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Εισn ωγή 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η προσομοίωση ενός 
ιστότοπου ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία εταιρία 
διανομής πετρελαίου θέρμανσης και παρέχει τη δυνατότητα στους 
χρήστες να κλείνουν ραντεβού online και να μπορούν να βλέπουν σε 
πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα του βυτιοφόρου . 

Ο προγραμματισμός της ιστοσελίδας βασίζεται σε κώδικα γραμμένο 
σε γλώσσα ΡΗΡ που εκτελείται σε διακομιστή Apache και οι 
πληροφορίες που αφορούν στα δεδομένα των χρηστών και στα 
ραντεβού αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων MySQL. 

Η παρουσίαση της ιστοσελίδας βασίζεται πάνω σε κώδικα html, CSS3 
και JaνaScript. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της 
ιστοσελίδας ε ί ναι τα εξής: 

Notepad++, Sublime Text 2: είναι συντάκτες κειμένου που 
παρέχουν εργαλεία υποβοήθησης για σύνταξη κώδικα σε διάφορες 
γλώσσες προγραμματισμού. 

ΧΑΜΡΡ: είναι πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού, 
ανοιχτού κώδικα το οποίο περιέχει το διακομιστή Apache, τη βάση 
δεδομένων MySQL, διερμηνέα για σενάρια γραμμένα σε ΡΗΡ και το 
εργαλείο phpMyAdmin όπου παρέχει πρόσβαση και δυνατότητα 
διαχείρισης των βάσεων δεδομένων MySQL σε γραφικό περιβάλλον . 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία επιθεώρησης και 
αποσφαλμάτωσης των προγραμμάτων περιήγησης Chrome και 
Firefox (firebug) . 

Ο ιστότοπος έχει ελεγχτεί για συμβατότητα στα προγράμματα 
περιήγησης Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 και Safari. 

Ακολουθεί σύντομη επισκόπηση του παρόντος εγγράφου : 

Στην 1 η ενότητα παρουσιάζεται ο ιστότοπος από τη σκοπιά ενός 
χρήστη που μόλις έχει τον έχει επισκεφτεί για πρώτη φορά και ως εκ 
τούτου δεν είναι εγγεγραμμένος. Παρουσιάζεται μία αναλυτική 
περιήγηση στις σελίδες του ιστότοπου όπου ο χρήστης έχει 
πρόσβαση μέσω του οριζόντιου μενού πλοήγησης το οποίο έχει 
σχεδιαστεί με κριτήριο την εύκολη και άμεση πρόσβαση. Πιο 
συγκεκριμένα στην υποενότητα 1.1 αναλύεται η Αρχική σελίδα, στην 
υποενότητα 1.2 η σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας, 
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στην υποενότητα 1.3 η σελίδα που έχει σχεδιαστεί για να κλείνει ο 
χρήστης ραντεβού όπως εμφανίζεται σε ένα χρήστη που δεν έχει 
κάνει login. Στην υποενότητα 1.4 παρουσιάζεται η σελίδα με τη 
φόρμα εγγραφής νέου χρήστη και στην ενότητα 1.5 παρουσιάζεται η 
σελίδα με τη φόρμα εισόδου εγγραμμένου χρήστη. 

Στη 2η ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής 
νέου χρήστη. Πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα 2.1 αναφέρονται 
όλα τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης. Στην 
υποενότητα 2.2 παρουσιάζεται ο έλεγχος που γίνεται για την 
αποφυγή καταχώρησης κενών πεδίων. Στην υποενότητα 2.3 
παρουσιάζεται ο έλεγχος που γίνεται για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
είναι έγκυρα τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί. Στην υποενότητα 2.4 
παρουσιάζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής νέου 
χρήστη. Στην υποενότητα 2.5 παρουσιάζονται επιπρόσθετοι έλεγχοι 
που γίνονται στον σέρβερ και απαιτούν πρόσβαση στις βάσεις 
δεδομένων του ιστότοπου, καθώς και τα μηνύματα που 
αναπαράγονται. 

