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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη και η ακόλουθη υλοποίηση ενός συστήµατος 

παραγγελιοληψιών µε χρήση κινητών συσκευών, δηλαδή ενός προγράµµατος που θα 

συνδέεται µε κεντρικό server σε PC για την επίτευξη παραγγελιών. Επί της ουσίας είναι η 

υλοποίηση µιας απλής web εφαρµογής για τις παραγγελίες µιας καφετέριας, ενός 

εστιατορίου, κλπ. 

Πλέον ζούµε στην εποχή του διαδικτύου όπου η ενηµέρωση και η πληροφόρηση θα πρέπει 

να είναι πιο άµεση και γρήγορη, αλλά και εύκολη προς τους χρήστες. Για την υλοποίηση της 

web εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν πολλά προγράµµατα που έπρεπε να τα εγκαταστήσουµε.  

Λεπτοµέρειες για το θεωρητικό καθώς και για το πρακτικό κοµµάτι αναφέρονται στην 

συνέχεια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Η αρίθµηση των πρώτων σελίδων είναι λατινική (i, ii, iii, iv, v, vi, …), ενώ η αραβική 

αρίθµηση ξεκινά από το πρώτο κεφάλαιο.  

Συνίσταται η αυτόµατη δηµιουργία περιεχοµένων µέσω του επεξεργαστή κειµένου. Στο 

Microsoft Word εισάγεται λίστα διαγραµµάτων (νοουµένου ότι έχουν χρησιµοποιηθεί 

headings για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και ενοτήτων) ως εξής: 

Insert => Reference => Index and Tables => Table of Contents.  
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Ο κατάλογος πινάκων έχει αντίστοιχη µορφή µε τον πίνακα περιεχοµένων.  

Συνίσταται η αυτόµατη δηµιουργία καταλόγου πινάκων µέσω του επεξεργαστή κειµένου. 

Στο Microsoft Word Στο Microsoft Word εισάγεται λίστα διαγραµµάτων (νοουµένου ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί για κάθε πίνακα η ετικέτα λεζάντας  -caption label- «Πίνακας»)  ως εξής: 

Insert => Reference => Index and Tables => Table of Figures και στο Caption label 

χρησιµοποιήστε τη λέξη Πίνακας.  

  

∆εν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα εικόνων. 
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1  Τεχνολογίες Παγκόσµιου Ιστού 

Τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια έχει υπάρξει µία τεράστια εξέλιξη στον τοµέα των 

τεχνολογιών Παγκοσµίου Ιστού σε όλα τα επίπεδα, καθώς φυσικά και στην απόλυτη 

κυριαρχία του internet σαν µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Έτσι, πλέον 

παρέχεται στους χρήστες ένα πλήθος νέων εφαρµογών και υπηρεσιών, οι οποίες µε τη σειρά 

τους προσδιορίζονται από ένα πολύ σηµαντικό βαθµό αλληλεπίδρασης και φυσικά µπορεί να 

αναφερθεί ότι κάποιες από αυτές είναι πλήρως προσανατολισµένες στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη (αυτό το φαινόµενο λέγεται και personalization). Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές τεχνολογίες που αποτελούν τη βασική υποδοµή του 

∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού αλλά και υπηρεσίες που παρέχονται από το µέσο αυτό 

καθεαυτό. 

 

1.1 ∆ιαδίκτυο 

Το διαδίκτυο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς µέσα σε λίγα χρόνια 

κατέχοντας πλέον µια κυρίαρχη θέση στην καθηµερινότητα εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο 

τον κόσµο. Το διαδίκτυο, όπως το γνωρίζουµε σήµερα, αποτελεί την εξέλιξη ενός 

πειραµατικού δικτύου από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, που ονοµαζόταν 

Arpanet. 

Το διαδίκτυο αναπτύχθηκε το 1957 από τον αµερικανικό στρατό (ψυχρός πόλεµος ΗΠΑ - 

Σοβιετική Ένωση), ο οποίος φοβούµενος µια πυρηνική επίθεση από τους Ρώσους θέλησε να 

αναπτύξει ένα δίκτυο το οποίο να έχει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:  

• Να µπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί ακόµα και αν µέρος αυτού καταστραφεί. 

• Να µπορεί να δέχεται προσθαφαιρέσεις µερών του αν είναι αναγκαίο. 

• Να µπορεί αν συνδέει µεταξύ τους διαφορετικά µηχανήµατα και λογισµικό (αυτό 

είναι δυνατόν µέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP). 

Έτσι η Αµερικανική υπηρεσία DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) που 

κατόπιν ονοµάστηκε ARPA, δηµιούργησε το πρώτο είδος διαδικτύου γνωστό ως ARPANet 

προς τιµήν του στρατιωτικού χορηγού του. To ARPANet εγκαταστάθηκε και λειτούργησε 
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για πρώτη φορά το 1969 µε 4 κόµβους µέσω των οποίων συνδέονται 4 µίνι υπολογιστές 

(mini computers 12k): 

• Το πανεπιστηµίου της California στη Santa Barbara. 

• Το πανεπιστηµίου της California στο Los Angeles. 

• Το SRI στο Stanford. 

• Το πανεπιστήµιο της Utah. 

Μέχρι το 1972, οι συνδεδεµένοι στο ARPANET υπολογιστές έχουν φτάσει τους 23, οπότε 

και εφαρµόζεται για πρώτη φορά το σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail). 

Μετά το στρατό τη χρησιµότητα του διαδικτύου ανακάλυψαν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 

τα οποία µέσω του διαδικτύου αντάλλασαν πληροφορίες και µελέτες µε τη χρήση e-mail και 

chat rooms όταν οι επιστήµονες βρίσκονταν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Αρχές της δεκαετίας του 1980, το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ αναγνωρίζει το πρωτόκολλο 

TCP/IP ως πρότυπο. Το πρωτόκολλο TCP/IP που περιλαµβάνεται στη έκδοση Berkley 

UNIX, συντέλεσε στη γρήγορη εξάπλωση της δικτύωσης των υπολογιστών. 

Στα µέσα της δεκαετίας αυτής δηµιουργήθηκε από το National Science Foundation (NSF) το 

NSFNET χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP. Από εκεί και έπειτα όλο και 

περισσότερες χώρες συνδέονται στο NSFNET, χιλιάδες πανεπιστήµια και οργανισµοί 

δηµιουργούν τα δικά τους δίκτυα και τα συνδέουν πάνω στο NSFNET το οποίο αρχίζει να 

γίνεται πλέον παγκοσµίως γνωστό σαν Internet ώσπου το 1990 το ARPANet καταργείται 

οριστικά. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως η ανάπτυξη του ARPAnet ήταν ραγδαία και 

οδήγησε σε αυτό που µας είναι γνωστό σήµερα ως Internet. Μπορεί το ίδιο το ARPAnet να 

σταµάτησε να υφίσταται, όµως η εξάπλωση του διαδόχου του συνεχίστηκε και φυσικά όπως 

βλέπουµε και στις µέρες µας, συνεχίζεται σε όλο τον κόσµο µε εντυπωσιακό µάλιστα ρυθµό 

εξάπλωσης. 

Τη δεκαετία του 1990 παρουσιάζεται από το εργαστήριο CERN της Ελβετίας και 

συγκεκριµένα από τον Tim Berners-Lee, το World Wide Web (WWW) που είναι µια από τις 

σηµαντικότερες καινοτοµίες του διαδικτύου. Σε γενικές γραµµές το διαδίκτυο είναι µια 

πλατφόρµα που καθιστά εξαιρετικά εύκολο να διασυνδέσει έγγραφα τα οποία είναι 
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διαθέσιµα µέσω του διαδικτύου. Σήµερα, σχεδόν ο καθένας που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο 

µπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο µε τη χρήση ενός απλού Web browser, όπως 

το MS Internet Explorer, του Mozilla Firefox και άλλων πολλών. Ο Web browser επιτρέπει 

στον υπολογιστή του χρήστη να δει ιστοσελίδες που περιέχουν όλα τα είδη των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης συµπεριλαµβανοµένων κειµένων, εικόνων, βίντεο συνεχούς ροής, 

αρχεία ήχου και συνδέσεις υπερκειµένου που επιτρέπουν στον υπολογιστή του χρήστη να 

πλοηγηθεί από τη µία σελίδα στην άλλη µε ένα απλό πάτηµα σε ένα σύνδεσµο υπερκειµένου. 

 

1.1.1 Internet 

Το Internet είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο δικτύων υπολογιστών που δηµιουργούνται σύµφωνα 

µε κοινά πρότυπα, τα οποία συνδέουν επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κυβερνητικές 

υπηρεσίες και ιδιώτες µεταξύ τους και παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail), µεταφορά εγγράφων, αγορές, έρευνα, ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων, 

µουσική, βίντεο και ειδήσεις [2]. 

