'</td>';
   echo '<td  width="60" >'.$row['price'].'</td>';

   $add_to_cart='show_cart.php?new_buy='.$row['partid'];
   echo "<td><a href=$add_to_cart><img src='img/cart.gif' alt='Αγορά' border=0
        align='center'  height = 20  width='30'></a></td>";

   echo '</tr>';
}

if ($num_results>0)
{
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="5"></td></tr>';



}

echo '</table>';

search();
include_once ('footer.php');

//Συνάρτηση που αναλύει τις προτάσεις σε λέξεις
function analyse($sch_str)
{
   $i=0;
   $strtable[1]='';
   $str=strtok($sch_str," ");

   while (is_string($str))
   {

$i++;
$strtable[$i]=$str;
$str=strtok(" ");

   }
   return $strtable;
}

?>
<?php

session_start();

$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$password2=$_POST['password2'];
$email=$_POST['email'];
$dt=time();

include_once ('header.php');

if (isset($_SESSION['user']))
{
   include_once ('header.php');

   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Είσαι συνδεμένος στο 
Σύστημα<br><br>';
   echo 'Πριν κάνεις νέα Εγγραφή<br><br></font>';
   echo '<a href=logout.php><font size="3">Πάτα εδώ για αποσύνδεση</font></a>';

   include_once ('footer.php');
   return;
}

//Τσεκάρει τη μορφη αν είναι ορθη
$chkusr=check_username($username,$usrmsg);
$passchk=check_pass($password,$password2,$passmsg);
$mailchk=check_email($email,$mailmsg);

if ($chkusr==true && $passchk==true &&  $mailchk==true)
{
   reg($username,md5($password),$email,$dt);
}
else
{
   $errmsg=$usrmsg.$passmsg.$mailmsg;
   register($errmsg);
}



include_once('footer.php');

function check_username($username,&$msg)
{
   if (empty($username))
   {
  $msg='*Δεν εχετε δωσει Username<br>';
 $chk=false;  

return false;
   } 

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from users where users.username='$username'";
   $result=mysqli_query($db,$query);

   if (mysqli_num_rows($result)==0)
   {
  $msg='';
 $chk=true;

return true;
   } 
 
   if (mysqli_num_rows($result)>0)
   {
  $msg='*Υπαρχει ήδη καποιο μέλος με αυτο το username<br>';  
  $chk=false; 

return false;
   }
}

function check_pass($pass1,$pass2,&$msg)
{
   if (strlen($pass1)>=6 && $pass1==$pass2)
   {
 $msg= '';

return true;
   }

   if (strlen($pass1)<6)
   {

$msg= '*Πολυ μικρου μήκους password<br>';
return false;

   }

   if ($pass1<>$pass2)
   {
  $msg= '*Δεν ηταν δυνατη η επιβεβαιωση του password<br>';

return false; 
   }
}

function check_email($mail,&$msg)
{
   if (!ereg('^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$',$mail))
   {
  $msg= '*Λαθος μορφή email<br>';
  return false; 
   }



   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
 
   $query="select * from users where users.email='$mail'";
   $result=mysqli_query($db,$query); 
 
   if (mysqli_num_rows($result)==0)
   {
  $msg= '';
  return true; 
   }

   if (mysqli_num_rows($result)>0)
   {
  $msg= '*Εχει ήδη γραφτει καποιος με αυτο το e-mail<br>';
  $chk=false; 
   }
}

function reg($username,$password,$email,$dt)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
 
   $query="insert into users (username,password,email,date)
   values ('$username','$password','$email','$dt')";

   $result=mysqli_query($db,$query);

   if ($result==true)
   {

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Η Εγγραφή σας ολοκληρώθηκε 
Επιτυχώς!</b><br><br></font>';

echo '<a href=account_ch.php?select=1><font size="3">Πατήστε εδώ για να 
Συνδεθείτε.</font></a>';

ini_set("SMTP","mailgate.otenet.gr");
ini_set("smtp_port","25");
ini_set("sendmail_from","n_kou@otenet.gr"); 

$msg = "Συγχαρητήρια για την Εγγραφή σας!\n";
$msg.= "Είστε πλεον μέλος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος!\n";
$msg.= "Απο τωρα μπορειτε να απολαμβανετε ολα τα προνομια των μελων του 

καταστηματος μας!";
$receiver = $email;
$subject = "Ευχαριστούμε για την Εγγραφή σας στο electron.gr";
$mailheaders = "From: electron.gr <electron@e-shop.gr> \n";
$mailheaders .= "Reply-To: $_POST[email]\n\n";
mail($receiver, $subject, $msg, $mailheaders);

   }
   else
   {

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την 
Εγγραφή σας.</b><br><br></font>';

echo '<a href=account_ch.php?select=3><font size="3">Προσπαθείστε ξανά</font></
a>';
   }
}
         

?>



<?php

session_start();

if (isset($_SESSION['user']))
{
  include_once ('header.php');

  echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Είσαι συνδεμένος στο 
Σύστημα<br><br>';

echo 'Για να ανακτήσεις τον κωδικό σου<br><br></font>';
echo '<a href=logout.php><font size="3">Πάτα εδώ για αποσύνδεση</font></a>';

include_once ('footer.php');
return;

}

include_once ('header.php');

if (isset($_POST['username']) && ($_POST['email']))
{
 $username=$_POST['username'];
 $email=$_POST['email'];

 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

if (isset($_POST['admin']) && $_POST['admin']==true)
$query="select * from admins where admins.adminname='$username' and 

admins.adminmail='$email'";
  else

$query="select * from users where users.username='$username' and 
users.email='$email'";

 $result=mysqli_query($db,$query);

 if (mysqli_num_rows($result)>0)
 {
  $p=rand(100000, 999999);

if (isset($_POST['admin']) && $_POST['admin']==true)
$query1="UPDATE admins SET adminpass = md5($p) WHERE adminname = 

'$username' && adminmail='$email'";
  else

$query1="UPDATE users SET password = md5($p) WHERE username = 
'$username' && email='$email'";

$result1=mysqli_query($db,$query1);
 }
 else
 {
  echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Δεν βρεθηκε Λογαριασμός 
που να ταιριαζει<br><br>

στο username με στο e-mail που 
δώσατε</font><br><br>';

echo '<a href=account_ch.php?select=2><font size="3">Προσπαθείστε 
ξανά</font></a>';

include_once('footer.php');
return;

 }
  

 



if ($result1==true)
 {

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Ο κωδικός σας έχει 
αλλάξει...<br><br>';

echo 'Ο νέος κωδικός έχει αποσταλεί στο e-mail σας.</font>';

ini_set("SMTP","mailgate.otenet.gr");
ini_set("smtp_port","25");
ini_set("sendmail_from","n_kou@otenet.gr"); 

$msg = "Ο κωδικός πρόσβασής σας έχει αλλάξει.\n";
$msg.= "Ο νέος σας κωδικός είναι\n";
$msg.=$p;
$msg.= "\n Παρακαλούμε συνδεθείτε με το νέο κωδικό και αλλάξτε τον το 

συντομότερο δυνατό";
$receiver = $email;
$subject = "Ανακτηση κωδικού πρόσβασης";
$mailheaders = "From: electron.gr <electron@e-shop.gr> \n";
$mailheaders .= "Reply-To: electron@e-shop.gr\n\n";
mail($receiver, $subject, $msg, $mailheaders);

 }
else
{

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Παρουσιάστηκε σφάλμα 
κατά την Αλλαγή του κωδικού.</b><br><br></font>';

echo '<a href=account_ch.php?select=2><font size="3">Προσπαθείστε 
ξανά</font></a>';

}
}
else
{

echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Δεν δώσατε το username και το 
e-mail 

<br><br>για την ανάκτηση του κωδικού</font><br><br>';
echo '<a href=account_ch.php?select=2><font size="3">Προσπαθείστε ξανά</font></

a>';
}

include_once('footer.php');

?>
<?php
session_start();

$email=$_POST['email'];
$name=$_POST['name'];
$address=$_POST['address'];
$city=$_POST['city'];
//$country=$_POST['country'];
$state=$_POST['state'];
$zip=$_POST['zip'];
$tel=$_POST['tel'];
$mobile=$_POST['mobile'];
$fax=$_POST['fax'];
$eponimia=$_POST['eponimia'];
$epagelma=$_POST['epagelma'];
$diefthinsi=$_POST['diefthinsi'];
$afm=$_POST['afm'];
$doy=$_POST['doy'];
$comp_tel=$_POST['comp_tel'];

include_once('user_fns.php');
$res=save($email,$name,$address,$city,$state,$zip,$tel,$mobile,$fax,$eponimia,
$epagelma,$diefthinsi,$afm,$doy,$comp_tel);



include_once ('header.php');
if ($res!=true)

echo '<br><font color="red" size="3">Η Αποθήκευση του Προφίλ σας Απέτυχε!<br> 
Προσπαθήστε ξανά!<br></font>';
edit_profile();
include_once('footer.php');

//Συνάρτηση για αποθήκευση στη Βάση δεδομένων
function save($email,$name,$address,$city,$state,$zip,$tel,$mob,$fax,$eponimia,
$epagelma,$diefthinsi,$afm,$doy,$comp_tel)
{
   $username=$_SESSION['user'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
   $query="update users
      set email='$email',
          name='$name',
          address='$address',
          city='$city',
          state='$state',
          tel='$tel',
          zip='$zip',
          fax='$fax',
          mobile='$mob',             
          comp_epon='$eponimia',
          comp_job='$epagelma',
          comp_adr='$diefthinsi',
          comp_afm='$afm',             
          comp_doy='$doy',
          comp_tel='$comp_tel' 
      where username='$username'";

   $result=mysqli_query($db,$query);
   return $result;
}
         

?>
<?php
session_start();

$proc_step=$_POST['proc_step'];
$orderid=$_POST['orderid'];

include_once ('user_fns.php'); 

$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,'electron');

include_once ('header.php');

if ($proc_step=='complete') 
{

$process="c";
$proc_step="Ολοκλήρωση";

}
else if  ($proc_step=='cancel')
{



$process="d";
$proc_step="Ακύρωση Από το Χρήστη";

}
else if  ($proc_step=='error')
{

$process="e";
$proc_step="Ακύρωση από το κατάστημα";

}
else
{

$process="s";
}

 $query="update orders
         set process='$process'
         where orderid='$orderid'";

$result=mysqli_query($db,$query);

if ($result==true)
{

 $query="select * from orders
         where orderid='$orderid'";

 $result=mysqli_query($db,$query);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);

$dt=time();
$dt=date("m/d/y G:i",$dt);

$history=$row['history'];
$newhistory=$history.'<br>'.$dt.' - '.$proc_step;

 $query="update orders
         set history='$newhistory'
         where orderid='$orderid'";

$result=mysqli_query($db,$query);

}
 
ext_orders_admin($orderid);
include_once ('footer.php');

?>
<?php
session_start();

include_once('user_fns.php');
include_once('functions.php');
include_once ('header.php');

$oldpassword=$_POST['oldpassword'];
$password=$_POST['password'];
$password2=$_POST['password2'];

$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,'electron');

$oldpassword=md5($oldpassword);

//Ελέγχει αν έχει γίνει σύνδεση χρήστη ή διαχειριστή 



if (isset($_SESSION['user']) && isset($_SESSION['admin']) && 
($_SESSION['admin']==true))
{
    $admin=$_SESSION['user'];
    $query="select * from admins where admins.adminname='$admin' and 
admins.adminpass='$oldpassword'";
} 
else if (isset($_SESSION['user']) && !isset($_SESSION['admin']))
{ 
    $user=$_SESSION['user'];
    $query="select * from users where users.username='$user' and 
users.password='$oldpassword'";
}

$result=mysqli_query($db,$query);

//τσεκάρει το παλιό password
if (mysqli_num_rows($result)==0)
{
     $msg="<small>Προσοχή! Το Παλιό σας password δεν μπορεσε να 
επιβεβαιωθεί.<br>Προσπαθήστε ξανά!</small>";
     edit_password($msg);
}

//Ελέγχει το μέγεθος του νέου κωδικού που δώθηκε
else if (strlen($password)<6)
{
     $msg="<small>Προσοχή! Πολυ μικρου μήκους password.<br>Προσπαθήστε ξανά!
</small>";
     edit_password($msg);
}