Στην 3η ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία εισόδου και εξόδου ενός 
χρήστη. Πιο αναλυτικά, στην υποενότητα 3.1 παρουσιάζεται ο 
έλεγχος που γίνεται σε περίπτωση που ο χρήστης που επιχειρεί να 
εισέρθει έχει αφήσει κενά πεδία, στην υποενότητα 3.2 ο έλεγχος που 
γίνεται στο σέρβερ για να εξακριβωθούν τα στοιχεία του χρήστη, 
στην υποενότητα 3.3 η διαδικασία επιτυχούς εισόδου και στην 
υποενότητα 3.4 παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν επιτελεσθεί 
στον ιστότοπο αφότου ο χρήστης εισήρθε. 

Στην 4η ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία καθορισμού ραντεβού 
από το χρήστη. 

Στην 5η ενότητα παρουσιάζεται η εκδοχή του ιστότοπου όταν 
εισέρθει ο διαχειριστής καθώς και τα αναβαθμισμένα δικαιώματά του. 

Στην 6η ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η οργάνωση των βάσεων 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον ιστότοπο, μέσω του 
εργαλείου phpMyAdmin. 

Στην 7η ενότητα αναφέρω τα προσωπικά μου συμπεράσματα που 
απορρέουν από την εκπόνηση της παρούσας εργασίας 

Τέλος, στην 8η ενότητα παρατίθεται η βιβλιογραφία. 

Στο παράρτημα αναφέρονται γενικές πληροφορίες για τις γλώσσες 
προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης παρατίθενται 
κομμάτια κώδικα του ιστότοπου. 
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1. Περ~ήγηση μη συνδεδεμένου χρήστη 

Η πρόσβαση στον ιστότοπο της παρουσίασης που ακολουθεί γίνεται 

τοπικά (μέσω του localhost). Αρχικά θα ασχοληθούμε με την 
περιήγηση ενός καινούργ"ιου χρήστη που δεν έχει ακόμη εγγραφεί. 

1.1 ι:. ρ, ιf ri σ.::λiδο 

Ο ιστότοπος «Διανομή Πετρελαίου» είναι δομημένος έτσι ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί από οποιαδήποτε σελίδα του 
ιστότοπου σε όποια άλλη σελίδα επιθυμεί. Ο χρήστης μπορεί να 
γνωρίζει σε ποια σελίδα του ιστότοπου βρίσκεται βλέποντας απλώς 
το οριζόντιο μενού καθώς αλλάζει το κοντράστ της αντίστοιχης 
επισήμανσης. 

•r / ι~ 1 11, /) .i 

e.ψ:!iiJif ΕΠιΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της εταφίας διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Από εδώ μπορείτε να δείτε ποιες μέρες 

και ώρες είναι διαθέσιμο το βυτιοφόρο μας για εφοδιασμό και να κλείσετε ραντεβού την μέρα και ώρα που σας 

βολεύεL 

Στην αρχική σελίδα (iπdex) εμφανίζεται ένα μήνυμα καλωσορίσματος 

και μία σύντομη περιγραφή για τη χρήση του ιστότοπου. 
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1. :ι Ε ι ιι" ) ι ;r .ι ι ι J 

Συνεχίζοντας την περιήγηση ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα 

με τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας . 

• . ) ~ 1 1 ~. 4' 1 • ' 

1 ΑΡΧιΚΗ f j:i!l(•@:lψf ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕιΣΟΔΟΣ 

Μιλτιάδου 26, n. Φάληρο 
Τηλ: 210 9830590 

Φαξ: 210 9844835 

emall: cel)tuι·γ_os i rls@ωmριι l in k.gr 

Σε αυτή τη σελίδα ο χρήστης βλέπει τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το 
φαξ καθώς και έναν σύνδεσμο με το email της εταιρίας που θα τον 
παραπέμψει απευθείας σε κάποιο email client. 

Η επόμενη επιλογή του χρήστη είναι το κλείσιμο ραντεβού. Εφόσον 
ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος θα παραχθεί μήνυμα το οποίο θα 
του ζητάει να εισέρθει προκειμένου να κλείσε ι ραντεβού. Για να 
συνδεθεί, ο χρήστης μπορεί επιλέξει το αντίστοιχο πεδίο από το 
οριζόντιο μενού ή απλώς να κάνει κλικ πάνω στο σύνδεσμο 
"εισέρθετε" του μηνύματος ώστε να προωθηθεί στη σελίδα με τη 
φόρμα εισόδου. 
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1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1 Παρακαλώ εισέρθετε για να κλείσετε ραντεβού . 