Ο παγκόσµιος ιστός, το World Wide Web (WWW) δηλαδή, είναι η πιο δηµοφιλής υπηρεσία 

που λειτουργεί στην υποδοµή του Internet. Το Web είναι η εφαρµογή που κατάφερε να κάνει 

το Internet εµπορικά ενδιαφέρον και εκπληκτικά δηµοφιλές. Αναπτύχθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 και ως εκ τούτου είναι πολύ πιο πρόσφατο από το Internet. 

Το Web παρέχει πρόσβαση σε δισεκατοµµύρια ιστοσελίδες που κατηγοριοποιούνται σε 

ευρετήρια από τη Google και άλλες µηχανές αναζήτησης. Αυτές οι σελίδες δηµιουργούνται 

σε µια γλώσσα που ονοµάζεται HTML (hypertext markup language, γλώσσα σηµείωσης 

υπερκειµένου). Οι σελίδες HTML περιέχουν κείµενα, γραφικά, κινούµενες εικόνες και άλλα 

αντικείµενα. 

Το Internet πριν από το Web χρησιµοποιούνταν κυρίως για επικοινωνία µέσω κειµένου, 

µεταφορές αρχείων και δραστηριότητες πληροφοριακής εξ αποστάσεως. Το Web 

παρουσίασε πολύ πιο ισχυρό και εµπορικό ενδιαφέρον, δυνατότητες έγχρωµων πολυµέσων 

και άµεση σύνδεση µε το εµπόριο. Ουσιαστικά, πρόσθεσε χρώµα, φωνή και βίντεο στο 

Internet, δηµιουργώντας µια υποδοµή επικοινωνιών και ένα σύστηµα αποθήκευσης 

πληροφοριών που ανταγωνίζεται την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, ακόµη και τις 

βιβλιοθήκες. 



 4

∆εν υπάρχει ακριβής µέτρηση του αριθµού των ιστοσελίδων που υπάρχουν, εν µέρει επειδή 

τα ευρετήρια των σύγχρονων µηχανών αναζήτησης περιέχουν µόνο ένα κοµµάτι του 

γνωστού κόσµου των ιστοσελίδων, αλλά και γιατί το µέγεθος της υφηλίου του Web είναι 

άγνωστο. Η Google έχει αναγνωρίσει περισσότερα από 30 τρισεκατοµµύρια µοναδικά URL, 

περισσότερα από ένα τρισεκατοµµύριο του 2008, αν και πολλές απ’ αυτές τις σελίδες δεν 

περιέχουν µοναδικό περιεχόµενο. Σήµερα η Google περιλαµβάνει στα ευρετήρια της 

τουλάχιστον 120 δισεκατοµµύρια ιστοσελίδες. 

Εκτός από το ορατό Web υπάρχει επίσης το λεγόµενο «βαθύ Web», το οποίο φέρεται να 

είναι 1000 έως 5000 φορές µεγαλύτερο από το ορατό Web της επιφάνειας. Το βαθύ Web 

περιέχει βάσεις δεδοµένων και άλλο περιεχόµενο που δεν περιλαµβάνεται στα ευρετήρια των 

µηχανών αναζήτησης όπως το Google. Αν και τι συνολικό µέγεθος του Web δεν είναι 

γνωστό, πέραν πάσας αµφισβήτησης, έχει γνωρίσει εκθετική αύξηση από το 1993. 

Η κινητή πλατφόρµα είναι η νεότερη «µεγαλύτερη και σηµαντικότερη» εξέλιξη στην 

υποδοµή του Internet. Η κινητή πλατφόρµα παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης του 

Internet από διάφορες εξαιρετικά κινητές συσκευές όπως smartphone, tablet και άλλους 

µικρούς βάρους µέσω ασύρµατων δικτύων ή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Το 2013 

υπήρχαν περισσότερες από 363 εκατοµµύρια κινητές συσκευές στις ΗΠΑ οι οποίες 

µπορούσαν να συνδεθούν στο Internet (περισσότερες από µία συσκευές ανά κάτοικο των 

ΗΠΑ) και αυτός ο αριθµός αναµένεται να φτάσει τα 400 εκατοµµύρια µέχρι το 2017. 
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1.2 Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου 

1.2.1 HTML (HyperText Markup Language) 

Η HTML (Γλώσσα Σήµανσης Υπερκειµένου) είναι η κύρια γλώσσα σήµανσης (markup 

language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής κειµένου, για τις ιστοσελίδες [3]. Τα στοιχεία 

της αποτελούν επίσης τα βασικά δοµικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Ο καθένας µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα αρχείο HTML χρησιµοποιώντας απλώς έναν επεξεργαστή κειµένου. 

Αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που 

επινοήθηκε από την IBM προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης 

εµφάνισης κειµένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Ο φυλλοµετρητής αναγνωρίζει 

αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η HTML είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη γλώσσα περιγραφής της 

δοµής µιας ιστοσελίδας. Η HTML γράφεται υπό µορφή στοιχείων HTML τα οποία 

αποτελούνται από ετικέτες (tags), οι οποίες περικλείονται µέσα σε σύµβολα «µεγαλύτερο 

από» και «µικρότερο από» (για παράδειγµα <html>), µέσα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. 

Τα tags βρίσκονται πάντα µεταξύ των συµβόλων < και >, όπως συµβαίνει για παράδειγµα 

στο <BODY>. Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται δηλαδή από το αν έχουν 

γραφτεί µε µικρά ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει κατάληξη htm ή html. Οι 

ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγµα <h1> και </h1>), µε την 

πρώτη να ονοµάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερη ετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις 

ετικέτα ανοίγµατος και ετικέτα κλεισίµατος αντίστοιχα). Ανάµεσα στις ετικέτες, οι 

σχεδιαστές ιστοσελίδων µπορούν να τοποθετήσουν κείµενο, πίνακες, εικόνες κλπ. 

Για να µπορούν οι browser να ερµηνεύουν απόλυτα σωστά την HTML, έχουν θεσπιστεί 

κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως προδιαγραφές. Εποµένως σχεδόν κάθε 

είδος υπολογιστή µπορεί να δείξει το ίδιο καλά µια ιστοσελίδα. Ως πρώτη προδιαγραφή 

θεωρούταν η HTML 2.0. Πρόβληµα προέκυψε όταν η Microsoft και η Netscape πρόσθεσαν 

στην HTML τέτοιες δυνατότητες που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συµβατές µόνο µε 

συγκεκριµένους φυλλοµετρητές. Ακόµη και σήµερα υπάρχουν διαφορές στην απεικόνιση 

κάποιας σελίδας από διαφορετικούς φυλλοµετρητές. 
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1.2.2 XML (Extensible Markup Language) 

Η XML είναι µια γλώσσα που σχεδιάστηκε για την περιγραφή δεδοµένων. Μοιάζει αρκετά 

στη σύνταξη µε την HTML, γεγονός που οφείλεται στο ότι και οι δύο έχουν προκύψει από 

την SGML (Standard Generalized Markup Language). Η XML χρησιµοποιείται για την 

περιγραφή της πληροφορίας ενώ αντίθετα η HTML, όπως αναφέραµε και προηγουµένως, για 

την παρουσίαση της πληροφορίας. 

Στην XML µπορούµε να ορίσουµε τα δικά µας tags προκειµένου να περιγράψουµε την 

πληροφορία που θέλουµε. Επιπλέον, συνδυάζεται µε τη γλώσσα XSL (Extensible Stylesheet 

Language), η οποία είναι µια γλώσσα που χρησιµοποιείται για να ορίσει τον τρόπο 

αναπαράστασης της πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή καθεαυτή βρίσκεται σ’ ένα XML 

αρχείο µετατρέποντας το σε µορφή αναγνωρίσιµη από έναν φυλλοµετρητή (όπως είναι για 

παράδειγµα η HTML). 

Επίσης η XSL µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσθέσει ή να αφαιρέσει tags σ’ ένα XML 

αρχείο, ή ακόµα και να ταξινοµήσει τα tags µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Η γλώσσα XSL 

δηµιουργεί templates τα οποία παίρνουν τα πραγµατικά δεδοµένα που θα απεικονισθούν από 

αρχεία XML. 

 

1.2.3 Javascript 

Η JavaScript είναι µία scripting γλώσσα που αρχικά δηµιουργήθηκε για χρήση εντός των 

ιστοσελίδων. Η προτυποποιηµένη έκδοσή της είναι η ECMAScript. Έχει δηµιουργηθεί από 

την εταιρεία Netscape και παρόλο που το όνοµά της παραπέµπει στην γλώσσα Java, δεν έχει 

κοινά σηµεία και η σύνταξή της βασίζεται στην C. Σε συνδυασµό µε το Document Object 

Model, η Javascript απέκτησε πολύ µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες δυνατότητες. 
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1.2.4 CSS (Cascading Style Sheets) 

Για την µορφοποίηση της διάταξης της σελίδας και την εµφάνιση των χαρακτήρων σε αυτή, 

γίνεται χρήση της γλώσσας σήµανσης HTML αλλά και της γλώσσας µορφοποίησης CSS. 