//Ελέγχει αν ο νέος κωδικος δώθηκε όμοιος και στα 2 πεδία
else if ($password!=$password2)
{
     $msg="<small>Προσοχή! To νέο password δεν μπόρεσε να 
επιβεβαιωθεί.<br>Προσπαθήστε ξανά!</small>";
     edit_password($msg);
}

//εκτελεί την συνάρτηση αλλαγής κωδικού
else
{
    $password=md5($password);
    save($password,$oldpassword);
}

//εκτελείται το footer
include_once('footer.php');

//Συναρτηση που αποθηκευει το νεο κωδικο
function save($password,$oldpassword)
{
   $username=$_SESSION['user'];
   $adm=$_SESSION['admin'];
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   if ($adm==false)
   {
      $query="update users
           set password='$password'
           where username='$username'";
   }



   else if ($adm==true)
   {
      $query="update admins
           set adminpass='$password'
           where adminname='$username'";
   }

   $result=mysqli_query($db,$query);
  
   if ($result==true)
   {

       $msg="<h3>Η αλλαγή του PassWord ολοκληρώθηκε επιτυχώς.</h3>";
       message($msg);
   }
   else if ($result==false)
   {
 
       $msg="<h2>Σφάλμα! Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων με το νέο password απέτυχε!
</h2>";
       message($msg);
   }
}

?>
<?php
session_start();

if (!isset($_POST['pay_way']) or !isset($_POST['parastatiko']) or !
isset($_POST['finorder']) or ($_POST['finorder']==1))
{
 include_once ('header.php');

display_cart();
include_once('footer.php');
return;

}

$username=$_SESSION['user'];

$pay_way=$_POST['pay_way'];
$parastatiko=$_POST['parastatiko'];

$ship_name=$_POST['ship_name'];
$ship_address=$_POST['ship_address'];
$ship_state=$_POST['ship_state'];
$ship_city=$_POST['ship_city'];
$ship_zip=$_POST['ship_zip'];
$ship_tel=$_POST['ship_tel'];
$ship_mobile=$_POST['ship_mobile'];
$ship_fax=$_POST['ship_fax'];
$ship_email=$_POST['ship_email'];
$ship_instr=$_POST['ship_instr'];

$dt=time();
//echo $time.' ';
//echo date("m/d/y G:i",$time);

//νέα παραγγελία δίνει στο process τιμη "n"
$process="n";

//Δινει στο history στιγμιοτυπο "καταχωρηση παραγγελίας"
$history=date("m/d/y G:i",$dt)." - Καταχώρηση παραγγελίας";



$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,'electron');

if ($pay_way=="c")
{

//συνάρτηση που παίρνει τα στοιχεια της πιστωτικής απ την προηγούμενη φόρμα
//συνδεεται με μια τραπεζα και ελεγχει τα στοιχεια της πιστωτικης

}

if ($parastatiko=="t")
{

$timol_eponimia=$_POST['timol_eponimia'];
$timol_epagelma=$_POST['timol_epagelma'];
$timol_adr=$_POST['timol_adr'];
$timol_afm=$_POST['timol_afm'];
$timol_doy=$_POST['timol_doy'];
$timol_tel=$_POST['timol_tel'];

    $query="insert into orders
(orderid, ship_name, ship_address, ship_city, ship_state, ship_zip, 
ship_tel,fax, ship_instr, pay_way, parastatiko,ship_mobile,
ship_email, timol_eponimia,timol_epagelma,timol_adr, timol_afm, 
timol_doy, timol_tel, username,dt,process,history) 

    values
(null,'$ship_name','$ship_address','$ship_city','$ship_state','$ship_zip',
'$ship_tel','$ship_fax','$ship_instr','$pay_way','$parastatiko','$ship_mobile',
'$ship_email','$timol_eponimia','$timol_epagelma','$timol_adr','$timol_afm',
'$timol_doy','$timol_tel','$username','$dt','$process','$history')";

}

if ($parastatiko=="a")
{

    $query="insert into orders
(orderid, ship_name, ship_address, ship_city, ship_state, ship_zip,
ship_tel,fax, ship_instr, pay_way, parastatiko, ship_mobile, 
ship_email,username,dt,process,history) 

    values
(null,'$ship_name','$ship_address','$ship_city','$ship_state','$ship_zip',
'$ship_tel','$ship_fax','$ship_instr','$pay_way','$parastatiko','$ship_mobile',
'$ship_email','$username','$dt','$process','$history')";

}

include_once ('header.php');

$result=mysqli_query($db,$query);

if ($result==true)
{

$insert_id=mysqli_insert_id($db);
$cart=$_SESSION['cart'];

$cnt1=0;
$cnt2=0;
foreach ($cart as $partid=>$qty)

 {
   //Μετραει τον αριθμο προϊόντων στο καλάθι
   $cnt1++;

     $query="select * from parts where partid = $partid";



     $result=mysqli_query($db,$query);
       $row=mysqli_fetch_assoc($result);

      $partname=$row['partname'];
      $price=$row['price'];

   $query="insert into order_parts
(orderid,partid,partname,part_price,quantity) 

   values
  ($insert_id,'$partid','$partname','$price','$qty')";

   $result=mysqli_query($db,$query);
   //Μετραει τον αριθμο προϊόντων απ το καλάθι που προστεθηκαν στη βαση 

δεδομενων
   if  ($result==true)

$cnt2++;
 }

if ($cnt1==$cnt2)
{
   unset ($_SESSION['cart']);

   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br> Η Παραγγελία σας 
Καταχωρήθηκε Επιτυχώς <br><br>';

   echo '<a href=usr_options.php?opt=12><font size="3">Πατήστε εδώ για να δείτε 
τις Παραγγελίες σας</font></a>';

}
else
{
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br> Δεν προστέθηκαν όλα τα 

προϊόντα στην παραγγελία σας';
   echo '<a href=usr_options.php?opt=12><font size="3">Πατήστε εδώ για να δείτε 

τις Παραγγελίες σας</font></a>';
}

}
else 
{
   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br> Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την 
Παραγγελία σας';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=1><font size="3">Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο 
καλάθι αγορών</font></a>';
}

include_once('footer.php');

?>
<?php
session_start();

if (isset($_POST['order']) and isset($_POST['pay_way']) and 
isset($_POST['parastatiko']) and ($_POST['order'])==2)
{

$pay_way=$_POST['pay_way'];
$parastatiko=$_POST['parastatiko'];

include_once ('header.php');
view_order_form2($pay_way,$parastatiko);
include_once('footer.php');

}

else
{
 include_once ('header.php');

display_cart();
include_once('footer.php');



}

?>
<?php
session_start();

if (isset($_SESSION['user']))
{
  include_once ('header.php');

  echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Είστε ήδη συνδεμένος στο 
Σύστημα<br><br></font>';
  echo '<a href=logout.php><font size="3">Πατήστε εδώ για αποσύνδεση</font></a>';

  include_once ('footer.php');
  return;
}

//Ελέγχει αν έχει δοθεί username και password
if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
{
  $username=$_POST['username'];
  $password=$_POST['password'];
 
  $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
  mysqli_select_db($db,'electron');

  if (isset($_POST['admin']) && $_POST['admin']==true)
  $query="select * from admins where admins.adminname='$username' and 
admins.adminpass=md5('$password')";
  else
  $query="select * from users where users.username='$username' and 
users.password=md5('$password')";
 
  $result=mysqli_query($db,$query);

  if (mysqli_num_rows($result)>0)
  {
  $_SESSION['user']=$username;

if (isset($_POST['admin']) && $_POST['admin']==true)
$_SESSION['admin']=true;

  }
  else
  {
     include_once ('header.php');
     $msg='*Παρακαλώ ελέγξτε ονομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης';
     login($msg);
     include_once ('footer.php');
  }
}
//Εαν δε δωθηκε username και password
else
{
   include_once ('header.php');
   $msg='*Πρέπει να δώσετε ονομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης';
   login($msg);
   include_once ('footer.php');
}

//Μύνημα αμέσως μετά την σύνδεση στο Σύστημα
if (isset($_SESSION['user']) && !isset($_SESSION['admin']))
{
   include_once ('header.php');



   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Καλώς ήρθατε <b>'.
$_SESSION['user'].'</b><br><br>';
   echo 'Απο αυτή τη στιγμή μπορείτε να ξεκινήσετε τις Παραγγελίες 
σας</font><br><br>';
   echo '<a href=back_to_parts.php><font size="3">Πατήστε εδώ για επιστροφή στα 
Προϊόντα<br></font></a>';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=1><font size="3">ή εδώ για το καλάθι 
αγορών</font></a>';
   include_once ('footer.php');
}

else if (isset($_SESSION['user']) && isset($_SESSION['admin'])  && 
($_SESSION['admin']==true))
{
   include_once ('header.php');

   echo '<font size="3" color="red"><br><br><br><br>Καλώς ήρθες <b>'.
$_SESSION['user'].'</b><br><br>';
   echo 'Έχεις Εισέλθει στο Περιβάλλον Διαχείρησης του Καταστήματος<br><br>';
   echo 'Κάνε τις όποιες Αλλαγές με <u>Προσοχή!</u>';

   include_once ('footer.php');
}

?>
<?php
session_start();

$company=$_POST['company'];
$personal_data=$_POST['personal_data'];
$rules=$_POST['rules'];
$faqs=$_POST['faqs'];
$contact=$_POST['contact'];
$order_ways=$_POST['order_ways'];
$pay_ways=$_POST['pay_ways'];
$send_ways=$_POST['send_ways'];

//Φορτώνει τα αρχεία συναρτήσεων
include_once ('user_fns.php');

include_once ('header.php');
$msg1=save('company',$company);
$msg2=save('personal_data',$personal_data);
$msg3=save('rules',$rules);
$msg4=save('faqs',$faqs);
$msg5=save('contact',$contact);
$msg6=save('order_ways',$order_ways);
$msg7=save('pay_ways',$pay_ways);
$msg8=save('send_ways',$send_ways);
 
if ($msg1!=true or $msg2!=true or $msg3!=true or $msg4!=true or $msg5!=true or $msg6!
=true or $msg7!=true or $msg8!=true)
{
    $msg="Εμφανίστηκε Προβλημα κατα την εγγραφή στη βάση δεδομένων";
    information($msg);
}
else
{
    $msg="<br>";
    information('');
}

include_once('footer.php');



//Συνάρτηση που αποθηκεύει τις αλλαγές στη βαση δεδομένων
function save($descr,$text1)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from more where more.descr='$descr'";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results>0)
   {
   $query="update more
     set text1='$text1'
      where descr='$descr'";
   }
   else
   {

$query="insert into more (descr,text1)
       values ('$descr','$text1')";
   }

   $result=mysqli_query($db,$query);
   return $result;
}

?>
<?php
session_start();

$bank_accounts=$_POST['bank_accounts'];
$delivery_cost=$_POST['delivery_cost'];

include_once ('user_fns.php');
include_once ('header.php');

$msg1=save('bank_accounts',$bank_accounts,' ');
$msg2=save('delivery_cost',' ',$delivery_cost);
 
if ($msg1!=true or $msg2!=true)
{
   $msg="Εμφανίστηκε Προβλημα κατα την εγγραφή στη βάση δεδομένων";
   financial_set($msg);
}
else
{

//$msg="<br>";
   financial_set('');
}

include_once('footer.php');

//Συνάρτηση που αποθηκεύει τις αλλαγές στη βαση δεδομένων
function save($descr,$text,$num)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');



   $query="select * from more where more.descr='$descr'";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);
 
   if ($num_results>0)
   {
   $query="update more
     set text1='$text',

num='$num'     
      where descr='$descr'";
   }
   else
   {

$query="insert into more (descr,text1,num)
           values ('$descr','$text','$num')";
   }

   $result=mysqli_query($db,$query);
   return $result;
}

?>
<?php
session_start();
//Παίρνει με post τις τιμές των μεταβλητών απο την φόρμα της προηγούμενης σελίδας
$partid=$_POST['partid'];
$name=$_POST['name'];
$brand=$_POST['brand'];
$price=$_POST['price'];
$stock=$_POST['stock'];
$short_descr=$_POST['short_descr'];
$description=$_POST['description'];
$targetcat=$_POST['targetcat'];
if (!isset($_POST['Visibility']))
    $Visibility="n";
else
    $Visibility=$_POST['Visibility'];