. 4 EttP φή 

Αν ο χρήστης δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, μπορεί να εγγραφεί από 
την επιλογή "Εγγραφή" όπου θα κληθεί να συμπληρώσει την 
παρακάτω φόρμα: 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Usrename: -----

Όνο11α : Επίθετο : 

emall: 

[ Εγγραφή j 
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Η διαδικασία εγγραφής παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του 
παρόντος. 

1 5 EJ δο · 

Εφόσον ο χρήστης έχει εγγραφεί και δημιουργήσει λογαριασμό 

μπορεί πλέον να εισέρθει στον ιστότοπο προκειμένου να κλείσει 

ραντεβού ή αν έχει ήδη κλείσει ραντεβού να δει για πότε έχει 

οριστεί . 

J .J 1 ~· 1 .J J 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
' 

Νιίος Χ ρ ή στης 

Usemame: Password: 

Η διαδικασία εισόδου παρουσιάζεται αναλυτικά σε μετέπειτα 

παράγραφο . Σε αυτή τη σελίδα παρέχεται και σύνδεσμος για τη 

δημιουργία νέου χρήστη ο οποίος παραπέμπει στη σελίδα με τη 
φόρμα εγγραφής. 

10 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

2. Δjtιδ~κασiα εγγραφής 

Η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη για να καταχωρηθούν τα 

στοιχεία του χρήστη που θέλει να κλείσει ραντεβού, στη βάση 

δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει . 

Γ 1 - ί J 

Τα πεδία που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης είναι τα ακόλουθα: 

Username: το username μπορεί να είναι οποιοδήποτε διαλέξει ο 
χρήστης αρκεί να μην ανήκει ήδη σε κάποιον άλλον χρήστη . 

Κωδικός: μπορεί να είναι οποιοσδήποτε διαλέξει ο χρήστης αρκεί να 

είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. 

Επιβεβαίωση κωδικού: ο χρήστης πρέπει να επαναλάβει τον κωδικό 

και να ταιριάζει με τον αρχικό. 

Όνομα: Ο χρήστης πρέπει να εισάγει το όνομά του, το πεδίο δέχεται 

μόνο ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες . 

Επίθετο: Ο χρήστης πρέπει να εισάγει το επίθετό του, το πεδίο 

δέχεται μόνο ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. 

Τηλέφωνο: Ο χρήστης πρέπει να εισάγει το τηλέφωνό του. Το πεδίο 

δέχεται μόνο νούμερα που πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στον 
αριθμό. Το τηλέφωνο πρέπει να είναι μοναδικό και δεν επιτρέπεται 

να έχει καταχωρηθεί σε προηγούμενη εγγραφή. 

email: Ο χρήστης πρέπει να εισάγει έγκυρο email της μορφής 
'user@domain.com'. Το email πρέπει να είναι μοναδικό και να μην 
έχει καταχωρηθεί σε προηγούμενη εγγραφή. 

) J / ~) Γ1 δ ι 'J 

Προκειμένου ο χρήστης να καταχωρήσει τη φόρμα εγγραφής θα 

πρέπει να έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία. Έχε προβλεφτεί ώστε 

αυτός ο έλεγχος να γίνεται στον διακομιστή αλλά σε πρώτη φάση η 

ελλιπής καταχώρηση αποτρέπεται μέσω του browser του χρήστη 
όπου έχει γραφτεί κώδικας JaνaScript ο οποίος ενημερώνει τον 

-. 

ι 
' ' 

ΤΕ 1 Π i:. 1 , . • ...ι., ,. , : 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

χρήστη για τα πεδία που έχει αφήσει κενά, μόλις κάνει κλικ στο 

κουμπί "Εγγραφή". Ο έλεγχος γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται 
τα πεδία στη φόρμα και σταματάει μόλις βρεθεί κενό πεδίο οπότε και 
ανακόπτεται η διαδικασία της καταχώρησης. Ο χρήστης θα λάβει τις 

αντίστοιχες ειδοποιήσεις. 