Οι δυνατότητες που µας δίνει η HTML για µορφοποίηση τόσο όσον αφορά τη διάταξη της 

σελίδας όσο και τη µορφοποίηση των χαρακτήρων είναι περιορισµένες. Με τη χρήση 

αποκλειστικά και µόνο της HTML για την διάταξη της σελίδας, θα έπρεπε να κάνουµε χρήση 

της ετικέτας <table> πολλές φορές, και µε εµφωλευµένο τρόπο (δηλαδή µια ετικέτα µέσα σε 

άλλη ετικέτα). Επίσης θα έπρεπε να δώσουµε τέτοιες ιδιότητες ώστε να µην φαίνονται οι 

γραµµές του πίνακα και να γίνεται όσο κατά το δυνατόν καλύτερη τοποθέτηση του 

περιεχοµένου της σελίδας. 

Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορούµε να επιτύχουµε µε µεγάλη 

ακρίβεια τη διάταξη της σελίδας αφού ρυθµίζοντας κατά κύριο λόγο τις ιδιότητες cellspacing 

και cellpadding θα είχαµε πρόβληµα αλληλεπίδρασης εξωτερικών πινάκων µε αντίστοιχος 

εµφωλευµένους. Επιπρόσθετα, ο σκοπός της ετικέτας <table> δεν είναι να διαµορφώνει το 

περιεχόµενο της σελίδας αλλά να παρουσιάζει τα δεδοµένα σε µορφή πίνακα. Σ’ αυτό το 

σηµείο να αναφερθεί ότι ο σκοπός της HTML δεν είναι να µορφοποιεί το περιεχόµενο, αλλά 

να το επισηµαίνει κι εν συνεχεία να αφήνει τη µορφοποίηση του περιεχοµένου σε άλλες 

τεχνολογίες. 

Η γλώσσα CSS είναι πρότυπο του W3C η οποία έχει ως σκοπό τη µορφοποίηση µιας σελίδας 

γραµµένη σε HTML. Αποτελείται από οδηγίες οι οποίες αφορούν τη µορφοποίηση 

χαρακτήρων αλλά και εν συνεχεία την γεωµετρική τοποθέτηση του περιεχοµένου στη 

σελίδα. Συγκεκριµένα δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες µορφοποίησης και πολύ 

περισσότερες δυνατές τιµές για αυτές τις επιλογές σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες 

στοιχείων της HTML. Επίσης η γλώσσα CSS ενσωµατώνει την ιδέα της επικάλυψης 

(Cascade) αφού υπάρχει η δυνατότητα ιεραρχικής εφαρµογής των κανόνων έτσι ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα για εξειδικευµένες µορφοποιήσεις σε συγκεκριµένο περιεχόµενο. 

• Οι οδηγίες της γλώσσας CSS είναι ανεξάρτητες από το αρχείο το οποίο µορφοποιούν. 

Μπορούν δηλαδή οι ίδιες οδηγίες να εφαρµοστούν σε πολλές HTML σελίδες. Οι 

οδηγίες αυτές µπορούν να βρίσκονται σε εξωτερικό αρχείο, πχ filename.css, και να 

περιλαµβάνονται από το HTML αρχείο µε την ετικέτα 

<link rel = ”stylesheet” type = “text/css” href = “filename.css”> 



 8

• Άλλη δυνατότητα παρέχεται ώστε αυτές οι οδηγίες να είναι ενσωµατωµένες στον 

κώδικα της HTML σελίδας µε τη χρήση της ετικέτας  

<style> Οδηγίες CSS</style> 

• Τέλος µπορεί κάποιος προγραµµατιστής να εισάγει οδηγίες σε κάθε HTML ετικέτα 

ξεχωριστά µε χρήση της ιδιότητας  

style = “οδηγίες CSS”  

που υποστηρίζεται από τις περισσότερες ετικέτες της HTML. 

Σε µία ιστοσελίδα είναι συχνή η περίπτωση όπου οι CSS οδηγίες εισάγονται µε παραπάνω 

από έναν τρόπους αλλά και περισσότερες από 1 φορές. Μπορούµε να έχουµε δηλαδή για 

παράδειγµα 2 εξωτερικά αρχεία CSS και µία σειρά από ενσωµατωµένες εντολές. 

Η γλώσσα CSS αποτελείται από µία σειρά κανόνων της µορφής 

<επιλογέας> : {∆ήλωση 1; ∆ήλωση 2; … ∆ήλωση N;} 

Ο επιλογέας καθορίζει σε ποια στοιχεία της σελίδας στην οποία αναφέρεται το αρχείο 

οδηγιών θα εφαρµοστούν οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις σε έναν κανόνα οµαδοποιούνται από τις 

αγκύλες και µπορούν να αριθµούν από 1 ως οποιονδήποτε πλήθος οδηγιών. Ο επιλογέας 

µπορεί να είναι µια HTML ετικέτα όπως είναι για παράδειγµα το h1{…} που σηµαίνει ότι οι 

δηλώσεις µορφοποιούν την εµφάνιση όλων των στοιχείων <h1> της σελίδας. 

Επίσης µπορούµε να έχουµε το καθορισµό µίας κλάσης ή ταυτότητας µετά το όνοµα της 

HTML ετικέτας. Για παράδειγµα ο επιλογέας h1.wide{…} αναφέρεται στα στοιχεία <h1> τα 

οποία έχουν την ιδιότητα class και αυτή έχει την τιµή wide, όπως για παράδειγµα <h1 

class=”wide”>. Επίσης θα µπορούσαµε να έχουµε τη µορφή h1#pagetitle {…} όπου ο 

επιλογέας αναφέρεται στο στοιχείο που έχει τη µορφή <h1 id=“pagetitle”>. 

Παρακάτω παραθέτουµε ένα παράδειγµα όπου θα κάνει όλα τα links της ιστοσελίδας 

κόκκινο χρώµα και µε έντονη γραφή: 

a { 

color:red; 

font-weight:bold; 

} 
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1.2.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Η PHP (Hypertext Preprocessor) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία 

ιστοσελίδων στο ∆ιαδίκτυο µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από 

επεξεργασία από συµβατό web server (όπως είναι για παράδειγµα ο Apache), ώστε να 

παραχθεί το τελικό περιεχόµενο σε πραγµατικό χρόνο. Με τη σειρά του, το τελικό 

περιεχόµενο θα σταλεί στο πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή HTML 

κώδικα. 

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δηµιούργησε 

ένα απλό script µε όνοµα php.cgi, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl, για 

προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών για τα 

άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε 

και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. 

Η γλώσσα τότε ονοµαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. 

Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και 

αριθµώντας περισσότερα από 50.000 ιστοσελίδες που τη χρησιµοποιούσαν. Επίσης, 

αργότερα την ίδια χρονιά, οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από 

την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η 

οποία θύµιζε περισσότερο τη σηµερινή µορφή της. 

Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των 

ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας 

PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, 

ενώ από τον ∆εκέµβριο του 2015 χρησιµοποιείται ευρέως η PHP 7. 
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1.2.6 MySQL 

Η MySQL αποτελεί µια πολύ γρήγορη, πολυνηµατική (multi-threaded) γλώσσα πολλών 

χρηστών και η οποία αποτελεί ένα εξυπηρετητή SQL (Structured Query Language). Μια 

βάση δεδοµένων µας επιτρέπει να αποθηκεύουµε, να αναζητάµε, να ταξινοµούµε και να 

ανακαλούµε τα δεδοµένα αποτελεσµατικά. Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση 

στα δεδοµένα, για να µπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει 

γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να έχουν 

πρόσβαση. 

Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηµατικός διακοµιστής πολλαπλών χρηστών. 

Χρησιµοποιεί την SQL (Structured Query Language), την τυπική γλώσσα ερωτηµάτων για 

βάσεις δεδοµένων, παγκόσµια. Η MySQL είναι διαθέσιµη από το 1996 αλλά η ιστορία της 

ξεκινά από το 1979. 

Με τη βοήθεια της PHP µπορούµε να συνδεθούµε σ’ έναν οποιοδήποτε MySQL Server στον 

οποίο έχουµε λογαριασµό, να πάρουµε δεδοµένα από ήδη υπάρχουσες βάσεις, να εισάγουµε 

δεδοµένα σε πίνακες βάσεων, να ανανεώσουµε κάποια υπάρχοντα δεδοµένα, να φτιάξουµε 

νέες βάσεις και νέους πίνακες και γενικά να κάνουµε οτιδήποτε γίνεται µε µια MySQL βάση 

δεδοµένων. 