//Δινει την τιμη "μηδεν" στις μεταβλητες αν δε δωθει τιμη
//για να υπαρχει συμβατοτητα με τον τυπο μεταβλητης στη MySQL
if ($price=="")   
    $price=0.00;
if ($stock=="")   
    $stock=0.00;

include_once ('user_fns.php');
$msg=save($partid,$name,$brand,$price,$stock,$short_descr,$description,$Visibility,
$targetcat);

include_once ('header.php');
edit_part();
include_once('footer.php');

//Συνάρτηση που αποθηκεύει τις αλλαγές προϊόντων στη βαση δεδομένων
function save($partid,$name,$brand,$price,$stock,$short_descr,$description,
$Visibility,$targetcat)
{
 $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
 mysqli_select_db($db,'electron');

 $query="update parts
     set catid='$targetcat',
         partname='$name',
         brand='$brand',
         description='$description',



         price='$price',
         stock='$stock',
         sh_descr='$short_descr',
         visibility='$Visibility'
      where partid='$partid'";

 $result=mysqli_query($db,$query);
}
        
?>
<?php
session_start();

$partid=$_POST['partid'];
$price=$_POST['price'];
$stock=$_POST['stock'];
if (!isset($_POST['vis']))
    $visibility="n";
else
    $visibility=$_POST['vis'];

include_once ('user_fns.php');

savepart($partid,$price,$stock,$visibility);

if(isset($_POST['ext_edit']))
{
    include_once ('header.php');
    ext_edit_part($partid);
    include_once('footer.php');
}
else
{
     //ξαναφορτώνει τη φόρμα αλλαγών
     include_once ('header.php');
     edit_part();
     include_once('footer.php');
}

//Συνάρτηση που αποθηκεύει τις αλλαγές στη βάση δεδομένων
function savepart($partid,$price,$stock,$visibility)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="update parts
           set visibility='$visibility',
               stock='$stock',
               price='$price'
           where partid='$partid'";

   $result=mysqli_query($db,$query);
}
         
?>
<?php
session_start();
include_once ('user_fns.php');

//ελέγχει αν έχει γίνει σύνδεση διαχειρηστή
//Σε περιπτωση μη συνδεσης εμφανίζει μύνημα λάθους
if (!isset($_SESSION['admin']) or $_SESSION['admin']!=true)
{
     $msg="Αδύνατη η εκτέλεση! <br>Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για Διαχειριστές!";



     include_once ('header.php');
     message($msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}

//Πέρνει τις τιμές μεταβλητών απ την προηγούμενη σελίδα
$catid=$_POST['catid'];
$catname=$_POST['catname'];
$parent=$_POST['parent'];
$visibility=$_POST['vis'];
$description=$_POST['description'];

//οταν το checkbox της εμφάνισης κατηγορίας δεν ειναι τσεκαρισμένο
//δίνει τιμη "n" στην $visibility
  if ($visibility=="")
      $visibility="n";

//καλεί τη συνάρτηση αποθήκευσης των αλλαγών
$fback=savecat($catid,$catname,$parent,$visibility,$description);

include_once ('header.php');

//Ελεγχει αν επιλέχθηκε εικόνα
if (!($_FILES['cat_icon']['name']))
{
    edit_categories($fback,'');
    include_once('footer.php');
    return;
}  
$chk_err=up_fl_ercd($_FILES['cat_icon']);

if ($chk_err!="ok")
{
    edit_categories($fback,$chk_err);
    include_once('footer.php');
    return;
}

//Έλεγχος  τύπου αρχείου
if ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/gif')
   $upfile='uploads/cat'.$catid;
elseif ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/jpg')
   $upfile='uploads/cat'.$catid;
elseif ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/jpeg')
   $upfile='uploads/cat'.$catid;
else
{
   $msg="Το αρχείο δεν ειναι εικόνα τύπου GIF ή jpeg ή jpg";
   edit_categories($fback,$msg);
   include_once('footer.php');
   return;
}

if (is_uploaded_file($_FILES['cat_icon']['tmp_name']))
{
    if (!move_uploaded_file($_FILES['cat_icon']['tmp_name'],$upfile))
    {
        $msg="Δεν έιναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου στον κατάλογο προορισμού";
        edit_categories($fback,$msg);
        include_once('footer.php');
        return;
    }
}
else



{
   $msg='Πιθανή κακόβουλη επίθεση από το αρχείο:'.$_FILES['cat_icon']['name'];
   edit_categories($fback,$msg);
   include_once('footer.php');
   return;
}

edit_categories($fback,'');
include_once('footer.php');;

//Συνάρτηση για αποθήκευση στη ΒΔ
function savecat($catid,$catname,$parent,$visibility,$description)
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

    $msg='';
    $parid=$parent;
    $chk=true;
    $count=0;
    //Πρεπει να αποκλεισω οτι μια κατηγορια θα μετακινηθει σε υποκατηγορια της ή στον 
εαυτό της.
    //Διατρέχει τη διαδρομη από την κατηγορία στοχο μέχρι το home και αν διαπιστωσει 
οτι στη διαδρομη συναντάει 
    //την κατηγορία προς μετακίνηση δίνει στο $chk ενα false
    while (($parid>0) && ($count<100))
    {
        if ($catid==$parid)
        {
            $chk=false;
            break;
        }
      
        $qry="select * from categories where categories.catid='$parid'";
        $rslt=mysqli_query($db,$qry);

$num_res=mysqli_num_rows($rslt);
if (mysqli_num_rows($rslt)<1)
{
    $chk=false;
    break;
}

        $row=mysqli_fetch_assoc($rslt);
        $parid=$row['parentid'];
    }

    //Αν η κατηγορία-στόχος δεν ειναι υποκατηγορία τότε γινεται η μετακίνηση
    if ($chk==true)
    {
        $query="update categories
            set catname='$catname',
                parentid='$parent',
                visibility='$visibility',

description='$description'
          where catid='$catid'";
    }
    //Αν η κατηγορία-στόχος ειναι υποκατηγορία τότε γινεται αποθηκευση αλλαγών χωρίς 
μετακίνηση
    else
    {
        $query="update categories
            set catname='$catname',
                visibility='$visibility',

description='$description'
          where catid='$catid'";



        $msg="Αδυνατη η μετακίνηση κατηγορίας στη νέα θέση.<br>";
    }

   $result=mysqli_query($db,$query);

   if ($result!=true)
$msg=$msg.'Παρουσιάστηκε σφάλμα στην αποθήκευση των Αλλαγών.';

   return $msg;

}

?>

<?php
session_start();
include_once ('user_fns.php');
//ελέγχει αν έχει γίνει σύνδεση διαχειριστή
//Σε περιπτωση μη συνδεσης εμφανίζει μύνημα λάθους
if ($_SESSION['admin']!=true)
{
     $msg="Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για Διαχειριστές!";
     include_once ('header.php');
     message($msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}
//Πέρνει με post απο την προηγούμενη σελίδα
$cat=$_POST['cat'];
$catname=$_POST['catname'];

$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,'electron');

//καλεί τη συνάρτηση διαγραφής κατηγορίας
$fback=deletecat($cat,$catname);
echo $fback;
if ($fback!=true)
{
     include_once ('header.php');
     del_subcategory('$fback');
     include_once('footer.php');
     return;
}

//διαγραφή αρχείων εικόνων κατηγορίας που μόλις διαγράφηκε
$path1='uploads/cat'.$cat.'.gif';
$path2='uploads/cat'.$cat.'.jpg';
$path3='uploads/cat'.$cat.'.jpeg';
unlink($path1);
unlink($path2);
unlink($path3);

include_once ('header.php');
del_subcategory('');
include_once('footer.php');

//Συνάρτηση διαγραφής κατηγορίας
function deletecat($cat,$catname)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $qr1="select * from categories where categories.parentid='$cat'";
   $res1=mysqli_query($db,$qr1);



   $num_res1=mysqli_num_rows($res1);

   $qr2="select * from parts where parts.catid='$cat'";
   $res2=mysqli_query($db,$qr2);
   $num_res2=mysqli_num_rows($res2);

   if (($num_res1==0) && ($num_res2==0))
   {
      $query="delete from categories
                where catid='$cat'";
      $result=mysqli_query($db,$query);

if ($result!=true)
    return 'Απροσδιόριστο σφάλμα κατα τη διαγραφή';

      else
    return true;

   }
   else
      return 'Η κατηγορία δεν διαγράφηκε επειδή δεν ήταν κενή!';
}
   
      
?>

<?php
session_start();
$partid=$_POST['partid'];

include_once ('user_fns.php');
include_once ('functions.php');
include_once ('header.php');
del($partid);
del_part();
include_once('footer.php');

//Συνάρτηση για διαγραφ΄απο τη ΒΔ
function del($partid)
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

    $query="delete from parts
            where partid='$partid'";

   $result=mysqli_query($db,$query);

   if ($result!=true)
   message('Παρουσιάστηκε σφάλμα κατα τη Διαγραφή του Προϊόντος');
}
         
?>
<?php
session_start();

$name=$_POST['name'];
$mail=$_POST['mail'];
$phone=$_POST['phone'];
$subject=$_POST['subject'];
$message=$_POST['message'];

include_once ('user_fns.php');
include_once ('header.php');

echo $name.'<br><br>'.$mail.'<br><br>'.$phone.'<br><br>'.
$subject.'<br><br>'.nl2br($message);



include_once('footer.php');

?>

<?php
session_start();
$cart=$_SESSION['cart'];

if (!isset($_POST['cart_ch']))
$select=0;

else
$select=$_POST['cart_ch'];

switch($select)
{
   case '1':
    include_once('back_to_parts.php');
    break;
   case '2':
   foreach ($cart as $partid=>$qty)

{
      $var_qty='quantity'.$partid;

   $qty=$_POST[$var_qty];
   $var_del='del'.$partid;
   if (!isset($_POST[$var_del]))  

 $del=false;
   else

$del=$_POST[$var_del];

   $_SESSION['cart'][$partid]=$qty;

   if ($_SESSION['cart'][$partid]==0  or $del==true)
 unset ($_SESSION['cart'][$partid]);

}

include_once ('header.php');
display_cart();
include_once('footer.php');

  break;

   case '3':
    include_once ('header.php');

if (isset($_SESSION['user']))
{
   view_order_form1();
}
else
{
   echo '<font size="2" color="red"><br><br>Δεν είσαι συνδεμένος στο 

σύστημα.<br>';
   echo 'Για να ολοκληρώσεις τις αγορές σου <b>πρέπει να συνδεθείς!