Usrename: 
Γ----

Κωδικός: 

F·= --

Όνομα: 

[ι_ω~i~ 

Επιβεβαίωση κωδικού: -1,-----
11:·····: -
Επίθε~:ο: 

_11~-;λλ~~iz;ς 

Διεύθυνση: Δήμος: 

\Δημοκρατίας 65 --i!'n. Φάληρο --
·-· --- --- - - - - -· -- --

Τηλέφωνο: 

\694~1750~ - -

1 Εγγραφή \ 

email: 

: \~~l!io~~~k~lli ι:_ra~. eu 

· f' The page ot locolhost says: 

Παρακαλώ συμπ.ληρώστι username 

Ιι οκ .. ] 

Αnοn::ιρα :Ξ:((pοφήο:; ,(~pi\:; ·/α έχ::ι συμπ,.ηρ 1;;9~ί ο ~(Ι..u:>ικος 

Usrename: 
1--
[nostromo 

Κωδικός: 

r 
Όνομα: 

~ωά-."'-η5 

Διεύθυνση: 

l~η~ο_κeατία5 ~ 

Τηλέφωνο: 

i69ψ11505 

\ Εγγραφή \ 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

11=·: " t;' The poge ot locolhost soys: 

Επίθε~:ο: Παρακαλώ συμπληρώστι κωδικό 

: :κiλλ~~ρ~ς 

Δήμος: 
1 :_ οκ :::: 11 

Ι [ri~Φά_:\ηρa 

email: 

- \ \ i k~llioras@_kaiίί~as .eu 

12 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

An6nzφo Ξ(fpCΙψής χωρίς '10 ±,<ει εnaγa\αι3zι ο ;<ρήι::rτης rοι ι<ωδι;<:ι 

Usrename: 

lnostromo 
1 - .. .. 

Κωδικός: 

--, 
1 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

1 r:=:-- ·1 Γ----------, ~f'_The_J>δ9_e •_t_ιoc_•_Ιhost_soys: _ _______ ~ 

Όνομα: 
Παρακαλώ επαvαλάβιτε τον κωδικό 

[ιω~;;ης -

Διεύθυνση: Δή μος: 

/ ~~ραή~~ --- ΊΙ~ - ~λΓJΕο 

Τηλέφωνο: email : 

rs9420175~ ----111kallioras@kallioras .eu -

Anόn::ιpcι Ξ'( ιραφής χωρiς va ±,<::1 -:;υμn, ηρωθεi ro ο'ιομα 

Usrename: 

/!i_ostr~~ 

Κωδικός: 

1.:: ... 

Όνομα: 
1--

Διεύθυνση: 
(' --
ι~μοκρατ~ας _6_5 

Τηλέφωνο: 

1 6~~~017505 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

11
-----ι 

~······· ί 
f' The pδQe at localhost says: 

Επίθετο : 
Παρακαλώ σvμπληρώστι άνομο. 

Ι !καλλ1ώρας 1: οκ 
Δήμος : 

- , [Π:-Φά~ρο -

email: 

1 !~aE~ora~~~alli~~e~. ' 

13 



Usrename: 

!~~~ 

Κωδικός : 

j~.:::: 

Όνομα: 
r---
[ Ιωίr.νη5 

1 

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ\ΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΙΩΡΑΣ 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

11·:::::.- -- ---·- -- -. 1 Ci The p•g• •t loc•lhost says: 

Επίθετο: Παρακαλώ σuμπληρώcττι ι11ίθιτο 

il 

1 Διεύθυνση: Δήμος: 
Γ --· ----· ---
1~_ιψ_~κ~!~α5._6i_ J [fi:-~~~o 

Τηλέφωνο : email: 

ls~~~of -1 \ ik~iiio-~~@kaΙΪio~s .·e~ . -1 
- - -------~----

\ Εγγραφή \ 

Α no nz φα Ζ'('( ρ~ ιp ης ,('.υ ρ ι.-; 'ιa ±,t ~ ι J''J μ n, η o·_u ':!::: ί η δ1 ~ΙJ θ ΙJ'/ .,-η 