Εποµένως, µέσα από τις ιστοσελίδες µας µπορούµε να διαχειριστούµε εύκολα µια MySQL 

βάση δεδοµένων κι έτσι οι σελίδες µας να αποκτήσουν πολλές άλλες δυνατότητες που 

απαιτούν οι σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών δηλαδή να γίνουν δυναµικές, ελκυστικές και 

ανταγωνιστικές. 
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1.3 Υπηρεσίες Παγκόσµιου Ιστού (Web Services) 

Το µέλλον του ∆ιαδικτύου βρίσκεται στη δηµιουργία ενός πιο αποδοτικού µέσου ανταλλαγής 

δεδοµένων, απ’ ότι είναι οι HTML σελίδες που χρησιµοποιούνται σήµερα. Πιο 

συγκεκριµένα, µεγάλο ποσοστό εκµετάλλευσης από τις συγκεκριµένες υπηρεσίες έχουν οι 

διαφόρων ειδών επιχειρήσεις [5]. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις πλέον πρέπει να είναι 

ικανές να: 

• ∆ηµοσιεύουν διαφορετικού τύπου διεπαφές για τις υπηρεσίες που παρέχουν, µε 

παρεµφερή τρόπο µε αυτόν που δηµοσιεύουν σήµερα τις ιστοσελίδες τους (σε HTML 

κυρίως οι περισσότερες). Αποτέλεσµα αυτής της δηµοσίευσης αποτελεί το να 

µπορούν άλλες επιχειρήσεις να βρουν αυτές τις υπηρεσίες και εν συνεχεία να τις 

χρησιµοποιήσουν. 

• Αναζητούν και να ανακαλύπτουν ήδη δηµοσιευµένες διεπαφές δικών τους εµπορικών 

συνεργατών, ή ακόµα και άλλων επιχειρήσεων µε τις οποίες επιθυµούν συνεργασία 

µέσω του αχανούς δικτύου που λέγεται ∆ιαδίκτυο. 

• Αρχικά να αλληλεπιδρούν µε υπηρεσίες που δηµοσιεύονται από άλλες επιχειρήσεις, 

και εν συνεχεία να τους δίνεται η δυνατότητα να επιτρέπουν σε άλλες επιχειρήσεις να 

συνεργάζονται µε τις δικές τους υπηρεσίες και να καθορίζουν εµπορικές συµφωνίες 

για διαφορετικού τύπου συνεργασία (όπως είναι για παράδειγµα η ροή των εγγράφων 

κατά µήκους του δικτύου τους). 

Οι υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού είναι αναπαραστάσεις προγραµµάτων, αντικειµένων ή 

κειµένων σε XML µορφή τα οποία είναι σίγουρα προσπελάσιµα µέσω του ∆ιαδικτύου για 

απ’ ευθείας αλληλεπίδραση µεταξύ εφαρµογών (κυρίως δηλαδή µεταξύ επιχειρήσεων). Ένα 

πολύ σηµαντικό γεγονός αποτελεί το ότι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες, µιας και σχετίζονται µε 

το ∆ιαδίκτυο, µπορούν να προσπελαστούν µε χρήση όλων των διαθέσιµων φυλλοµετρητών, 

όπως είναι ο Internet Explorer, ο Google Chrome, ο Mozilla Firefox, κλπ. Έτσι οι 

συγκεκριµένες υπηρεσίες παρέχουν έναν, ανεξάρτητο από δεδοµένα, µηχανισµό 

παρουσίασης των υπηρεσιών της επιχείρησης, µε χρήση βασικών XML πρωτοκόλλων. 
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Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται, συµπεριλαµβάνουν τις ακόλουθες 4 σηµαντικές 

τεχνολογίες: 

1. XML ( Extensible Markup Language). Εδώ έχουµε την τεχνολογία που χρησιµοποιεί 

βασικού τύπου XML, XML σχήµατα και XML parsers. 

2. SOAP (Simple Object Access Protocol). Η συγκεκριµένη τεχνολογία αποτελεί ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας εφαρµογών που βασίζεται σε XML. 

3. WSDL (Web Services Description Languages). Εδώ έχουµε ένα XML σχήµα για 

περιγραφή διαφόρων υπηρεσιών του Παγκόσµιου Ιστού, όπως είναι τα µηνύµατα, οι 

λειτουργίες και οι αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων. 

4. UDDI (Universal Description Discovery and Integration). Εδώ θεωρούµε το χώρο 

αποθήκευσης που είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και την αναζήτηση των 

περιγραφών των υπηρεσιών του Παγκόσµιου Ιστού. 

Ακολούθως αναλύονται περισσότερο διεξοδικά οι προαναφερθέντες τεχνολογίες. 
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1.3.1 Simple Object Access Protocol (SOAP)   

Το SOAP αποτελεί µια τεχνολογία ανταλλαγής µηνυµάτων που βασίζεται σε XML γλώσσα 

[5]. Είναι ειδικά σχεδιασµένο για την ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου. Επίσης 

είναι εντελώς ανεξάρτητο από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα, γλώσσα προγραµµατισµού 

ή πλατφόρµα κατανεµηµένων συστηµάτων και γι’ αυτό το λόγο θεωρείται πλήρως αυτόνοµο 

σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

Με τη χρήση του SOAP, µια επιχείρηση µπορεί να: 

• Παρέχει µια αντιστοίχηση σ’ ένα επίπεδο µεταφοράς για την ανταλλαγή XML 

µηνυµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου. 

• ∆ηµοσιοποιήσει τις υπηρεσίες της για ανταλλαγή XML εταιρικών δεδοµένων. 

• Ανακαλύψει την τοποθεσία και την µορφή υπηρεσιών άλλων επιχειρήσεων. 

• Καθορίσει τις ιδιότητες των ανταλλασσόµενων µηνυµάτων που σχετίζονται µε την 

ποιότητα της υπηρεσίας. 

 

 

Εικόνα 1 - Μηνύµατα SOAP µε σκοπό τη διασύνδεση αποµακρυσµένων δικτυακών τόπων 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, το SOAP παρέχει ένα ανεξάρτητο πρωτόκολλο επικοινωνίας 

για την σύνδεση δύο ή περισσότερων πυλών ή εταιρικών δικτυακών τόπων. Είναι επίσης 
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γεγονός ότι τα σηµερινά συστήµατα αποτελούνται από ένα συνδυασµό πολλών διαφορετικών 

κατηγοριών τόσο στο επίπεδο του υλικού όσο και του λογισµικού. Το SOAP µε τη βοήθεια 

της XML χρησιµοποιούνται µε σκοπό τη συµφωνία ενός κοινού τρόπου ανταλλαγής 

δεδοµένων µεταξύ γενικότερα ετερογενών συστηµάτων. Το WSDL, το οποίο αναλύεται 

παρακάτω χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το SOAP µε τον ακόλουθο τρόπο: 

• Το WSDL µε σκοπό την περιγραφή των υπηρεσιών και 

• Το SOAP για την µετάδοση της πληροφορίας. 

 

1.3.2 Web Services Description Language (WSDL) 

Η τεχνολογία WSDL δηµιουργήθηκε µε σκοπό να ικανοποιήσει µια ανάγκη που άφησε η 

δηµιουργία του SOAP. Συγκεκριµένα αφού το SOAP έγινε διαθέσιµο σαν ένας µηχανισµός 

ανταλλαγής XML µηνυµάτων µεταξύ επιχειρήσεων (ή ακόµα και ξεχωριστών εφαρµογών 

µέσα στην ίδια επιχείρηση), εντούτοις παρουσιάστηκε πολύ σύντοµα η ανάγκη δηµιουργίας 

και εύρεσης ενός καλύτερου και αποδοτικότερου τρόπου τόσο για την περιγραφή των 

µηνυµάτων όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή τους. 

Ειδικότερα, το WSDL αποτελεί και αυτό µε τη σειρά του ένα XML σχήµα, το οποίο 

αναπτύχθηκε από την Microsoft και την IBM µε σκοπό να ορίσει τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

• Το XML µήνυµα. 

• Τη λειτουργία και το πρωτόκολλο αντιστοίχησης µιας υπηρεσίας ∆ιαδικτύου που 

προσπελαύνεται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα το SOAP ή σε ειδικές περιπτώσεις 

κάποιο άλλο XML πρωτόκολλο. 

Η σύνταξη του WSDL επιτρέπει τον αφαιρετικό ορισµό τόσο των µηνυµάτων όσο και των 

λειτουργιών των µηνυµάτων, έτσι ώστε να µπορούν να αντιστοιχηθούν σε πολλαπλές 

φυσικές υλοποιήσεις. 
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1.3.3 Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) 

Το UDDI µε τη σειρά του δηµιουργήθηκε µε σκοπό να καθορίσει ένα µοντέλο δεδοµένων 

τόσο σε XML όσο και σε SOAP διεπαφές. Οι διεπαφές αυτές δηµιουργούνται ώστε να 

µπορεί να γίνει η καταχώρηση και η αναζήτηση της πληροφορίας µιας επιχείρησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της πληροφορίας που σχετίζεται µε τις υπηρεσίες που παρέχει η 

επιχείρηση στο ∆ιαδίκτυο. 