</b><br><br></font>';
   login('');
}

include_once('footer.php');
  break;

   default:
     include_once ('header.php');

display_cart();



include_once('footer.php');
 break;
}

?>
<?php
session_start();
include_once ('user_fns.php');

//ελέγχει αν έχει γίνει σύνδεση διαχειρηστή
//Σε περιπτωση μη συνδεσης εμφανίζει μύνημα λάθους
if ($_SESSION['admin']!=true)
{
     $msg="Αδύνατη η εκτέλεση! <br>Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για Διαχειριστές!";
     include_once ('header.php');
     message($msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}
//Πέρνει τις τιμές μεταβλητών απ την προηγούμενη σελίδα
$newcat=$_POST['newcat'];
$targetcat=$_POST['cat'];
//οταν το checkbox της εμφάνισης κατηγορίας δεν ειναι τσεκαρισμένο
//δίνει τιμη "n" στην $visibility
if (!isset($_POST['visibility']))

   $visibility="n";
else

$visibility=$_POST['visibility'];
$description=$_POST['description'];

$fback=savecat($targetcat,$newcat,$visibility,$description);
 
if ($fback==false)
{
     $msg="*Παρουσιάστηκε σφάλμα κατα την εγγραφή στη βάση δεδομένων!<br> Η κατήγορία 
δεν προστέθηκε!";
     include_once ('header.php');
     add_subcategory($msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}

include_once ('header.php');
$msg='*Η νέα Κατηγορία προστέθηκε <br>';

//Ελεγχει αν επιλέχθηκε εικόνα
if (!($_FILES['cat_icon']['name']))
{
    $msg=$msg.'*Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα για την κατηγορία αργότερα!';
//    message($msg);
    add_subcategory($msg);
    include_once('footer.php');
    return;
}   

$chk_err=up_fl_ercd($_FILES['cat_icon']);

if ($chk_err!="ok")
{
    $msg=$msg.$chk_err.'<br>*Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα για την κατηγορία 
αργότερα!';
//    message($msg);
    add_subcategory($msg);
    include_once('footer.php');
    return;



}

//Έλεγχος  τύπου αρχείου
if ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/gif')
    $upfile='uploads/cat'.$fback;
elseif ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/jpg')
   $upfile='uploads/cat'.$fback;
elseif ($_FILES['cat_icon']['type'] =='image/jpeg')
   $upfile='uploads/cat'.$fback;
else
{
   $msg=$msg.'*Το αρχείο δεν ειναι εικόνα τύπου GIF ή jpeg ή jpg<br>
         Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα για την κατηγορία αργότερα!';
   add_subcategory($msg);
   include_once('footer.php');
   return;
}

if (is_uploaded_file($_FILES['cat_icon']['tmp_name']))
{
   if (!move_uploaded_file($_FILES['cat_icon']['tmp_name'],$upfile))
   {
      $msg=$msg.'*Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου στον κατάλογο 
προορισμού';
      //  message($msg);

add_subcategory($msg);
      include_once('footer.php');
       return;
   }
}
else
{
   $msg=$msg.'*Πιθανή κακόβουλη επίθεση από το αρχείο:'.$_FILES['cat_icon']['name'];
   //message($msg);
   add_subcategory($msg);
   include_once('footer.php');
   return;
}

    //$msg=$msg.'*Η Εικόνα αποθηκεύτηκε επιτυχώς';
    //message($msg);
    add_subcategory($msg);
    include_once('footer.php');

function savecat($parentid,$catname,$visibility,$description)
{
    $db=mysql_connect("localhost","root","capi2003");
    mysql_select_db('electron',$db);
    $query="insert into categories  values 
(NULL,'$parentid','$catname','$visibility','$description')";
    $result=mysql_query($query,$db);

    if ($result==true) 
    {
        $insert_id=mysql_insert_id();
        return $insert_id;
    }
    else
     return false;

}
     



?>
<?php
session_start();
include_once ('user_fns.php');

if ($_SESSION['admin']!=true)
{
     $msg="Αδύνατη η εκτέλεση! <br>Λειτουργία διαθέσιμη μόνο για Διαχειριστές!";
     include_once ('header.php');
     message($msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}

$cid=$_POST['ct'];
$name=$_POST['name'];
$brand=$_POST['brand'];
$price=$_POST['price'];
$Stock=$_POST['Stock'];
$short_descr=$_POST['short_descr'];
$description=$_POST['description'];
$dt=time();

if (!isset($_POST['Visibility']))
    $Visibility="n";
else
   $Visibility=$_POST['Visibility'];

//Δινει την τιμη "μηδεν" στις μεταβλητες αν δε δωθει τιμη
//για να υπαρχει συμβατοτητα με τον τυπο μεταβλητης στη MySQL
if ($price=="")   
    $price=0.00;
if ($Stock=="")   
    $Stock=0.00;

$fback=savenew($cid,$name,$brand,$price,$Stock,$short_descr,$description,$Visibility,
$dt);

if ($fback==false)
{
     $sv_db_msg="Παρουσιάστηκε σφάλμα κατα την εγγραφή στη βάση δεδομένων!";
     include_once ('header.php');
     add_part($sv_db_msg);
     include_once('footer.php');
     return;
}

//Φορτωνει ξανα τη σελιδα προσθήκης προϊόντων
include_once ('header.php');
$sv_db_msg="Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς!";

$fl_msg1="mvok";
$fl_msg2="mvok";

if ($_FILES['part_icon']['name'])
{
    $chk_err=up_fl_ercd($_FILES['part_icon']);
    
    if ($chk_err="ok")
    {
        //Έλεγχος  τύπου αρχείου
        if (($_FILES['part_icon']['type'] =='image/gif') or
            ($_FILES['part_icon']['type'] =='image/jpg') or 
            ($_FILES['part_icon']['type'] =='image/jpeg'))



        {

            $upfile='uploads/part'.$fback;
            $fl_msg1="upok";
        }
        else
        {
           $fl_msg1="Η εικόνα δεν είναι τύπου GIF ή jpeg ή jpg";
        }

    }
    else 
    {
        $fl_msg1='Σφάλμα με το αρχείο εικόνας:'.$chk_err;
    }

}

if ($fl_msg1=="upok")
{

   if (is_uploaded_file($_FILES['part_icon']['tmp_name']))
   {
        if (!move_uploaded_file($_FILES['part_icon']['tmp_name'],$upfile))
        {
            $fl_msg1="Προβλημα: Δεν έιναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου στον 
κατάλογο προορισμού";
        }
        else
        {
            $fl_msg1="mvok";
        }
   }
   else
   {
        $fl_msg1="Πρόβλημα: Πιθανή κακόβουλη επίθεση από το αρχείο:".
$_FILES['cat_icon']['name'];
   }

}

if ($_FILES['datasheet']['name'])
{
    $chk_err=up_fl_ercd($_FILES['datasheet']);
    
    if ($chk_err="ok")
    {
        //Έλεγχος  τύπου αρχείου
        if ($_FILES['datasheet']['type'] =='application/pdf')
        {
            $upfile='uploads/part'.$fback.'.pdf';
            $fl_msg2="upok";
        }
        else
        {
           $fl_msg2="Το αρχείο δεν είναι τύπου pdf";
        }

    }
    else
    {
        $fl_msg2='Σφάλμα με το αρχείο:'.$chk_err;
    }



}

if ($fl_msg2=="upok")
{

   if (is_uploaded_file($_FILES['datasheet']['tmp_name']))
   {
        if (!move_uploaded_file($_FILES['datasheet']['tmp_name'],$upfile))
        {
            $fl_msg2="Προβλημα: Δεν έιναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου στον 
κατάλογο προορισμού";
        }
        else
        {
            $fl_msg2="mvok";
        }
   }
   else
   {
        $fl_msg2="Πρόβλημα: Πιθανή κακόβουλη επίθεση από το αρχείο:".
$_FILES['datasheet']['name'];
   }

}

$msg=$sv_db_msg;

if ($fl_msg1!="mvok")
{
    $msg=$msg.'<br>'.$fl_msg1;
}

if ($fl_msg2!="mvok")
{
    $msg=$msg.'<br>'.$fl_msg2;
}

$msg='<small>'.$msg.'</small>';

add_part($msg);

include_once('footer.php');

//Συνάρτηση που εκτελεί την προσθήκη προϊόντων στη βαση δεδομένων
function savenew($cid,$name,$brand,$price,$Stock,$short_descr,$description,
$Visibility,$dt)
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,"electron");

   $query="insert into parts 
(partname,catid,price,description,sh_descr,brand,visibility,stock,date)
           values 
('$name','$cid','$price','$description','$short_descr','$brand','$Visibility','$Stock
','$dt')";

   $result=mysqli_query($db,$query);



   if ($result==true) 
   {
        $insert_id=mysqli_insert_id($db);
        return $insert_id;
   }
   else
   {
        return false;
   }
}
  
 

      
?>
<?php

echo '<tr height="25">';
echo '<td bgcolor="f3d149"></td>';
echo '<td align="center">';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=20>Η εταιρία μας</a>';
   echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;  |  &nbsp;&nbsp;&nbsp';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=21>Επικοινωνία</a>';
   echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;  |  &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=22>Προστασία Προσωπικών Δεδομένων</a>';
   echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;  |  &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=24>Όροι Χρήσης</a>';
   echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;  |  &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
   echo '<a href=menu_ch.php?select=25>Συνήθεις Ερωτήσεις</a>';
echo '</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
echo '<td bgcolor="f3d149"></td>';
echo '<td align="center">Copyright © 2008 Electron. All rights reserved. Designed by 
Nikolaos kourtis. </td>';
echo '</tr>';

echo '</table>';
echo '</body>';
echo '</html>';

?>
<?php
session_start();

include_once ('header.php');
view_cat();
view_parts();
view_subcats();
include_once('footer.php');

?>
<?php
$partid=$_GET['part'];
session_start();

include_once ('header.php');

$db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
mysqli_select_db($db,"electron");

$query="select * from parts where parts.partid=$partid";
$result=mysqli_query($db,$query);



$row=mysqli_fetch_assoc($result);

echo '<br>';
echo '<table width=95%>';

echo  '<tr bgcolor="f3d149">';
echo '<td colspan="3" height="20"><b><u>'.$row['partname'].'</u></b> ('.
$row['partid'].')</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
//echo '<td width="10" bgcolor="red">*</td>';
echo '<td colspan="2" height="20">Προϊόν:<font color="red"> '.
$row['partname'].'</font></td>';
echo '<td rowspan="8"><img src="uploads/part'.$row['partid'].'" height = "300" 
align="right"></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
//echo '<td width="10"></td>';
echo '<td colspan="2" height="20">Κωδικός: <font color="red"> '.
$row['partid'].'</font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
//echo '<td width="10"></td>';
echo '<td colspan="2" height="20">Κατασκευαστής: <font color="red">'.
$row['brand'].'</font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
//echo '<td width="10"></td>';
echo '<td colspan="2">Σύντομη περιγραφή:<br><font color="red">'.
$row['sh_descr'].'</font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
//echo '<td width="5" ></td>';
echo '<td>Αναλυτική περιγραφή: <font color="red"><br>'.nl2br($row['description']).'</
font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
//echo '<td width="5"></td>';
echo '<td height="20">Stock: <font color="red"> '.$row['stock'].'</font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
//echo '<td width="5"></td>';
echo '<td height="20">Τιμή: <font color="red"> '.$row['price'].'</font></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr';
$add_to_cart='show_cart.php?new_buy='.$row['partid'];
echo "<td><a href=$add_to_cart><img src='img/cart2.gif' alt='' border=0
             align='middle'   height = 35  width='124'></a></td>";
echo '</tr>';
echo '</table>';

include_once ('footer.php');

?>
<?php

//παίρνει με GET την κατηγορια-στοχο απ το menu



$target_cat=$_GET['target_cat'];
//ξεκιναμε συνοδο
session_start();

$_SESSION['catid']=$target_cat;

include_once ('header.php');
//view_menu(); 
view_cat();

if ($_SESSION['catid']<>0)
{
view_parts();

}
view_subcats();

include_once ('footer.php');

?>

<?php
$option=$_GET['opt'];

session_start();

include_once('header.php');
include_once('user_fns.php');

//Ελέγχω αν ο τρέχων χρήστης της σελίδας ειναι διαχειριστής ή καταχωρημένος χρήστης ή 
απλός επισκέπτης
//αν ειναι διαχειριστής
if (isset($_SESSION['user']) && (isset($_SESSION['admin'])) && 
($_SESSION['admin']==true))
{
   switch($option)
   { 
  case 1:
     edit_password('');
     break;
  case 2:
     edit_categories('','');
     break;
  case 4:
     add_subcategory('');
     break;
  case 5:
     del_subcategory('');
     break;
  case 6:
     edit_part();
     break;
  case 8:
     add_part('');
     break;
  case 9:
     del_part();
     break;

case 10:
     other_options_menu();
     break;
  case 20:

  $msg="<br>";



     information($msg);
     break;
  case 21:
     send_mail();
     break;
  case 22:

  $msg="<br>";
     financial_set($msg);
     break;
  case 23:

  $msg="<br>";
     process_steps($msg);
     break;
  case 25:

  $username=$_GET['user'];
     orders_admin($username);
     break;
  case 26:

  $orderid=$_GET['order'];
  ext_orders_admin($orderid);
  break;

 // case 27:
//   customers();
//   break;
  case 28:

  $username=$_GET['user'];
  customer_inf($username);
  break;

  case 29:
   view_server_info();

  break;
  default:
     echo '<font color="red" size="3"> <br><br><br><br>Μη διαθέσιμη 
λειτουργια</font>';
     break;
   }
}
//αν ειναι γραμμένος χρήστης
else if (isset($_SESSION['user']) && !isset($_SESSION['admin']))
{
   switch($option)
   { 
  case 11:
      edit_profile();
      break;
  case 12:
      orders_user('');
      break;
  case 14:
      edit_password('');
      break;
  case 15:

   $orderid=$_GET['order'];
   ext_orders_usr($orderid);
   break;

  default:
      echo '<font color="red" size="3"> <br><br><br><br>Μη διαθέσιμη 
λειτουργια</font>';
      break;
   }
}
//αν ειναι απλος επισκέπτης
else
{
   echo '<font color="red" size="3"> <br><br><br><br>Μη διαθέσιμη λειτουργια</font>';



}

include_once('footer.php');

?>
<?php

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα αλλαγής Κωδικού
function edit_password($errmsg)
{
   if (!isset($_SESSION['user']))
   {

echo '<font color:"red" size:"3">Η Λειτουργία Δεν είναι Διαθέσιμη</font>';
$msg="Λειτουργία μόνο για Χρήστες και Διαχειριστές!!!";
message($msg);
return;

   }

   echo '<br>';
   //Δημιουργια φορμας και αντίστοιχου πίνακα (table) για την αλλαγη του κωδικου
   echo '<form method="post" action="frm_act_password_edit.php">';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';

   echo  '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo  '<td  colspan="2"  height="17"><u><b>Αλλαγη password </b></u> </td>';  
   echo  '</tr>';

   echo '<tr><td colspan="2" bgcolor="f3d149" height="2"></td></tr>';

   echo '<tr>';
   echo '<td width="150">Παλιό password:</td>';
   echo '<td width="150" align="right">';
   echo '<input type="password"  size="18" maxlength="25" name="oldpassword">';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td width="150">νεο password:</td>';
   echo '<td width="150" align="right">';
   echo '<input type="password" size="18" maxlength="25" name="password">';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td width="150">επιβεβαίωση:</td>';
   echo '<td width="150" align="right">';
   echo '<input type="password" size="18" maxlength="25" name="password2">';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';

   echo '<tr height="20"><td colspan="2">'.$errmsg.'</td></tr>';

   echo '<tr>';
   echo '<td><input type="reset" value="Καθαρισμός"></td>'; 
   echo '<td align="right"><input type="submit" value="Αποθήκευση"></td>'; 
   echo '</tr>';

   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="2"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '</form>';
}

//Συνάρτηση εμφάνισης της φόρμας Παραγγελιών για τον πελάτη



function orders_user($msg)
{
   $cid=$_SESSION['catid'];
   $user=$_SESSION['user'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
   $query="select * from orders where username='$user' ORDER BY dt DESC";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {  

echo '<br><br><br><br><font size="3" color="red"> Δεν έχετε κάνει καμια 
Παραγγελία</font>'; 

echo '<a href=back_to_parts.php><font size="3"><br><br> Πατήστε εδώ για 
επιστροφή στα προϊόντα</font></a>';  
       return;
   } 
   echo '<br>';
   //Δημιουργεί τον πίνακα 
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "1">';

   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="4" height="17"><b><u>Οι Παραγγελίες μου</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="20">';
   echo '<td width="60">Κωδικός</td>';
   echo '<td width="150" align="center">Κατάσταση</td>';
   echo '<td width="150" align="center">Ημερ/νία Εισαγωγής</td>';
   echo '<td width="180"></td>';
   echo '<tr>';

   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {
       $row=mysqli_fetch_assoc($result);

$dt=date("m/d/y - G:i",$row['dt']);
echo '<tr height="22">';
echo '<td><a href=usr_options.php?opt=15&order='.$row['orderid'].' >'.

$row['orderid'].'</a></td>';

if ($row['process']=='d')
$proc="Ακυρώθηκε";

elseif ($row['process']=='e')
$proc="Πρόβλημα - Ακυρώθηκε";

elseif ($row['process']=='c')
$proc="Ολοκληρώθηκε";

elseif ($row['process']=='n')
$proc="Νέα";

elseif ($row['process']=='s')
$proc="Σε εξέλιξη";

echo '<td align="center"><a href=usr_options.php?opt=15&order='.
$row['orderid'].'>'.$proc.'</a></td>';

echo '<td align="center"><a href=usr_options.php?opt=15&order='.
$row['orderid'].'>'.$dt.'</a></td>';

echo '<td align="right"><a href=usr_options.php?opt=15&order='.
$row['orderid'].'>Περισσότερες Λεπτομέριες...</a></td>';

echo '</tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';

   }
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="6" height="17"></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '</table>';



   echo '<br>';
}

//Συνάρτηση εμφάνισης της φόρμας Λεπτομεριών για μια Παραγγελία (για τον πελάτη)
function ext_orders_usr($orderid)
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');

    $query1="select * from orders where orderid='$orderid'";
    $result1=mysqli_query($db,$query1);
    $num_results1=mysqli_num_rows($result1);

    if ($num_results1==0)
    {  

echo '<br><br><br><br><font size="3" color="red"> Δεν μπορεί να βρεθεί η 
συγκεκριμένη Παραγγελία</font>'; 

echo '<a href=usr_options.php?opt=12><font size="3"><br><br> Πατήστε εδώ για 
επιστροφή στη λίστα Παραγγελιών</font></a>';  
       return;
    } 

    $query2="select * from order_parts where orderid='$orderid'";
    $result2=mysqli_query($db,$query2);

    echo '<br>';
    //Δημιουργεί τον πίνακα 
    echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
    echo '<tr bgcolor="f3d149">';
    echo '<td colspan="6" height="17"><b><u>Λεπτομέριες Παραγγελίας με κωδικό: '.
$orderid.'</u></b></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
    
    $row1=mysqli_fetch_assoc($result1);
    $num_results2=mysqli_num_rows($result2);

//$dt=date("m/d/y - G:i",$row1['dt']);
    echo '<tr><td colspan="5"><u><b>Προϊόντα Παραγγελίας</b></u></td></tr>';
    echo '<tr  bgcolor="f9e8a2" height="18">';
    echo '<td width="60">Κωδικός</td>';
    echo '<td width="250">Τίτλος</td>';
    echo '<td width="80" align="center"> Τιμή</td>';
    echo '<td width="80" align="center">Ποσότητα</td>';
    echo '<td width="80" align="right">Συνολο</td>';
    echo '</tr>';

    $sum=0;
    for ($i=1 ; $i<=$num_results2 ; $i++)
    {

$row2=mysqli_fetch_assoc($result2);

echo '<tr height="20">';
echo '<td>'.$row2['partid'].'</td>';
echo '<td><a href=view_part_inf.php?part='.$row2['partid'].'>'.

$row2['partname'].'</a></td>';
echo '<td align="center">'.$row2['part_price'].'</td>';
echo '<td align="center">'.$row2['quantity'].'</td>';
echo '<td align="right">'.$row2['quantity']*$row2['part_price'].'</td>';
echo '</tr>';

$sum=$sum+ ($row2['quantity']*$row2['part_price']);
    }



    echo '<tr  bgcolor="f9e8a2">';
    echo '<td colspan="4" align="right" height="18"><b>Γενικό Σύνολο</b></td>';
    echo '<td align="right"><b>'.$sum.'</b></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr height="8"><td></td></tr>';
    echo '<td colspan="5"><u><b>Ιστορικό Εξέλιξης Παραγγελίας</b></u></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td colspan="5">'.$row1['history'].'</td></tr>';
    echo '<tr height="8"><td></td></tr>';
    echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
    echo '<tr bgcolor="f3d149">';
    echo '<td colspan="5" height="17"></td>';
    echo '</tr>';

    echo '</table>';
    echo '<br>';
}

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα επεξεργασίας του Προφίλ
function edit_profile()
{
    $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
    mysqli_select_db($db,'electron');
    
    $user=$_SESSION['user'];
    
    $query="select * from users where users.username='$user'";
    $result=mysqli_query($db,$query);
    $row=mysqli_fetch_assoc($result);
 
    echo '<br>';
    echo '<form method="post" action="frm_act_profile.php">';
    echo '<table align="center" bgcolor="#fff8d7" cellpadding="0" cellspacing = "">';
 
    echo '<tr>';
    echo '<td  align="left" height= "25" bgcolor="#f3d149" colspan="2"><b><u>Το 
προφιλ μου</u></b> </td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr>';
    echo '<td colspan="2" bgcolor="f3d149"><i><b>Στοιχεία Λογαριασμού</b></i></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td width="200">username:</td>';
    echo '<td width="200"><input type="text"  readonly="readonly" size="40" 
name="username" value="'.$row['username'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>E-mail:</td>';
    echo '<td><input type="text"  size="40" readonly="readonly" name="email" 
value="'.$row['email'].' "></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr height="5"><td></td></tr>';

    echo '<tr><td colspan="2" bgcolor="#f3d149" <i><b>Στοιχεία Πελάτη-
Χρήστη</b></i></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Ονοματεπώνυμο:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="50" name="name" value="'.
$row['name'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Διευθυνση:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="50" name="address" value="'.
$row['address'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Πολη:</td>';



    echo '<td><input type="text" size="20" maxlength="20" name="city" value="'.
$row['city'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Περιοχή:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="20" maxlength="20" name="state" value="'.
$row['state'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>ΤΚ:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="10" maxlength="5" name="zip" value="'.
$row['zip'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Τηλέφωνο:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="10" maxlength="10" name="tel" value="'.
$row['tel'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Κινητό Τηλ.:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="10" maxlength="10" name="mobile" value="'.
$row['mobile'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Φαξ:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="10" maxlength="10" name="fax" value="'.
$row['fax'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr height="5"><td></td></tr>';

    echo '<tr bgcolor="#f3d149">';
    echo '<td colspan="2"><i><b>Στοιχεία Τιμολογίου</b></i></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Επωνυμία:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="60" name="eponimia" value="'.
$row['comp_epon'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Επάγγελμα:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="60" name="epagelma" value="'.
$row['comp_job'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Διεύθυνση:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="60" name="diefthinsi" value="'.
$row['comp_adr'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>ΑΦΜ:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="9" maxlength="9" name="afm" value="'.
$row['comp_afm'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>ΔΟΥ:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="40" maxlength="25" name="doy" value="'.
$row['comp_doy'].'"></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td>Τηλέφωνο Εταιρίας:</td>';
    echo '<td><input type="text" size="10" maxlength="10" name="comp_tel" value="'.
$row['comp_tel'].'"></td>';
    echo '</tr>';

    echo '<tr height="5"><td></td></tr>';
    echo '<tr><td  colspan="2" align="center"><input type="submit" name="submit" 
value="Αποθήκευση Αλλαγών"></td>'; 
    echo '</tr>';

    echo '<tr><td  align="left" height= "2" bgcolor="#f3d149" colspan="2"></td>';  
    echo '</tr>';

    echo '<tr><td  align="left" height= "20" bgcolor="#f3d149" colspan="2"></td>';  
    echo '</tr>';

    echo '</table></form>';



}

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα επεξεργασίας Υποκατηγοριών
function edit_categories($errmsg1,$errmsg2)
{
   if (!isset($_SESSION['admin']) or $_SESSION['admin']!=true)
   {
       $msg="Μη Διαθέσιμη λειτουργία!!!";
       message($msg);
       return;
   }

   if (($errmsg1=="") or ($errmsg2==""))
       $errmsg=$errmsg1.$errmsg2;
   else
        $errmsg=$errmsg1.'<br>'.$errmsg2;

   $cid=$_SESSION['catid'];
   $cats=tree_categories();

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   //αναζηταει τις υποκατηγοριες της ενεργης
   $query="select * from categories where categories.parentid=$cid";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {  
       $msg="Δεν υπάρχουν Υποκατηγορίες για Επεξεργασία!!!";
       message($msg);    
   return;
   } 

   echo '<br>';
   //Δημιουργεί τον πίνακα επεξεργασίας για τις κατηγορίες
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';

   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="6" height="17"><b><u>Επεξεργασία Κατηγοριών Προϊόντων</u></b></
td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
   echo '<tr height="20"><td colspan="6"><font color="red" size="2">'.
$errmsg.'</font></td></tr>'; 

   //Βρογχος που για καθε υποκατηγορια τυπωνει τα αναλογα πλαισια με τις επιλογες
   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {
       echo '<form enctype="multipart/form-data" method="post" 
action="frm_act_edit_categories.php">';
       $row=mysqli_fetch_assoc($result);
       $catid=$row['catid'];
       echo '<input type="hidden" name="catid" value='.$catid. '>';
       