Usrename: 

\nostromo 

Κωδικός: 
1:::.:: .. -

Όνομα: 

lιω~ς 

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

!694201150~ 

\ Εγγραφή J 

Επιβεβαίωση κωδικού : 

: \~.~-.::. - ' v The page at localhost says: 

Επίθετο: 

.i~~λιώpας 

Δήμος: 

!Π~ληΕ_ο 

email: 

ι !~k~Ϊioras~k~lli~r~s .~u 

Παρακαλώ συμπληρώcττι διιύθυνση 

οκ ! 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Αnόn:::ιρ:J εγγραφής ,(wpiς να Ξχ:::ι σuμn , η ,::>ωθει ::> 3ημ ο ς 

Usrename: 
/nostro_m.;---- - · 

Κωδικός: 

ι==--

Όνομα: 

Γω~Μ)ς 

Διεύθυνση : 

~οκρ_ι:~α_ς6S 

Τηλέφωνο: 
16942017505 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

l /:···· ;:;-·-=-~J f' The page οι localhost soys: 
.----------------~ 

Επίθετο: Παρακαλώ οuμπληρώοτι δήμο 

- r.:-:-:-:--- - ---, 
1Καλλιώρας _Ι 

i οκ 
Δήμος: 

-c---_--_1 

email: 

Αnοn:::ιρα .::γγραφής χωρ ί ς 'Ι!:Ι έ,.<Ε:ι σuμnληpωθ~i το τη, έφωιο 

Usrename: 

1- m;;-

Κωδικός: 

1:::-::. 
Επιβεβαίωση κωδικού : 

//::...... ' -~-The_P_•9_•_•ι_ιoc_•_Ιho_s_t soy_s: _______ _ 

Όνομα: 
Παρακαλώ δώοτι ίνα τηλίφωνο επικοινωνίας 

ϊω~~ς 

Διεύθυνση : 

/~η~κ~~ri;;ς 6~ 
Δήμος: 
r.···--- --- -
,Π . ~ηρο 

Τηλέφωνο: email: 
1 - - -- -- -- -·--1 

: Ι i ka~o~s@_~a_!!i~_!c!_l!__ , 

15 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Usrename: 

\nostromo -

Όνομα: 
Ι Γ---

1 Ιω~~ 

Διεύθυνση: 

\Δ_11 μ~κρατ~ς 65 

Τηλέφωνο: 

Γ69420 11sos 

1 Εγγραφή 1 

Επιβεβαίωση κωδικού : 

_ }".:~-:- -~ ~ q Thepageatlocalhost>δ)'S' 

Επίθετο : 

-1 \~α~~~ρ~ς . 

Δήμος: 

1 \~ . Φάλ_ΙJ.e_~ 

r----~~~~~~~~~~~. 

Παρακaλώ δώστ• το emoil σας 

ι: οκ :] 

Αν ο χρήστης έχει αφήσει 2 ή περισσότερα πεδία κενά, θα λάβει 
ειδοποίηση μόνο για το πρώτο κενό πεδίο (με βάση τη σειρά που 

εμφανίζονται στην παραπάνω φόρμα) και θα ανακοπεί εκεί η 

διαδικασία καταχώρησης . Όταν επιχειρήσει πάλι να καταχωρήσει τη 

φόρμα θα γίνει έλεγχος εκ νέου και αν πάλι έχει αφήσει κενά πεδία 
θα λάβει πάλι ειδοποίηση για το πρώτο πεδίο που θα βρεθεί κενό. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ωσότου ο χρήστης έχει 

συμπληρώσει όλα τα πεδία. Επιπρόσθετα γίνονται με παρόμοιο τρόπο 
έλεγχοι για την εγκυρότητα των συμπληρωθέντων στοιχείων, η 

διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα. 