Η βασική ιδέα έγκειται στο ότι οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις SOAP διεπαφές για να 

καταχωρούν τις υπηρεσίες που παρέχουν στο UDDI. Άλλες επιχειρήσεις ενδέχεται να 

ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να ανακαλύψουν έναν εµπορικό συνεργάτη. Επίσης η 

πληροφορία που βρίσκεται στο UDDI µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε τον τύπο των 

εταιρειών αλλά και την γεωγραφική τους θέση. Από τη στιγµή που βάσει των παραπάνω 

κριτηρίων βρεθεί η επιθυµητή επιχείρηση, το UDDI µπορεί να παρέχει πληροφορία εύρεσης 

των υπηρεσιών που παρέχει η συγκεκριµένη επιχείρηση που εντοπίστηκε, δίνοντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο το WSDL αρχείο που περιγράφει τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που παρέχει η 

συγκεκριµένη επιχείρηση. 

Η επόµενη εικόνα 2 δείχνει πως µια επιχείρηση µπορεί να καταχωρεί το WSDL αρχείο της 

στο UDDI. 

 

 

Εικόνα 2 - Καταχώρηση WSDL αρχείου στο UDDI 
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Η επόµενη εικόνα 3 δείχνει πως µια επιχείρηση µπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 

που αναφέραµε προηγουµένως. 

 

Εικόνα 3 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου µέσω UDDI 
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2 Παραδείγµατα web εφαρµογών και web συστηµάτων 

παραγγελιοληψιών µε χρήση κινητών συσκευών  

Οι συγκεκριµένου τύπου εφαρµογές και συστήµατα δηµιουργήθηκαν µε σκοπό την επίλυση 

που προέκυψαν από τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ένα δυναµικό δίκτυο πωλήσεων. Έτσι 

αναπτύσσονται και συνάµα εξελίσσονται εφαρµογές και συστήµατα, τελείως πρωτοποριακά, 

που βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στις ασύρµατες τεχνολογίες (wireless technologies). Σκοπός 

των εφαρµογών αυτών αποτελεί η σηµαντική βοήθεια που θα παρέχουν στις επιχειρήσεις 

ώστε να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα των τεχνολογιών κινητών τηλεφώνων. ∆ηλαδή 

µε τον τρόπο αυτό να µπορέσουν να 

• βελτιώσουν τις επιχειρηµατικές τους διαδικασίες, 

• αναπτύξουν ένα άκρως αποτελεσµατικό ηλεκτρονικό έλεγχο των πωλήσεών τους 

καθώς και 

• επιτύχουν πλήρη ολοκλήρωση στο επιχειρηµατικό περιβάλλον τους, δηλαδή να 

αυτοµατοποιηθούν συναλλαγές οι οποίες µέχρι πρότινος ήταν τελείως χειρωνακτικές. 

Η τεχνολογία των υπολογιστών χειρός (Personal Digital Assistance, PDA) έχει φτάσει πλέον 

σε τέτοιο σηµείο, ώστε να µπορούµε να µιλάµε για πλήρως λειτουργικές εφαρµογές που 

λαµβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα κινητών συσκευών µε σκοπό τον τελείως 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο λειτουργίας τους. 

 

2.1 Υπολογιστές Χειρός (Personal Digital Assistance) 

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να συµβαδίζουν µε την πρόοδο της τεχνολογίας χρησιµοποιούν 

σύγχρονες επιχειρηµατικές τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές µε τη σειρά τους, απαιτούν την 

παροχή, για τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, συγκεκριµένου υψηλού επιπέδου 

λειτουργικότητας αλλά και υψηλές υπηρεσίες χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους πληροφορίες 

που σχετίζονται µε τον τόπο και το χρόνο. 

Οι απαιτήσεις αυτές πλέον µας οδήγησαν στο επόµενο βήµα των mobile εφαρµογών, δηλαδή 

στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση και τέλος στην ανάπτυξη των µικρών αλλά τελείως 
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λειτουργικών υπολογιστών χειρός, οι οποίοι όπως αναφέρθηκαν και στην εισαγωγή, 

ονοµάζονται Personal Digital Assistants (PDA). Η αρχιτεκτονική των συσκευών αυτών 

µοιάζει σε γενικές γραµµές µε την αντίστοιχη γνωστή αρχιτεκτονική των προσωπικών 

υπολογιστών. Συγκεκριµένα, όπως γνωρίζουµε, όλοι οι Η/Υ αποτελούνται από ένα κεντρικό 

επεξεργαστή, µια οθόνη καθώς και την αντίστοιχης χωρητικότητας µνήµη, ενώ η λειτουργία 

τους ελέγχεται από ένα σχετικά απλό λειτουργικό σύστηµα (είτε είναι Windows, είτε Linux, 

είτε Mac). 

Η ευελιξία που προσφέρουν οι PDA συσκευές προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών 

κατασκευαστών εταιρειών υλικού και λογισµικού µε αποτέλεσµα η αγορά αυτή τη στιγµή να 

έχει κατακλυσθεί από ένα πλήθος συσκευών, λειτουργικών συστηµάτων και πακέτων 

λογισµικού µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους στα τρέχοντα µερίδια της αγοράς. 

Φυσικά, λόγω της µεγάλης ποικιλίας των συσκευών, µπορούν να υπάρξουν και αντίστοιχα 

πολλές κατηγοριοποιήσεις. Η πιο απλή κατηγοριοποίηση σχετίζεται µε το λειτουργικό 

σύστηµα µιας και είναι το πρώτο πράγµα που παρατηρεί κάποιος νέος χρήστης ενός 

συστήµατος Η/Υ. Συγκεκριµένα υπάρχουν συσκευές που έχουν ως λειτουργικό σύστηµα, το 

αντίστοιχο της Microsoft, δηλαδή τα Windows Mobile. 

Τα Windows Mobile αποτελούν µια ελαφριά έκδοση των δηµοφιλών, από τους προσωπικούς 

Η/Υ, Windows. Λόγω της σχέσης που έχουν µε τα Windows, µπορούν να µετατρέψουν µια 

απλή PDA συσκευή σε µια πλήρως λειτουργική προέκταση του γραφείου καθώς και του 

προσωπικού nυπολογιστή ενός χρήστη. Με τη σειρά του, το συγκεκριµένο λειτουργικό 

σύστηµα προσφέρει στο χρήστη και τα αντίστοιχα προγράµµατα που έχουν και οι 

προσωπικοί υπολογιστές, δηλαδή Microsoft Office, Outlook (για τη δηµιουργία mail, 

ηµερολογίου, επαφών), Internet Explorer, κλπ. 

Ταυτόχρονα, τα Windows Mobile αποτελούν και µια ισχυρή πλατφόρµα πάνω στην οποία 

µπορούν να αναπτυχθούν εφαρµογές προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε χρήστη ή της 

εκάστοτε επιχείρησης. 
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2.2 Πωλήσεις µέσω των Υπολογιστών Χειρός 

Στις µέρες µας φαίνεται ξεκάθαρα η αύξηση στην απόδοση κάθε εργαζόµενου στις 

περιπτώσεις που έχει µια ηλεκτρονική συσκευή όπου θα µπορούσε να εισάγει, να αποθηκεύει 

και κυρίως να εντοπίζει δεδοµένα χρήσιµα για τις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. 

Ειδικότερα, αυτή η παραγωγικότητα λαµβάνει χώρα σε πολύ µεγάλο ποσοστό στις 

περιπτώσεις που παρέχεται η δυνατότητα από την ηλεκτρονική αυτή συσκευή ώστε να 

επικοινωνεί ανά πάσα στιγµή και από οπουδήποτε µε τα κεντρικά γραφεία της εκάστοτε 

επιχείρησης. Αυτό έχει ως άµεση συνέπεια η παραγωγικότητα των εργαζοµένων να φτάνει σε 

πολύ υψηλά επίπεδα. 

Μια εφαρµογή που κάνουν αυτού του είδους τις συσκευές απαραίτητες στις νέες 

επιχειρήσεις πρέπει να περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία: 

1. η εξέλιξη της τεχνολογίας,  

2. η αύξηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

3. η αύξηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και  

4. η αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων των εταιρειών,  

5. η αυξανόµενη ανάγκη να έχουν όλοι οι χρήστες πάντα µαζί τους κάποια από τα 

δεδοµένα που υπάρχουν στους Η/Υ τους, όπως είναι για παράδειγµα τα mails, το 

ηµερολόγιο, κλπ. 

 

Συνεπώς η ανάγκη για εφαρµογές αποκλειστικά για χρήση από mobile συσκευές οι οποίες θα 

µπορούν να επικοινωνούν ασύρµατα µε τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα µιας 

εταιρείας µε στόχο να εκπληρώσουν την άµεση αλλά και ασφαλή άντληση και αποστολή 

δεδοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για τη λειτουργία ενός σύγχρονου δικτύου 

πωλήσεων καθώς: 

• Οι πωλητές περνούν τον περισσότερο χρόνο τους εκτός επιχείρησης και δεν έχουν 

άµεση και συνεχή επαφή µε οποιαδήποτε φύσης εταιρικά δεδοµένα. 