    //Δίνει τιμή στη μεταβλητή $chk σε σχέση με το αν το προϊόν είναι εμφανές
        if ($row['visibility']=="y")
         $chk="checked";
        else 
         $chk="";
         
        echo '<tr >';



        echo '<td rowspan="3" width="80">';
echo '<img src="/uploads/cat'.$catid.'" border="2" width="80" height="80" />';
echo '</td>';

        echo '<td width="75">Όνομα:</td>';
        echo '<td width="265"><input type="text" size="39" maxlength="20" 
name="catname" value="'.$row['catname'].'"></td>';

echo '<td width="70" rowspan="2">Περιγραφή:<br><font size="1" color="red"> 
*Μέγιστο 80 χαρακτήρες </font></td>';

echo '<td width="240" colspan="2" rowspan="2"><textarea rows="2" cols="28" 
name="description">'.$row['description'].'</textarea></td>';

echo '</tr>';
        echo '<tr>'; 
        echo '<td>Εικόνα:</td>';
        echo '<td>';
        // Κρυφό πεδίο που θέτει μέγιστο μέγεθος αρχείου
        echo '<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="50000">';
        echo '<input type=file  name="cat_icon" size="23" >';
        echo '</td>';

echo '</tr>';
echo '<tr>';
echo '<td>Μητρική κατ:</td>';

        echo '<td>';
echo '<select name="parent" STYLE="width: 260px">';

        echo '<option  value="0">root</option>';
//Θετει ως επιλεγμενη την διαδρομη στην οποια ανοικει η καθε κατηγορια

        foreach ($cats as $key=>$price)
     {
           if ($price[3]==$row['parentid'])
           echo '<option value='.$price[3] .' selected="selected">'.
$price[1].'</option>'; 
           else
           echo '<option value='.$price[3].'>'.$price[1].'</option>';
        }
        echo '</select>'; 
        echo '</td>';
        echo '<td>Εμφάνιση:</td>';
        echo '<td><input type="checkbox"  name="vis" value="y"'.$chk.'></td>';
        echo '<td align="right"><input type="submit" name="save" 
value="Αποθήκευση"></td>';
       

        echo '<tr><td height="15" colspan="6"></td></tr>';
        echo '</form>';
   }

   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="6"></td></tr>';
   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα προσθήκης Υποκατηγοριών
function add_subcategory($errmsg)
{
   //Ελέγχει αν είναι συνδεμένος διαχειρηστής
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
   $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
   message($msg);
   return;
   }
   $cid=$_SESSION['catid'];
 



   echo '<br>';
   //Δημιουργια Πίνακα και Φόρμας προσθήκης Υποκατηγοριών
   //Η φόρμα περιλαμβάνει τον κώδικα enctype="multipart/form-data"
   //ώστε να μπορεί ο φυλλομετρητής να δεχτεί διάφορα είδη δεδομένων
   echo '<form enctype="multipart/form-data" method="post" 
action="frm_act_add_subcategory.php">';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';

   echo '<tr>';
   echo '<td  colspan="3" bgcolor="f3d149" height="17"><b><u>Προσθήκη 
Κατηγορίας</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="3"></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="3"><font size="1" color="red">'.
$errmsg.'</font></td></tr>';
   //Κρυφό πεδίο για βοηθητικη χρηση
   echo '<input type="hidden" name="cat" value='.$cid. '>';
   echo '<tr>';
   echo '<td width="80">Όνομα:</td>';
   echo '<td width="260" colspan="2"><input type="text"  maxlength="20" name="newcat" 
size="40"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';

   //Κρυφό πεδίο που θέτει μέγιστο μέγεθος αρχείου
   echo '<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000">';
   echo '<td>Εικόνα:</td><td colspan="2"><input type=file  name="cat_icon" size="24" 
></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Περιγραφή: </td>';
   echo '<td colspan="2"><textarea rows="2" cols="30" 
name="description"></textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Εμφάνιση:</td>';
   echo '<td><input type="checkbox" name="visibility" value="y"></td>';
   echo '<td align="right"><input type="submit" value="Προσθήκη"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="3"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="3"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '</form>';
}

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα διαγραφής Υποκατηγοριών
function  del_subcategory($msg)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
    $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
    message($msg);
    return;
   }
   $cid=$_SESSION['catid'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   //αναζητηση στις κατηγοριες ωστε να βρεθουν οι υποκατηγοριες της ενεργης 
κατηγοριας
   $query="select * from categories where categories.parentid=$cid";



   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {
       $msg="Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες για διαγραφή";
       message($msg);
       return;
   }
   echo '<br>';
   //Δημιουργια Πίνακα διαγραφής Υποκατηγοριών
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="2" bgcolor="f3d149" height="17"><b><u>Διαγραφή Κατηγορίας</u></
b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td height="20"  colspan="2"><small>*Μπορείτε να διαγράφετε μόνο κενές 
κατηγορίες</small>

<br><font color="red" size="1">'.$msg.'</font></td>';
   echo '</tr>';
   //βρογχος που για καθε υποκατηγορια της ενεργής ελεγχει αν είναι κενη
   //όσες υποκατηγοριες της ενεργης είναι κενές γίνονται διαθεσιμες για διαγραφη
   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {
    $row=mysqli_fetch_assoc($result);
    $ct=$row['catid'];

//αναζητηση για υπαρξη υποκατηγοριων των υποψηφιων για διαγραφη
       $qr1="select * from categories where categories.parentid='$ct'";
       $res1=mysqli_query($db,$qr1);
       $num_res1=mysqli_num_rows($res1);

//αναζητηση για υπαρξη προϊόντων στις υποψηφιες για διαγραφη κατηγοριες
       $qr2="select * from parts where parts.catid=$ct";
       $res2=mysqli_query($db,$qr2);
       $num_res2=mysqli_num_rows($res2); 

      echo '<form method="post" action="frm_act_del_subcategory.php">';
echo '<tr>';

      echo '<input type="hidden" name="cat" value="'.$ct. '">';
       echo '<input type="hidden"  name="catname" value="'.$row['catname'].'">';
       echo '<td width="200">'.$row['catname'].'</td>';
       echo '<td>';

//Συνθηκη που αν μια υποκατηγορια ειναι κενη δημιουργεί ενα ενεργό κουμπί 
διαγραφης

//ενω αν δεν ειναι κενη δημιουργει ενα ανενεργο κουμπι διαγραφης
       if (($num_res1==0) && ($num_res2==0))
           echo '<input type="submit" value="Διαγραφή">';
       else
           echo '<input type="submit" value="Διαγραφή" disabled="disabled">';
      
       echo '</td>';
       echo '</tr>';
       echo '</form>';
   }
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="6"></td></tr>';
   echo '</table>';
}



//Συνάρτηση φόρμας διαγραφής προϊόντων
function del_part()
{
   if (!($_SESSION['admin']==true))
   {
      $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειρηστές!!!";
      message($msg);
      return;
   }

   //Αποθηκεύει στην μεταβλητη $cid την τρεχουσα κατηγορια 
   $cid=$_SESSION['catid'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from parts where parts.catid=$cid";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {
       $msg="Δεν υπαρχουν Προϊόντα σε αυτή την κατηγορία";
       message($msg);
       return;
   }

   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding="0" cellspacing = "2">';
   echo '<br>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="17"><b><u>Προϊόντα</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td width="60">Κωδικός</td>';
   echo '<td width="300">Προϊόν</td>';
   echo '<td></td>';
   echo '</tr>';
 
   //Βρόγχος εμφάνισης γραμμών προϊόντων
   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {
    
       echo '<form method="post" action="frm_act_del_part.php">';
       $row=mysqli_fetch_assoc($result);

echo '<tr>';
       echo '<input type="hidden" name="partid" value='.$row['partid']. '>';
       echo '<td>'.$row['partid'].'</td>';
       echo '<td>'.$row['partname'].'</td>';
       echo '<td><input type="submit" value="Διαγραφή"></td>';
       echo '</tr>';
  echo '<tr><td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="2"></td></tr>';
       echo '</form>';

    }
    echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="6"></td></tr>';
    echo '</table>';
}

//Συνάρτηση που εμφανίζει τη φόρμα εισαγωγής προϊόντων
function add_part($msg)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {



   $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
   message($msg);
   return;
   }

   $cid=$_SESSION['catid'];
   //ελεγχει αν υπαρχει καποια ενεργη κατηγορια
   if ($cid==0)
   {
   $msg="Δεν μπορείτε να προσθέσετε προϊόντα χωρίς να εισέλθετε σε κάποια 
κατηγορία!!!";
   message($msg);
   return;
   }

   echo '<br>';
   //Δημιουργια Πίνακα προσθήκης Προϊόντων
   echo '<form enctype="multipart/form-data" method="post" 
action="frm_act_add_part.php">';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<tr>';
   echo '<td  colspan="2" bgcolor="f3d149" height="17"><b><u>Προσθήκη Προϊόντων</u></
b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<input type="hidden" name="ct" value="'.$cid.'">';
   echo '<td width="100">Προϊόν:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="name" maxlength="30" size="40"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Εταιρία:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="brand" maxlength="20" size="40"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Σύντ. Περιγραφή:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="short_descr" size="40" maxlength="60"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Περιγραφή:</td>';
   echo '<td><textarea  name="description" cols="30"  rows="5" 
WRAP=HARD></textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Μεταφορά σε:</td>';
   echo '<td>';
   $cat=tree_categories();
      echo '<select size="7" name="targetcat" STYLE="width: 262px">';
      foreach ($cat as $key=>$price)
      {
         if ($price[3]==$row['catid'])
            echo '<option value='.$price[3] .' selected="selected">'.
$price[1].'</option>'; 
         else
            echo '<option value='.$price[3].'>'.$price[1].'</option>';
      }
      echo '</select>';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   //Κρυφό πεδίο που θέτει μέγιστο μέγεθος αρχείου
   echo '<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000000">';
   echo '<td>Datasheet:</td>';
   echo '<td><input type=file  name="datasheet" size="24" ></td>';
   echo '</tr>';



   echo '<tr>';
   echo '<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="200000">';
   echo '<td>Φωτογραφία:</td>';
   echo '<td><input type=file  name="part_icon" size="24" ></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Τιμή:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="price" maxlength="7" size="7"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td >Stock:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="Stock" maxlength="6" size="7"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Εμφανιση:</td>';
   echo '<td><input type="checkbox" name="Visibility" value="y" checked></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr height="20"><td colspan="2">'.$msg.'</td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="2" align="right"><input type="submit" value="Προσθήκη"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="2"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '</form>';
} 

//Συνάρτηση Φόρμας Επεξεργασίας προϊόντων
function edit_part()
{
   if (!($_SESSION['admin']==true))
   {
      $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
      message($msg);
      return;
   }
   $cid=$_SESSION['catid'];
   //συνδέεται στη βάση δεδομένων και αναζητάει τα προϊόντα της τρέχουσας κατηγορίας
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
   $query="select * from parts where parts.catid=$cid";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {
       $msg="Δεν υπαρχουν Προϊόντα σε αυτή την κατηγορία";
       message($msg);
       return;
   }
   echo '<br>';
   //Φτιάχνει το πλαίσιο εμφάνισης και επεξεργασίας προϊόντων
   echo '<table  bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<tr>';
   echo '<td bgcolor="f3d149" colspan="7"><u><b>Επεξεργασία Προϊόντων</b></u></td>';
   echo '</tr>';  
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td width="80">Kωδ.</td>';
   echo '<td width="180">Προϊόν</td>';
   echo '<td width="20">τιμή</td>';
   echo '<td width="20">Stock</td>';
   echo '<td width="10">Εμφ.</td>';
   echo '<td></td>';



   echo '<td></td>';
   echo '</tr>';

   //βρόγχος δημιουργίας μιάς γραμμής για καθε προϊόν στον πίνακα
   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {
      echo '<form method="post" action="frm_act_edit_part.php">';
      $row=mysqli_fetch_assoc($result);