16 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

.!.. .) 'i.λ:. ( ος ~γ; up.' r r ~ς στ 1 1 στο ι b r u , ι e r 

Κατά την καταχώρηση της φόρμας γίνεται ένας βασικός έλεγχος 

σχετικά με την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει εισάγει ο 

χρήστης, σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 2.1 

- . . l r:. Λ ε (χ ς CJ p ι Θ μ ο ϊJ cip CJ r ή ρ ω ι το u κ r δ ι · u 

Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει κωδικό ο οποίος έχει 

λιγότερους από 8 χαρακτήρες θα λάβει μήνυμα στο οποίο 

αναγράφεται ότι ο κωδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 

χαρακτήρες. 

Ο ,< ρήστη ς σ=: αυτό το nαράδc:1yμα έ,(Ε Ι εnιχειρήσΕ1 γα Ξ1σ6 γε: ι κ ωδ ικό μ
δύο μό'Ιο χαρακτήρε ς. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Usrename: 

~ostrm~ -

Κωδικός : 
Γ---

Όνομα : 

[ιω~~ς 

Διεύθυνση: 

~μοκρατlας 65 

Τηλέφωνο : 

lf942o 17505 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

:r.:--- 1 

Επίθετο : 
1 l~α_λλι~~~ _ _f 

Δήμος: 
•r=----
Ι Ι~Φάλ~ 

-- 1 

email : 
-ιι----- --
_Ι l ikall ioras@kalliora s . eu 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

(f The ριge at local/\osl. says: 

Ο κωδικός πρrnu •ι α txu wuλάχιστοv 8 χαρωςτήρις 

οκ 

Αυτός ο έλεγχος γίνεται για λόγους ασφαλείας έτσι ώστε ο κωδικός 

να μην είναι εύκολο να μαντευτεί από τρίτους. 

--- ----- ( 17 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

) ~ι 

Αν ο χρήστης δεν επαναλάβει τον ίδιο κωδικό στο πεδίο 

''Επιβεβαίωση Κωδικού" τότε θα εμφανιστεί μήνυμα που θα τον 

προειδοποιεί ότι οι κωδικοί πρέπει να ταιριάζουν. 

ο ~pη'Jlη~ ΙJΞ l:J 1JT) Τ ~ nαραδ::1yμο δε Ι ε. :::1 ΞΠQ l:Jι ~~ΞΙ Τ')'/ 15\1) :<'))5ΙΚΟ 
. n ;)':; ·:p ~] 1 Ι Ξ το 1 κ Q 1 α n 6 ΤΟ n ι η :J ':>ς Τ ;) Ι ,( :J Ρο i"T •l Ρ r.υ Ι r '..u Ι κ ω 5 ι ί< ,J Ι 

\ ΑΡΧιΚΗ ΕΠιΚΟιΝΩΝιΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

\ Usrename: 
Ι;--" 

Ιnostrmo 

Κωδικός: ,--:········ 
Όνομα: 

~~"Ίς 

\ Δ~ύθυνση: 

1 

!Δημοκρατίας 65 

1 

Τηλέφωνο: 