• Η ανάγκη για ανταλλαγή πληροφορίας (τιµοκατάλογοι, αποθέµατα, διαθεσιµότητα 

κλπ) είναι πάρα πολύ σηµαντική. 
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• Η έγκαιρη εισαγωγή παραγγελιών είναι κρίσιµη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών αλλά και την επιτάχυνση των εσωτερικών επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

• Είναι απαραίτητη η αποφυγή λαθών κατά τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας. 

Ειδικά στα θέµατα των εισπράξεων ώστε να µειωθούν κόστη και να αποφευχθεί η 

σπατάλη εταιρικών πόρων (τόσο σε θέµατα χρόνου, όσο και ανθρώπινου δυναµικού, 

κλπ). 

• Είναι σηµαντική η δυνατότητα της τιµολόγησης στο χώρο του πελάτη, τη στιγµή που 

πραγµατοποιείται η παράδοση, µε ταχύτητα αλλά και χωρίς λάθη. 

• Είναι σηµαντικό ο πωλητής την ώρα της πώλησης να έχει πρόσβαση σε µια πλήρως 

ενηµερωµένη λογιστική καρτέλα για τον κάθε πελάτη/αγοραστή. 

• Ο διοικητικός έλεγχος των πωλήσεων αλλά και των ίδιων των πωλητών είναι 

αποφασιστικής σηµασίας. 
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2.3 Posnic 

Το Posnic [6] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων που βασίζεται στο διαδίκτυο. Είναι Open 

Source και αναπτύχθηκε πάνω στη γλώσσα PHP ενώ είναι εύκολα διαχειρίσιµο από τους 

χρήστες. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 4 - Posnic POS 1/4 

 

 

Εικόνα 5 - Posnic POS 2/4 
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Εικόνα 6 - Posnic POS 3/4 

 

 

Εικόνα 7 - Posnic POS 4/4 
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2.4 Open Source Point of Sale (OSPOS) 

Το OSPOS [7] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων για πωλητές. Είναι Open Source και 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Point of Sale (POS) 

• Έλεγχο Απογραφής (Inventory Control) 

• ∆ιαχείριση Πελατειακών. Σχέσεων (Customer Relationship Management, CRM) 

• Αναφορές (Reporting) 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 8 - OSPOS POS 1/5 
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Εικόνα 9 - OSPOS POS 2/5 

 

 

Εικόνα 10 - OSPOS POS 3/5 
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Εικόνα 11 - OSPOS POS 4/5 

 

 

Εικόνα 12 - OSPOS POS 5/5 
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2.5 {php}POS 

Το {php}POS [8] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων που βασίζεται στη γλώσσα PHP. 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

Εικόνα 13 - {php}POS 1/4 

 

 

Εικόνα 14 - {php}POS 2/4 
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Εικόνα 15 - {php}POS 3/4 

 

 

Εικόνα 16 - {php}POS 4/4 
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2.6 WallacePOS 

Το WallacePOS [9] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων το οποίο έχει την ιδιοµορφία ότι 

βασίζεται στη τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες 

εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 17 - WallacePOS 1/3 
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Εικόνα 18 - WallacePOS 2/3 

 



 30

 

Εικόνα 19 - WallacePOS 3/3 
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2.7 Retailcloud POS  

Το Retailcloud [10] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων το οποίο µπορεί να εγκατασταθεί τόσο 

σε συστήµατα Windows, όσο και σε συστήµατα µε Linux και Android. Παρακάτω 

ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 20 - Retailcloud POS 1/4 
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Εικόνα 21 - Retailcloud POS 2/4 

 

 

Εικόνα 22 - Retailcloud POS 3/4 
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Εικόνα 23 - Retailcloud POS 4/4 
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2.8 eHopper POS  

Το eHopper [11] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων το οποίο έχει την ιδιοµορφία ότι 

βασίζεται στη τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες 

εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 24 - eHopper POS 1/4 
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Εικόνα 25 - eHopper POS 2/4 

 

 

Εικόνα 26 - eHopper POS 3/4 
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Εικόνα 27 - eHopper POS 4/4 
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2.9 ChromisPOS 

Το ChromisPOS [12] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων από το οποίο µπορεί κάποιος να 

εισάγει CSV αρχεία µε τα προϊόντα. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το 

συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 28 - ChromisPOS 1/5 
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Εικόνα 29 - ChromisPOS 2/5 

 

Εικόνα 30 - ChromisPOS 3/5 
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Εικόνα 31 - ChromisPOS 4/5 
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Εικόνα 32 - ChromisPOS 5/5 
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2.10 Floreant POS 

Το Floreant POS [13] αποτελεί ένα σύστηµα πωλήσεων το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά 

στις ανάγκες των εστιατορίων. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο 

POS. 

 

 

Εικόνα 33 - Floreant POS 1/4 
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Εικόνα 34 - Floreant POS 2/4 

 

 

Εικόνα 35 - Floreant POS 3/4 
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Εικόνα 36 - Floreant POS 4/4 
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2.11 Loyverse POS 

Ένα άλλο POS σύστηµα µε πολύ όµορφο γραφικό περιβάλλον αποτελεί το Loyverse POS 

[14]. Παρακάτω ακολουθούν κάποιες εικόνες για το συγκεκριµένο POS. 

 

 

Εικόνα 37 - Loyverse POS 1/4 

 

 

Εικόνα 38 - Loyverse POS 2/4 
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Εικόνα 39 - Loyverse POS 3/4 

 

 

Εικόνα 40 - Loyverse POS 4/4 
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3 Αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης 

3.1 ER-∆ιάγραµµα της βάσης µας 

Το ER διάγραµµα περιγράφει τις οντότητες της βάσης δεδοµένων µας καθώς και τις σχέσεις 

µεταξύ τους. 

Ουσιαστικά το ER απεικονίζει την δοµή ενός µοντέλου βάσης οντοτήτων – σχέσεων. 

Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (ER model) είναι ένα αφαιρετικό ιδεατό µοντέλο 

δεδοµένων, τα οποίο έχει καθορισµένη δοµή. Χρησιµοποιείται σαν εννοιολογικό σχήµα στη 

σχεδίαση βάσεων δεδοµένων, ως µοντέλο δεδοµένων ενός συστήµατος και των απαιτήσεών 

του µε top-down προσέγγιση.  

Πιο συγκεκριµένα στο µοντέλο ER παρουσιάζονται τα παρακάτω: 

 

Οντότητα 

Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων παριστάνονται στο διάγραµµα ER µε ένα ορθογώνιο. 

Σαν Οντότητα ορίζουµε ένα αντικείµενο ενδιαφέροντος στον πραγµατικό κόσµο το οποίο 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Μια οντότητα λειτουργεί αφαιρετικά σε έναν πολύπλοκο τοµέα. 

Οντότητες µπορεί να είναι άνθρωποι, µέρη, αντικείµενα, γεγονότα, έννοιες κλπ. 

 Στιγµιότυπο (instance) µιας οντότητας είναι µια συγκεκριµένη περίπτωση ενός τύπου 

οντότητας. 

 

Τύπος Οντότητας 

Ο τύπος της οντότητας είναι µια συλλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν την οντότητα. 

Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων παριστάνονται στο διάγραµµα Ο/Σ µε ένα ορθογώνιο. 
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Χαρακτηριστικό 

Έτσι π.χ. ένας πελάτης µπορεί να έχει το πεδίο Όνοµα το οποίο όµως δέχεται ως τιµή το 

όνοµα του. Κάθε οντότητα έχει διάφορα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Ένα τέτοιο 

στοιχείο ονοµάζεται ιδιότητα (attribute), χαρακτηριστικό ή πεδίο της οντότητας. Τα 

χαρακτηριστικά µπορεί να είναι: 

• µονότιµα (single valued), τα οποία έχουν µόνο µια τιµή και 

• πλειότιµα (multi-valued), τα οποία έχουν σύνολο από τιµές 

Στο διάγραµµα ER οι ιδιότητες που έχει µια οντότητα παριστάνονται µέσα σε έλλειψη, µε 

υπογραµµισµένο το πρωτεύον κλειδί. Τα πλειότιµα χαρακτηριστικά µιας οντότητας 

παριστάνονται µέσα σε έλλειψη µε διπλό περίγραµµα. 

 

Συσχέτιση 

Συσχέτιση είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για σχεδιασµό. Με συσχετίσεις µπορούν να συνδέονται και χαρακτηριστικά 

οντοτήτων. 

Ένας τύπος συσχέτισης (σύνολο συσχετίσεων) παριστάνεται µε ρόµβο. Στο εσωτερικό 

αναγράφεται το όνοµα µε µικρά γράµµατα. 

Υποδεικνύουµε τα όρια της συσχέτισης µε ένα δείκτη. 