      //Δίνει τιμή στη μεταβλητή $chk σε σχέση με το αν το προϊόν είναι εμφανές
      if ($row['visibility']=="y")
          $chk="checked";
      else 
          $chk="";

      echo '<tr>';
      echo '<input type="hidden" name="partid" value='.$row['partid']. '>';
      echo '<td>'.$row['partid'].'</td>';
      echo '<input type="hidden" name="partname" value='.$row['partname']. '>';
      echo '<td>'.$row['partname'].'</td>';
      echo '<td><input type="text" name="price"  size="7"  value='.$row['price']. 
'></td>';
      echo '<td><input type="text" name="stock" size="5" value='.$row['stock']. 
'></td>';
      echo '<td><input type="checkbox" name="vis" value="y"'.$chk.'></td>';
      echo '<td><input type="submit" name="save" value="Αποθήκευση"></td>';
      echo '<td><input type="submit" name="ext_edit" value="Εκτεταμένη 
επεξεργασία"></td>';
      echo '</tr>';
      echo '<tr><td colspan="7" bgcolor="f3d149" height="2"></td></tr>';
      echo '</form>';
   }
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="7"></td></tr>';
   echo '</table>';

}

//Συνάρτηση Φόρμας εκτετμένης Επεξερασίας προϊόντων
function ext_edit_part($partid)
{
   if (!($_SESSION['admin']==true))
   {
      $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
      message($msg);
      return;
   }

   $cid=$_SESSION['catid'];
   $cat=tree_categories();

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from parts where parts.partid=$partid";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   //$num_results=mysqli_num_rows($result);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);

   //Δημιουργια Πίνακα Επεξεργασίας Υποκατηγοριών
   echo '<form method="post" action="frm_act_ext_edit_part.php">';
   //echo $msg;
   echo '<br>';
   echo '<table   bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';



   echo '<tr>';
   echo '<td bgcolor="f3d149"colspan="2"><u><b>Επεξεργασία Προϊόντων</b></u></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td colspan="7" bgcolor="f3d149" height="2"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<input type="hidden" name="partid" value="'.$partid.'">';
   echo '<td>Προϊόν:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="name" maxlength="30" value="'.
$row['partname'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<td>Εταιρία:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="brand" maxlength="20" value="'.
$row['brand'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Datasheet:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name=""></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Φωτογραφία:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name=""></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Τιμή:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="price" maxlength="7" value="'.
$row['price'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Stock:</td>';
   echo '<td><input type="text"  name="stock" maxlength="6" value="'.
$row['stock'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Σύντομη Περιγραφή:</td>';
   echo '<td><input type="text" name="short_descr" size="40" maxlength="60" value="'.
$row['sh_descr'].'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Περιγραφή:</td>';
   echo '<td><textarea name="description" cols=30 rows=5>'.
$row['description'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Εμφανιση:</td>';
      if ($row['visibility']=="y")
          $chk="checked";
      else 
          $chk="";
   echo '<td><input type="checkbox" name="Visibility" value="y" "'.$chk.'"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Μεταφορά σε:</td>';
   echo '<td>';
      echo '<select size="7" name="targetcat" STYLE="width: 262px">';
      foreach ($cat as $key=>$price)
      {
         if ($price[3]==$row['catid'])
            echo '<option value='.$price[3] .' selected="selected">'.
$price[1].'</option>'; 
         else
            echo '<option value='.$price[3].'>'.$price[1].'</option>';
      }
      echo '</select>';
   echo '</td>';
   echo '</tr>';



   echo '<tr>';
   echo '<td align="right" colspan="2"><input type="submit" 
value="Αποθήκευση"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td colspan="2" bgcolor="f3d149" height="2"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="2"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '</form>';
} 

//Συνάρτηση Φόρμας παραγγελιών
function orders_admin($username)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
       $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
       message($msg);
       return;
   }
   $cid=$_SESSION['catid'];

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   echo '<table>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Νέες</td><td>Ολοκληρωμένες</td><td>Σε Εξέλιξη</td><td>Όλες</td>';
   echo '</tr>';
   echo '</table>';

   if ($username=='')
   $query="select * from orders order by dt DESC";
   else

$query="select * from orders where username='$username' order by dt DESC";

   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   if ($num_results==0)
   {  
       $msg="Δεν υπάρχουν Παραγγελίες!!!";
       message($msg);    
    return;
    } 
    echo '<br>';
    echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
    echo '<tr bgcolor="f3d149">';
    echo '<td colspan="6" height="17"><b><u>Παραγγελίες</u></b></td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr bgcolor="f3d149">';
    echo '<td width="80">Κωδικός</td>';
    echo '<td width="150">Μέλος</td>';
    echo '<td width="150">Καταχώρηση</td>';
    echo '<td>Κατάσταση</td>';
    echo '<td></td>';
    echo '<tr>';

    for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
    {
       $row=mysqli_fetch_assoc($result);

$history_array=explode('<br>',$row['history']);



$history_array_rev=array_reverse($history_array);
$final_step=$history_array_rev[0];

$dt=date("m/d/y - G:i",$row['dt']);
echo '<tr>';
echo '<td><a href=usr_options.php?opt=26&order='.$row['orderid'].'>'.

$row['orderid'].'</a></td>';
echo '<td><a href=usr_options.php?opt=28&user='.$row['username'].'>'.

$row['username'].'</a></td>';
echo '<td>'.$dt.'</td>';
echo '<td>'.$final_step.'</a></td>';
echo '<td><a href=usr_options.php?opt=26&order='.

$row['orderid'].'>Λεπτομέριες...</a></td>';
echo '</tr>';
echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="6"></td></tr>';

    }

    echo '<tr bgcolor="f3d149">';
    echo '<td colspan="6" height="17"></b></td>';
    echo '</tr>';

    echo '</table>';
    echo '<br>';
}

//Συνάρτηση Φόρμας Εκτεταμένης Προβολής παραγγελίας
function ext_orders_admin($orderid)
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query1="select * from orders where orderid='$orderid'";
   $result1=mysqli_query($db,$query1);

   $query2="select * from order_parts where orderid='$orderid'";
   $result2=mysqli_query($db,$query2);

   $row1=mysqli_fetch_assoc($result1);
   $dt=date("m/d/y - G:i",$row1['dt']);

   echo '<br>';
   //Δημιουργεί τον πίνακα 
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">';

   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="2" height="17"><b><u>Λεπτομέριες Παραγγελίας με κωδικό: '.
$orderid.'</u></b></td>';
   echo '<td colspan="3" align="right">'.$row1['username'].'</td>';
   echo '</tr>';

   $num_results2=mysqli_num_rows($result2);
   echo '<tr height="15"><td></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="5"><u><b>Προϊόντα Παραγγελίας</b></u></td></tr>';
   echo '<tr height="3"  bgcolor="f9e8a2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f9e8a2"  height="20">';
   echo '<td width="55">Κωδικός</td>';
   echo '<td width="300">Τίτλος</td>';
   echo '<td width="80" align="center">Τιμή μονάδας</td>';
   echo '<td width="60" align="center">Ποσότητα</td>';
   echo '<td width="80" align="right">Συνολο</td>';
   echo '</tr>';

   $sum=0;



   for ($i=1 ; $i<=$num_results2 ; $i++)
   {

$row2=mysqli_fetch_assoc($result2);
echo '<tr height="22">';
echo '<td>'.$row2['partid'].'</td>';
echo '<td><a href=view_part_inf.php?part='.$row2['partid'].'>'.

$row2['partname'].'</a></td>';
echo '<td align="center">'.$row2['part_price'].'</td>';
echo '<td align="center">'.$row2['quantity'].'</td>';
echo '<td align="right">'.$row2['quantity']*$row2['part_price'].'</td>';
echo '</tr>';
$sum=$sum+ ($row2['quantity']*$row2['part_price']);

   }

   echo '<tr height="3"><td colspan="5" bgcolor="f9e8a2"></td><td colspan="3"></td></
tr>';
   echo '<tr  height="20">';
   echo '<td colspan="2">';
   echo '<td colspan="2" align="right"><b>Γενικό Σύνολο</b></td>';
   echo '<td align="right"  "><b>'.$sum.'</b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr height="15"><td></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="5"><u><b>Ιστορικό Εξέλιξης Παραγγελίας</b></u></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="2">'.$row1['history'].'</td>';
// echo '<td colspan="3" valign="bottom"><a href=usr_options.php?opt=27><--
Αφαίρεση</a></td>';
// echo '<td colspan="3" align="right"><input type="submit" value="Αφαίρεση 
Ενέργειας"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr height="20"><td></td></tr>'; 
   echo '<form method="post" action="frm_act_process.php">';
   echo '<input type="hidden" name="orderid" value="'.$orderid.'" />';
   echo '<tr >';
   echo '<td colspan="2" >';
   echo '<select name="proc_step" STYLE="width: 300px">';
     echo '<option value="Έλεγχος ομαλότητας Παραγγελίας">Έλεγχος ομαλότητας 
Παραγγελίας</option>'; 

echo '<option value="Έλεγχος Διαθεσιμότητας Προϊόντων">Έλεγχος Διαθεσιμότητας 
Προϊόντων</option>'; 

echo '<option value="Συγκέντρωση Προϊόντων">Συγκέντρωση Προϊόντων</option>'; 
echo '<option value="Τιμολόγηση Παραγγελίας">Τιμολόγηση Παραγγελίας</option>'; 
echo '<option value="Αποστολή">Αποστολή</option>'; 
echo '<option value="complete">Ολοκλήρωση</option>'; 
echo '<option value="cancel">Ακύρωση Από το Χρήστη</option>';
echo '<option value="error">Ακύρωση από το κατάστημα</option>'; 

   echo '</select>';
   echo '</td>';
   echo '<td colspan="3" align="right"><input type="submit" value="Προσθήκη 
Ενέργειας"></td>'; 
   echo '</tr>';

   echo '</form>';
   
   echo '<tr height="15"><td></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="5">';
   echo '<table border=0>';
   echo '<tr><td colspan="2"><u><b>Στοιχεία Αποστολής</b></u</td></tr>';
   echo '<tr><td width="140">Όνομα:</td><td>'.$row1['ship_name'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Διεύθυνση:</td><td>'.$row1['ship_address'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Περιοχή:</td><td>'.$row1['ship_state'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Πόλη:</td><td>'.$row1['ship_city'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>ΤΚ:</td><td>'.$row1['ship_zip'].'</td></tr>';



   echo '<tr><td>Τηλέφωνα:</td><td>'.$row1['ship_tel'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Τηλέφωνα:</td><td>'.$row1['ship_mobile'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Fax:</td><td>'.$row1['fax'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>E-mail:</td><td>'.$row1['ship_email'].'</td></tr>';
   echo '<tr><td>Οδηγίες Παράδοσης:</td><td>'.$row1['ship_instr'].'</td></tr>';
   echo '<tr height="15"><td></td></tr>';
   echo '<tr><td colspan="2"><u><b>Παραστατικό</b></u></td></tr>';

   if ($row1['parastatiko']=='a')
   {
  $parast='Απόδειξη';

echo '<tr><td colspan="2">'.$parast.'</td></tr>';
   }
   else if ($row1['parastatiko']=='t')
   {
 $parast='Τιμολόγιο';

echo '<tr><td colspan="2">'.$parast.'</td></tr>';
echo '<tr><td width="140">Επωνυμία:</td><td>'.