!~1~~ 

\ ~ 

Επιβεβαίωση κωδικού: 
r----, 
1 ···:···· ··· ·· ·~····· 

Επίθετο : 

~~~ώ"Ρ~i - -1 

Δήμος : 

i~ Φάληρο 

ema1\: 

:ikallίo7as@kalιiora~ 

f The ριιge •t locolhost soys: 

Οι κωδικοί πρrnιι ν ο. 10.ιριάζουv 

Ο λόγος της ύπαρξης αυτού του πεδίου και κατά συνέπεια αυτού του 

ελέγχου είναι η αποφυγή λάθους πληκτρολόγησης του αρχικού 

κωδικού από τη στιγμή που οι χαρακτήρες στα πεδία των κωδικών 
είναι κρυμμένοι για λόγους ασφάλειας. 

) ' ι' 

Προκειμένου να κριθεί έγκυρο ένα όνομα ή ένα επίθετο θα πρέπει οι 

χαρακτήρες που θα εισαγάγει ο χρήστης να είναι αποκλειστικά 

χαρακτήρες του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου και όχι 

νούμερα, σύμβολα, σημεία στίξης, κλπ. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Ο .( pηστης σ:;; α1Jτ6 το nαράδ::. ι rμα έ, ::. ι ::.ισα'{::.ι στο π::. δ ιο '< ') 'ι ο μ:; ., 
σuμβο , cι και νουμ z ρα nou ano fJPE'.ΙJ:) ,τJι 

----- ---
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Usrename: 

Κωδικός : Επιβεβαίωση κωδικού: 
c--- --ι 
ι:::'"" . 1:·.:::·:: _ _ __ _ 

Όνομα: 

~vut$ 
Επ!θeτο: 

·- -, Ι~aλλιώραr ___ J 

Διεύθυνση : Δήμος: 

ι~μοκρ~τrας ~ ~ --· ίιΊ:Ίιιάληρο ==/ 
Τηλέφωνο: email: 
!69420175~_-- - -'iikaι11o·ra--s@_k_aι-ιio_ra_s -eu-__ ] 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

(ί The ριιge •t ιαaιhost says: 

Παρακαλώ δώστι ιyκυρο όνομα 

Ο χ ρήστ η ι; σ:: αυτό το nαρ6δε1γμα έ,<Ξι εισάγει CJT 1
) n::.δίο '< εnJθzro ,, 

σϊψβολα κcιι νο ύ μερα που αnσγορε 1.Jο ιται 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕβΟΥ 

Usrename: 
r~o-;trmo 

Κωδικός: 

ι::::::-

Όνομα: 

'~~ 

Διεύθυνση : 
1-
1Δ'Ή:οκρατfας 65 

Τηλέφωνο: 
16942017505 -

Ι ~ 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

·!""::_" 

Επίθετο : 

/~%%669 

Δήμος : 

;~_: ~λ!!e_Ο 

---; 

- -- --' 

emalι: 

/ikalιiora~~k•!lior~~·ei·-, 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

f" The p•g• •1 /ocιlhost sιys: 

Παρακαλώ δώστι iγκυρο ιπίθιτο 

---------[ 19 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

) 1 
) Γηι ~ μω /OU 

Το πεδίο "Τηλέφωνο" δέχεται αποκλειστικά αριθμούς οι οποίοι πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 10. 

ο ,(pή:ηηc; :;:: :1'JΓ6 Τ') nαρο:;,zιγμι:~ Ζ,ΙΞΙ ::ι;σr:.: JT) π :.5 :') τη, zι '.ιJ'/')' 
συμ~ο .. α α•ιτ1 ·rιa •ιούμ::pα Π)'J ana ( )ρ::υο ιτ.:~ι 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟ Ι ΝΩΝ ΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Usrename: 

!;-strmo 

Όvομα: 

~~-ά\"!]2 

Διεύθυνση : 

!~Ι)!Ι~κ~~ια-ς:~~ _ 

Τηλέφωvο: 
1 
ι:-

\ Εγγραφή 1 

Επιβεβαίωση κωδικού : 
- 1' \~=-:-·--· ----Ί 

- - . 1 

Επίθετο: 

_l ~~&_~p-~ 

Δήμος: 

_Ι [π Φάλ~ρ~ 

email : 

! l~~l~r~~ik~~-~~~Y~ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

, {ί The ρage at localhost ;ays: 

Παρακαλώ δώστε <-ικuρο τηλίφωvο 

Ο χprιστη,.. σ;, :J 1Jτo τ ο παp615::ι fμa Ξ,<::1 ::ισά r::1 στο nzδi') τη, Z'P'-•J l"J, 

λι γ 6r -=ρr:.ιυ c; απ.; 10 σριθμους 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ PANTEBOV 

Usrename: 

Ι πο;ίrο-;;;ο 

Κωδικός : 

Όvομα: 

, ι ωm._;ηs 

Διεύθυνση: 
-· ---

· Δι]~ο_κρατiα~ 65 

Τηλέφωνο: 

1123 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

Ι 1 · ~ .. ··:. -=-
Επίθ ετο: 

, [Ι§_λ~~-;;ς 

Δήμος : 

. Ι~Ό~Φ~η_ea 

emai l: 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