Ως όρια µπούµε να συναντήσουµε: 

• 0 έως άπειρο  

• τουλάχιστον 1 

• ακριβώς 1 

• το πολύ 1 
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Πληθικότητα 

Η πληθικότητα (cardinality), περιγράφει τον αριθµό στιγµιότυπων ενός τύπου οντοτήτων που 

µπορούν να αντιστοιχίζονται µε µία οντότητα ενός άλλου τύπου σε µια συσχέτιση. 

Ο λόγος πληθικότητας ή πληθικός λόγος (cardinality ratio), είναι ο λόγος των πληθικοτήτων 

µιας συσχέτισης. 

Μπορούµε να έχουµε συσχετίσεις µε λόγο πληθικότητας: 

1-1 (ένα-προς-ένα) 

Αντιστοιχίζεται µια οντότητα ενός τύπου µε το πολύ ή ακριβώς µια οντότητα ενός άλλου 

τύπου. 

1-Ν (ένα-προς-πολλά) 

Αντιστοιχίζεται µια οντότητα ενός τύπου µε κανένα, ένα ή πολλά στιγµιότυπα ενός άλλου 

τύπου. 

Μ-Ν (πολλά-προς-πολλά) 

Αντιστοιχίζεται κάθε στιγµιότυπο του ενός τύπου µε ένα, κανένα ή πολλά στιγµιότυπα του 

άλλου τύπου. 
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3.2 Η περίπτωση βάσης για παραγγελιοληψίες  

Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα ER για την βάση που εξετάζουµε. 

Όπως θα δούµε η βάση µας παρουσιάζει τις παρακάτω οντότητες: 

• Προϊόντα 

• Κατηγορίες Προϊόντων 

• Προσωπικό 

• Παραγγελίες 

• Τραπέζια 

Ουσιαστικά απεικονίζει την εταιρία µας που µπορεί να είναι ένα εστιατόριο ή µια καφετέρια 

όπου έχει προσωπικό (π.χ. σερβιτόρους) όπου παίρνουν παραγγελίες. Κάθε παραγγελία 

αφορά ένα τραπέζι και λαµβάνεται µια συγκεκριµένη ώρα και µέρα. Κάθε παραγγελία 

περιλαµβάνει σειρά προϊόντων, τα οποία ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες. Κάθε 

επίσης παραγγελία έχει ένα χαρακτηριστικό το done που δείχνει αν ολοκληρώθηκε (πήγε) ή 

όχι. 

Τα χαρακτηριστικά και οι σχέσεις των οντοτήτων φαίνονται παρακάτω: 
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Proionta 

  

id titile 

time 

category 

category 

id 

Paraggelia 

  
datetm 

id 

id 

ncustomers 

trapezi 

has 

for 

belong 

details 

title 

Ν 

1 

Ν 

Μ 

Ν 

1 

done 

prosopiko 

id 

username 

passwd 

type 

sent 

1 

Ν 

work 

1 

Ν 

Εικόνα 41 - Βάση ∆εδοµένων για παραγγελιοληψίες 



 51

3.3 Τεχνολογίες Ανάπτυξης της εφαρµογής 

Για να αναπτύξουµε την βάση δεδοµένων µας αλλά και την δηµιουργία του αντίστοιχου site 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό µε όνοµα WampServer [15]. Το πρόγραµµα αυτό ουσιαστικά 

εγκαθιστά τον Server Apache, την PHP [17] και τον MYSQL Server.  

Έτσι µε τεχνολογίες HTML5, Boostrap, CSS, PHP, MYSQL, JAVASCRIPT/JQUERY, 

AJAX υλοποιείται η εφαρµογή µας [1], [3], [4], [16]. 

 

3.3.1 Ο κώδικας SQL για την δηµιουργία της βάσης 

 

DROP TABLE IF EXISTS `katigoria`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `katigoria` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `onoma` varchar(500) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `paragelia` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `paragelia`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paragelia` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `id_user` int(11) NOT NULL, 

  `id_trapeziou` int(11) NOT NULL, 

  `done` int(11) NOT NULL, 

  `datem` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `paragelia_prion` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `paragelia_prion`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paragelia_prion` ( 

  `id_paragel` int(11) NOT NULL, 

  `id_proion` int(11) NOT NULL, 

  `details` varchar(5000) NOT NULL, 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 
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-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `proion` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proion`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proion` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `timi` float(10,2) NOT NULL, 

  `titlos` varchar(500) NOT NULL, 

  `perigrafi` varchar(5000) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `trapezi` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `trapezi`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trapezi` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `onoma` varchar(200) NOT NULL, 

  `atoma` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
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-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- ∆οµή πίνακα για τον πίνακα `users` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `users`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `username` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `passwd` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `fname` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `lname` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `type` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `email` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `address` varchar(2000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `phone` varchar(300) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `city` varchar(400) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `hmgen` date NOT NULL, 

  `fylo` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=48 DEFAULT CHARSET=utf8 

COLLATE=utf8_unicode_ci; 
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Με τον παραπάνω τρόπο δηµιουργούµε την βάση δεδοµένων µας. Ο πλήρης κώδικας δίνεται 

στο αρχείο paragel.sql 

 

3.4 Περιγραφή της υλοποίησης 

Αρχικά ο χρήστης µε την είσοδο του στην εφαρµογή λαµβάνει την παρακάτω οθόνη: 

 

Εικόνα 42 - Είσοδος στο σύστηµα 

 

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει είτε να δει πληροφορίες για το πρόγραµµα ή να πατήσει 

σύνδεση.  

Για να συνδεθεί µπορεί να είναι ένας διαχειριστής (αυτός που υλοποιεί τις παραγγελίες) και 

είναι και υπεύθυνος για την εφαρµογή είτε να είναι user δηλαδή ένας σερβιτόρος. 

Έτσι δίνει ένα username και password και από εκείνη την στιγµή συνδέεται και µπορεί να 

λειτουργήσει την εφαρµογή. 

Η φόρµα για να κάνει σύνδεση είναι η παρακάτω: 

 

Εικόνα 43 - Φόρµα σύνδεσης 
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∆ίνοντας ο χρήστης το username και password το πρόγραµµα αναγνωρίζει τι ακριβώς είναι ο 

καθένας και έτσι εµφανίζει το κατάλληλο µενού. 

Έτσι στην περίπτωση του διαχειριστή έχουµε το παρακάτω µενού: 

 

Εικόνα 44 - Μενού διαχειριστή 

 

και στην περίπτωση του σερβιτόρου (user) το παρακάτω µενού: 

 

Εικόνα 45 - Μενού απλού σερβιτόρου 

 

Το αρχικό username και password για τον διαχειριστή είναι: 

admin, admin αντίστοιχα 

και για τον χρήστη: 

user, user αντίστοιχα 
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Κάθε χρήστης µπορεί να δει το προφίλ του επιλέγοντας Το προφίλ µου .  

 

Εικόνα 46 - Προφίλ χρήστη 

 

Στην σελίδα αυτή µπορεί να κάνει ότι διορθώσεις θεωρεί ότι χρειάζεται και να πατήσει 

αποθήκευση. 

Επίσης ο διαχειριστής µπορεί να χειριστεί τους χρήστες επιλέγοντας «Χρήστες» όπου 

εµφανίζεται αντίστοιχος πίνακας χρηστών: 

 

Εικόνα 47 - Πίνακας χρηστών 

Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής µπορεί να προσθέσει νέους χρήστες , να επεξεργαστεί τους 

παλιότερους όπως και να διαγράψει χρήστες. 

Επίσης µπορεί να αναζητήσει ένα χρήστη µε βάση το ονοµατεπώνυµο του ή το username 

του. 
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Η δοµή του κώδικα µας είναι : 

Αρχικά όλες οι σελίδες έχουν την παρακάτω µορφή 

<?php 

 

Ανοίγεται το Session και συνδεόµαστε µε την σελίδα connent.php που µας συνδέει 

µε την βάση δεδοµένων µας. 

session_start(); 

include("connect.php"); 

 

Παρακάτω ελέγχεται αν είναι το σύστηµα συνδεµένο 

if (!isset($_SESSION['login'])) 

 { 

$_SESSION['login']=0; 

 } 

 

Παρακάτω ελέγχονται τυχόν ενέργειες POST που έχουν γίνει και εκτελούνται τα 

ανάλογα ερωτήµατα 

 

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

 { 

    $q="select * from users where username='$_POST[usr]' and 

passwd='$_POST[pss]'"; 

     

    $res=mysqli_query($db,$q); 

    if (mysqli_num_rows($res)>0) 

    { 
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        $row=mysqli_fetch_array($res); 

        $_SESSION['login']=1; 

         $_SESSION['id']=$row['id']; 

         $_SESSION['usr']=$row['username']; 

         $_SESSION['type']=$row['type']; 

    } 

    else 

    { 

    $_SESSION['login']=2; 

    } 

  

 } 

  

Αν είµαστε συνδεµένοι τότε εµφανίζεται το ανάλογο µενού και κλείνει η σελίδα3 

if ($_SESSION['login']==1){ 

if ($_SESSION['type']=='admin') include ("test2.php"); 

if ($_SESSION['type']=='user') include ("test3.php"); 