$row1['timol_eponimia'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>Επάγγελμα:</td><td>'.$row1['timol_epagelma'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>Διεύθυνση:</td><td>'.$row1['timol_adr'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>ΑΦΜ:</td><td>'.$row1['timol_afm'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>ΔΟΥ:</td><td>'.$row1['timol_doy'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>Τηλ. Εταιρίας:</td><td>'.$row1['timol_tel'].'</td></tr>';
echo '<tr><td>'.$row1['process'].'</td></tr>';

   }

   echo '</table>';
   echo '</td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="5" height="17"></td>';
   echo '</tr>';

   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

//Συνάρτηση για αποστολή μυνημάτων
function send_mail()
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
   $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
   message($msg);
   return;
   }
   echo '<br>';
   echo '<form method="post" action="frm_act_send_mail.php">';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="3" bgcolor="f3d149" height="17"><b><u>Αποστολή 
Μυνήματος</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="3"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td width="70">Προς:</td>';
   echo '<td><input type="text"  size="60" name="mail_address"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><small>Όλα τα μέλη</small></td>';



   echo '<td><input type="checkbox" name="send_all"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr height="10"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td>Θέμα:</td>';
   echo '<td><input type="text"  size="60" name="mail_subject"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="3"><textarea name="mail_body" cols="60"  rows="18" WRAP=HARD></
textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="3" align="right"><input type="submit" value="Αποστολή"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="3"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="12"><td colspan="3"></td></tr>';
   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

//Συνάρτηση Εισαγωγής Πληροφοριών για προβολή απο του πελάτες
function information($msg)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
        $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
        message($msg);
        return;
   }

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query1="select * from more where more.descr='company'";
   $result1=mysqli_query($db,$query1);
   $row1=mysqli_fetch_assoc($result1);

   $query2="select * from more where more.descr='personal_data'";
   $result2=mysqli_query($db,$query2);
   $row2=mysqli_fetch_assoc($result2);

   $query3="select * from more where more.descr='rules'";
   $result3=mysqli_query($db,$query3);
   $row3=mysqli_fetch_assoc($result3);

   $query4="select * from more where more.descr='faqs'";
   $result4=mysqli_query($db,$query4);
   $row4=mysqli_fetch_assoc($result4);

   $query5="select * from more where more.descr='contact'";
   $result5=mysqli_query($db,$query5);
   $row5=mysqli_fetch_assoc($result5);

   $query6="select * from more where more.descr='order_ways'";
   $result6=mysqli_query($db,$query6);
   $row6=mysqli_fetch_assoc($result6);

   $query7="select * from more where more.descr='pay_ways'";
   $result7=mysqli_query($db,$query7);
   $row7=mysqli_fetch_assoc($result7);

   $query8="select * from more where more.descr='send_ways'";
   $result8=mysqli_query($db,$query8);



   $row8=mysqli_fetch_assoc($result8);

   echo '<br>';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<form method="post" action="frm_act_information.php">';

   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="6" height="17"><b><u>Πληροφορίες Καταστήματος</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr><td>'.$msg.'</td></tr>';
   echo '<tr><td><u>Η Εταιρία μας:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="company" cols="80"  rows=10 WRAP=HARD>'.
$row1['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="personal_data" cols="80"  rows=10 WRAP=HARD>'.
$row2['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Όροι Χρήσης:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="rules" cols="80"  rows=10 WRAP=HARD>'.$row3['text1'].'</
textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Συνήθεις Ερωτήσεις:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="faqs" cols="80"  rows=10 WRAP=HARD>'.
$row4['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Επικοινωνία</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="contact" cols="80"  rows=5 WRAP=HARD>'.
$row5['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Τρόποι Παραγγελίας</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="order_ways" cols="80"  rows=5 WRAP=HARD>'.
$row6['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Τρόποι Πληρωμής</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="pay_ways" cols="80"  rows=5 WRAP=HARD>'.
$row7['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Τρόποι Αποστολής</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><textarea name="send_ways" cols="80"  rows=5 WRAP=HARD>'.
$row8['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td height="15" colspan="6"></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><input type="submit" value="Αποθήκευση"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="2"></td></tr>';

   echo '</form>';
   echo '</table>';
   echo '<br>';

}



//Συνάρτηση Οικονομικών
function financial_set($msg)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
        $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
        message($msg);
        return;
   }
   
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query1="select * from more where more.descr='bank_accounts'";
   $result1=mysqli_query($db,$query1);
   $row1=mysqli_fetch_assoc($result1);

   $query2="select * from more where more.descr='delivery_cost'";
   $result2=mysqli_query($db,$query2);
   $row2=mysqli_fetch_assoc($result2);

   echo '<br>';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<form method="post" action="frm_act_financial.php">';
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="6" height="17"><b><u>Οικονομικες Ρυθμισεις</u></b></td>';
   echo '</tr>';

   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr><td>'.$msg.'</td></tr>';
   echo '<tr><td><u>Τραπεζικοί λογαριασμοί:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td colspan="2"><textarea name="bank_accounts" cols="50"  rows=10 
WRAP=HARD>'.$row1['text1'].'</textarea></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td><u>Κόστος Αποστολής Προϊόντων:</u></td></tr>';
   echo '<tr>';
   echo '<td><input type="text" size="25" maxlength="5"  name="delivery_cost" 
value="'.$row2['num'].'"</td>';
   echo '<td align="right"><input type="submit" value="Αποθήκευση"></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr><td height="15" colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="2"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="2"></td></tr>';

   echo '</form>';
   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

/*

//Εμφανίζει τη φόρμα με τα στατιστικά πωλήσεων Προϊόντων
function customers()
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
        $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
        message($msg);
        return;
   }
   
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');



   $query="select * from users order by username";
   $result=mysqli_query($db,$query);

   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   echo '<br>';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2">';
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';
   echo '<td colspan="5" ><b><u>Πελάτες</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr>';   

   $num_rows=$num_results/5;
   for ($i=1; $i<=5; $i++)
   {   
     echo '<td width="130" valign="top">';

echo '<table border="1">';

   for ($j=0; $j<$num_rows; $j++)
   {
         $row=mysqli_fetch_assoc($result);

   echo '<tr>';
   echo '<td width="130"><a href=usr_options.php?opt=28&user='.

$row['username'].'>'.$row['username'].'</a></td>';
   echo '</tr>';

   }

echo '</table>';
   echo '</td';
   }
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="5"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

*/

function customer_inf($username)
{
   if ($_SESSION['admin']!=true)
   {
        $msg="Λειτουργία μόνο για Διαχειριστές!!!";
        message($msg);
        return;
   }
   
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');

   $query="select * from users where username='$username'";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $row=mysqli_fetch_assoc($result);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   $dt=date("d/m/y - G:i",$row['date']);
   echo '<br>';
   echo '<table bgcolor="fff8d7" border="0" cellpadding = "0" cellspacing = "2" 
width="400">';
   echo '<tr bgcolor="f3d149">';



   echo '<td colspan="5" ><b><u>Προφίλ του: '.$row['username'].'</u></b></td>';
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
    echo '<tr><td width="120" height="25">E-mail:</td><td>'.
$row['email'].'</td></tr>';
    echo '<tr><td height="25">Ονοματεπώνυμο:</td><td>'.$row['name'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Διευθυνση:</td><td>'.$row['address'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Πολη:</td><td>'.$row['city'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Περιοχή:</td><td>'.$row['state'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">ΤΚ:</td><td>'.$row['zip'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Τηλέφωνο:</td><td>'.$row['tel'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Κινητό Τηλ.:</td><td>'.$row['mobile'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Φαξ:</td><td>'.$row['fax'].'</td>';
    echo '</tr>';
    echo '</tr>';
    echo '<tr><td height="25">Εγγραφή:</td><td>'.$dt.'</td>';
    echo '</tr>';
   echo '<tr height="25"><td colspan="2"><a href=usr_options.php?opt=25&user='.
$row['username'].'>Προβολή Παραγγελιών</a></td></tr>';
   echo '<tr bgcolor="f3d149" height="2"><td colspan="5"></td></tr>';
   echo '<tr  bgcolor="f3d149" height="15"><td colspan="5"></td></tr>';

   echo '</table>';
   echo '<br>';
}

function view_server_info()
{

phpinfo();

}

//Εμφανίζει το μενού με τις πρόσθετες επιλογές του διαχειριστή
function other_options_menu()
{
   echo '<br><br><br><br><br><br>';
   echo '<table  border="0" cellpadding = "10" cellspacing = "25" align="middle">';
   echo '<tr bgcolor="fff8d7">';
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=2>Επεξεργασία <br>Υποκατηγοριών</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=4>Προσθήκη <br>Υποκατηγορίας</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=5>Διαγραφή <br>Υποκατηγορίας</a>";
   echo "</td>";
   echo '</tr>';
   echo "<tr bgcolor='fff8d7'>";



   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=20>Πληροφοριες <br> για τον Πελατη</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=21>Αποστολή e-mails</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=22>Λογιστικά</a>";
   echo "</td>";
   echo '</tr>';
   echo '<tr bgcolor="fff8d7">';
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=1>Αλλαγή<br> Κωδικού Πρόσβασης</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=27>Πελάτες</a>";
   echo "</td>";
   echo "<td width='120' align='center'>";
   echo "<a href=usr_options.php?opt=29>Πληροφορίες Server</a>";
   echo "</td>";
   echo '</tr>';
   echo '</table>';
}

function edit_cart()
{
include_once('show_cart.php');
}

function correct_cat($catid)
{

   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
   $query="update categories
         set parentid=0
         where catid='$catid'";
   $result=mysqli_query($db,$query);

   if ($result==true)
      echo 'Διορθωθηκε';
   else
      echo 'Δε διορθωθηκε';
}

//Συνάρτηση που δημιουργεί εναν πίνακα με ταξινομημένες τις κατηγορίες
function tree_categories()
{
   $db=mysqli_connect("localhost","root","capi2003");
   mysqli_select_db($db,'electron');
   $query="select * from categories";
   $result=mysqli_query($db,$query);
   $num_results=mysqli_num_rows($result);

   for ($i=0; $i<$num_results; $i++)
   {



       $row=mysqli_fetch_assoc($result);
       $catname=$row['catname'];
       $catid=$row['catid'];
       $catpar=$row['parentid'];
       $space='';
       $idpath=$catid.'x';

$count=0;
       //βρόγχος που για κάθε κατηγοριά βρίσκει τη διαδρομή της
       while ($catpar>0 && $count<15)
       {
          $query1="select * from categories where categories.catid=$catpar";
          $result1=mysqli_query($db,$query1);
          $row1=mysqli_fetch_assoc($result1);
          $catpar=$row1['parentid'];
          $idpath=$row1['catid'].'x'.$idpath;
          //  $path=$row1['catname'].'> '.$path;
          $space='|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'.$space;
 //////////??????????????σε περιπτωση που υπαρξει προβλημα με τη συνδεση κατηγοριων-
υποκατηγοριων
          $count++;
       }
       $path=$space.'|==>'.$catname;

       //πινακας με δεικτες το id της κατηγοριας και περιεχομενο το path της 
κατηγοριας
       $cat[$i][0]=$idpath;
       $cat[$i][1]=$path;
       $cat[$i][2]=$catname; 
       $cat[$i][3]=$catid;
   }
   //ταξινόμηση με βάση την συνάρτηση compare
   usort($cat,'compare');

   return $cat;
}

//Συνάρτηση που συγκρίνει τα στοιχεία ενός πίνακα και τα ταξινομεί
function compare ($x,$y)
{
   if ($x[0]==$y[0])
       return 0;
   else if ($x[0]<$y[0])
      return -1;
   else
      return 1;
}

function up_fl_ercd($file_ar)
{
    //Έλεγχος κωδικών λαθών
    if ($file_ar['error']>0)
    {
        switch ($file_ar['error'])
        {
          case 1:
             $msg="Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνάει το επιτρεπόμενο απο το αρχείο 
php.ini";
             break;
          case 2:



             $msg="Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνάει το επιτρεπόμενο στη φόρμα";
             break;
          case 3:
             $msg="Το αρχείο δεν ανέβηκε ολόκληρο";
             break;
          case 4: 
             $msg="Δεν ανέβηκε το αρχείο";
             break;
        }
        return $msg;
    }
    else
        return "ok";

}

function mv_up_fl($tmp,$upfl)
{
    if (is_uploaded_file($tmp))
    {
        if (!move_uploaded_file($tmp,$upfl))
        {
            $msg="Προβλημα: Δεν έιναι δυνατή η μετακίνηση του αρχείου στον κατάλογο 
προορισμού";
            return $msg;
        }
    }
    else
    {
        $msg="Πρόβλημα: Πιθανή κακόβουλη επίθεση από το αρχείο:".$tmp;
        return $msg;
    }

}

?>
<?php
session_start();

$new_buy=$_GET['new_buy'];

if (isset($new_buy))
{
   if (!isset($_SESSION['cart']))
   { 
  $_SESSION['cart']=array();
   }

   if (!isset($_SESSION['cart'][$new_buy]))
   {
   $_SESSION['cart'][$new_buy]=1;
   } 
}

include_once ('header.php');
if (isset($_SESSION['cart']))
  display_cart();
else
{
 echo 'Δεν υπαρχουν προϊοντα στο καλαθι σας';
}



include_once ('footer.php');

?>
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