} 

else 

{ 

 

include("menu.php"); 

echo " 

<div class='container-fluid'> 

<div class='row'> 
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  <div class='col-md-12'> 

   

 <center>Λάθος Username ή Password </center> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 </body> 

 </html>"; 

} 

 

?> 

 

Για να γίνει η σύνδεση µε την βάση απλά εκτελείται το αρχείο connect.php που είναι το 

παρακάτω: 

<?php 

 

$db=mysqli_connect("localhost","root","","paragel"); 

mysqli_query($db,"set names 'utf8'"); 

 

?> 

 

Το αντίστοιχο µενού αλλάζει ανάλογα µε τον χρήστη της εφαρµογής µέσα από τον 

παρακάτω κώδικα: 

<html> 

<title> 



 61

Deliv.gr 

</title> 

<meta charset='utf-8'> 

<link rel="stylesheet" 

href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

  <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script> 

  <script 

src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/transition.js"></script> 

<script 

src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/collapse.js"></script> 

 <link href="//cdn.rawgit.com/Eonasdan/bootstrap-

datetimepicker/e8bddc60e73c1ec2475f827be36e1957af72e2ea/build/css/bootstrap-

datetimepicker.css" rel="stylesheet"> 

 

  <script  src="cal/min/moment.min.js"></script> 

  <script src="//cdn.rawgit.com/Eonasdan/bootstrap-

datetimepicker/e8bddc60e73c1ec2475f827be36e1957af72e2ea/src/js/bootstrap-

datetimepicker.js"></script> 

  

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" href="css.css"> 

 

<body> 
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<?php 

if (@$_SESSION['login']==1) 

{ 

 

 if (@$_SESSION['type']=='admin') 

 { 

  

 ?> 

  

  <nav class="navbar navbar-inverse"> 

    <div class="container-fluid"> 

   <div class="navbar-header"> 

     <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target="#myNavbar"> 

    <span class="icon-bar"></span> 

    <span class="icon-bar"></span> 

    <span class="icon-bar"></span>                         

     </button> 

     <a class="navbar-brand" href="admin.php">Deliv.gr</a> 

   </div> 

   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar"> 

     <ul class="nav navbar-nav"> 

      <li><a href="">Προϊοντα</a></li> 

    <li><a href="">Παραγγελίες</a></li> 

    <li><a href="">Κατηγορίες</a></li> 
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    <li><a href="users.php">Χρήστες</a></li> 

    <li><a href="info.php">Πληροφορίες</a></li> 

     </ul> 

     <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

    <li><a href="logout.php"><span class="glyphicon 

glyphicon-log-in"></span> Αποσύνδεση</a></li> 

     </ul> 

   </div> 

    </div> 

  </nav> 

 <?php 

 } 

  

 if ($_SESSION['type']=='user') 

 { 

  

 ?> 

  

  <nav class="navbar navbar-inverse"> 

    <div class="container-fluid"> 

   <div class="navbar-header"> 

     <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target="#myNavbar"> 

    <span class="icon-bar"></span> 

    <span class="icon-bar"></span> 

    <span class="icon-bar"></span>                         
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     </button> 

     <a class="navbar-brand" href="admin.php">Deliv.gr</a> 

   </div> 

   <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar"> 

     <ul class="nav navbar-nav"> 

      <li><a href="">Οι Παραγγελίες µου</a></li> 

    <li><a href="">Προσθήκη Παραγγελίας</a></li> 

    <li><a href="profil.php">Το προφίλ µου</a></li> 

    <li><a href="info.php">Πληροφορίες</a></li> 

     </ul> 

      

     <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

    <li><a href="logout.php"><span class="glyphicon 

glyphicon-log-in"></span> Αποσύνδεση</a></li> 

     </ul> 

   </div> 

    </div> 

  </nav> 

 <?php 

 } 

  

} 

else 

{ 

?> 
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 <nav class="navbar navbar-inverse"> 

   <div class="container-fluid"> 

  <div class="navbar-header"> 

    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target="#myNavbar"> 

   <span class="icon-bar"></span> 

   <span class="icon-bar"></span> 

   <span class="icon-bar"></span>                         

    </button> 

    <a class="navbar-brand" href="index.php">Deliv.gr</a> 

  </div> 

  <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar"> 

    <ul class="nav navbar-nav"> 

   <li><a href="info.php">Πληροφορίες</a></li> 

    </ul> 

    <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

   <li><a href="login.php"><span class="glyphicon glyphicon-

log-in"></span> Σύνδεση</a></li> 

    </ul> 

  </div> 

   </div> 

 </nav> 

 

<?php 

} 
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?> 

<img src='main.jpg' width=100px style="margin-bottom:-100px;"> 

 

Όπως παρατηρούµε παραπάνω ανάλογα µε τον χρήστη δίνεται και το ανάλογο µενού. Το 

παραπάνω αρχείο ταυτόχρονα εισάγει και όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες που χρειάζεται η 

εφαρµογή για να λειτουργεί σωστά. Πιο συγκεκριµένα εισάγει την βιβλιοθήκη του Bootstrap 

και την βιβλιοθήκη της Jquery που τελικά χρειάζονται για να λειτουργεί η εφαρµογή ορθά σε 

κάθε συσκευή όπως κινητό, υπολογιστή, tablet. 
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3.5 Οδηγίες Εγκατάστασης της Εφαρµογής 

1. Η εφαρµογή µας λειτουργεί σε περιβάλλον apache, php, mysql.  Ένα ιδανικό 

πρόγραµµα που εγκαθιστά όλα τα παραπάνω είναι το πρόγραµµα wamp. To 

πρόγραµµα wamp ουσιαστικά είναι ένα πρόγραµµα κατάλληλο να µας εγκαταστήσει 

στον υπολογιστή µας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργεί σαν Http Server 

και Server Mysql. Το πρόγραµµα µπορεί κανείς εύκολα να το κατεβάσει από την 

ιστοσελίδα [15]. Στο παραπάνω site µπορεί κανείς να βρει όλα όσα χρειάζονται για να 

κάνει την εγκατάσταση. 

 

2. Στην συνέχεια πρέπει να εγκαταστήσουµε την εφαρµογή µας. Για να γίνει αυτό πάµε 

στο phpmyadmin (το phpmyadmin εγκαθίσταται στον υπολογιστή όταν βάζουµε το 

wamp) το οποίο ανοίγει µε τον παρακάτω τρόπο από το εικονίδιο του wamp. 

 

Εικόνα 48 - 2η επιλογή phpMyAdmin 

Τότε ανοίγει το παρακάτω πρόγραμμα 
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Εικόνα 49 - phpMyAdmin 

 

3. Πηγαίνουµε στο πλαίσιο «∆ηµιουργία νέας βάσης» και δηµιουργούµε µία καινούρια 

βάση δεδοµένων µε το όνοµα paragel, βάζοντας το όνοµα αυτό στο παρακάτω κουτί 

 

Εικόνα 50 - ∆ηµιουργία νέας βάσης 

Στην συνέχεια πατάµε το πλήκτρο δηµιουργία. 
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4. Στην συνέχεια πατάµε πάνω στην νέα βάση και επιλέγουµε την καρτέλα «Εισαγωγή» 

για να εισάγουµε όλους τους πίνακες της βάσης. Εκεί επιλέγουµε το αρχείο που 

έχουµε την βάση µας µε το όνοµα paragel.sql 

 

Εικόνα 51 - Εισαγωγή πινάκων βάσης δεδοµένων 

Μετά έχουµε εισάγει την βάση της εφαρµογής στον mysql της εφαρµογής µας. 

 



 70

 

5. Μετά την εισαγωγή θα δούµε ότι στα αριστερά έχουµε µία λίστα από τους πίνακες 

που δηµιουργήθηκαν στην βάση µας όπως η παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 52 - Πίνακες βάσης δεδοµένων 
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6. Σε περίπτωση που δεν γίνεται σωστά η εισαγωγή του αρχείου (µε σφάλµα που µιλάει 

για το µέγεθος του αρχείου της βάσης) τότε πρέπει να αλλάξουµε το αρχείο php.ini. 

Για να ανοίξουµε αυτό το αρχείο επιλέγουµε από το εικονίδιο του wamp το php.ini  

 

Εικόνα 53 - Άνοιγµα αρχείου php.ini 

Εκεί αλλάζουµε τις παρακάτω παραµέτρους µε τιµές µεγαλύτερες του 50Μ 

• upload_max_filesize  

• post_max_size  

• memory_limit 

Στην συνέχεια αντιγράφουµε στον φάκελο wamp/www τον φάκελο paragel που 

έχουµε τα αρχεία του προγράµµατος µας. 

 

7. Η εφαρµογή πλέον είναι έτοιµη να λειτουργήσει. Στο τοπικό µας υπολογιστή για να 

δούµε την εφαρµογή γράφουµε στην γραµµή διεύθυνσης του φυλλοµετρητή µας 

http://localhost 
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