f' The ρoge at lacolhost soys: 

Παρακαλώ δώστε t·ι κuρο τηλίφω•ιο 

_______ __,( 20 

οκ 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

) ., ;; ι::..ι:../, rη i l 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει email που δεν έχει τη γενική 
μορφή "user@domain.com" τότε θα λάβει μήνυμα όπου θα του 
ζητάει να δώσει έγκυρο email. 

Ο ,(p ή στ η-:; :JΞ '::J'JT j το nopoδz1 rμα ± ,(Ξ Ι <:Jσά (Ξ Ι μ6'!ο μ:i:pος ~nό το em ail 
rou 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Usrename: 
1---- --
nostrmo 

Κωδικός: 
Γ--· 

Επιβεβαίωση κωδικού: 

,········ JΙ ........ -_ -=-~~Ι 

Επίθετο : 

____ )κ;;-λλ ιώρaς :-· . ___ , 

Διεύθυνση: Δήμος: 
ΓΔη-- - - ·-~---
·--~~-κρ~-τ_i~ς 6~ ! .~ Φάληρο 

Τηλέφωνο: 

16942017505 
email: 

,1 i~~~ra~ _, 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

(i The ρage at localhost says: 

Παρακαλώ δώστι ίγιαιρο om•il 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Μια ολοκληρωμένη φόρμα θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία 
συμπληρωμένα σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανόνες 

προκειμένου να καταχωρηθεί επιτυχώς. 

ΑΡΧΙΚΗ Ι!ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Usrename: 
nostromo 

Κωδ~~s.:__ _ 
•••••••• 

~vo~~ 
Ιωάννης 

~πιβεβαlω~rι_ κωδικού : 

•••••••• 

Επίθετο: 

Καλλιώρας 

~~θυvση: ___ ~ος: _ 
Δημοκτρατ!ας 65 Π. Φάληρο 

~~-~.Ψ~.:-.?~-
5942011sο5 

email: 
ikallioras@kallioras.eu 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

Ι ~-~ 
Ι 1 Εγγραφή \ 

1 

Αν η καταχώρηση πραγματοποιηθεί επιτυχώς τότε ο χρήστης 

παραπέμπεται σε μία σελίδα που τον ενημερώνει με μήνυμα για την 

επιτυχή εγγραφή και επιπλέον εμφανίζεται μία φόρμα εισαγωγής 

στον ιστότοπο σε περίπτωση που θέλει να εισέρθει απευθείας. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Επιτυχής εγγραφή. 

Username: Password: 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜιΩΡΑΣ 

Πέραν του βασικού ελέγχου που έγινε με κώδικα JaνaScript υπάρχει 
περίπτωση η εγγραφή να μην είναι επιτυχής αν υπάρξει σφάλμα 

κατά τη σύνδεση στη βάση δεδομένων ή αν η αίτηση του χρήστη δεν 

καταφέρει να περάσει κάποιους επιπρόσθετους ελέγχους που 

αναφέρονται παρακάτω. 

-· ... Ελε ι, ος ο·το1χ::iυ ι στο 1 )έpβ::p 

Μόλις ο χρήστης στείλει τη φόρμα εγγραφής στο σέρβερ γίνεται 

καταρχάς προληπτικός έλεγχος για το αν όντως έχουν συμπληρωθεί 

όλα τα πεδία. Επίσης γίνονται επιπρόσθετοι έλεγχοι που απαιτούν 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων και επιστρέφουν σχετικά μηνύματα 

στο χρήστη σε περίπτωση που οι έλεγχοι αποτύχουν και η εγγραφή 

δεν επιτελεσθεί. 

5 -σιμό η Γας υs rr ame 

Το username κάθε χρήστη θα πρέπει να είναι μοναδικό. Πριν 
καταχωρηθεί μία φόρμα νέου χρήστη στη βάση δεδομένων θα πρέπει 

να γίνει έλεγχος αν υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό το username, γι' 
αυτό το λόγο γίνεται αναζήτηση στη βάση και σε περίπτωση που 

βρεθεί χρήστης με το ίδιο username τότε αναπαράγεται μήνυμα το 
οποίο αναφέρει ότι το συγκεκριμένο username δεν είναι διαθέσιμο. 

Ο ,<pήστης εn1,<:::ίpησε να εισάγει το username nostromo το οποίο 
χpησιμοnο1ε1τa1 ήδη anό άλι ον ,<ρήστη 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠιΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το username nostromo δεν είναι διαθέσιμο. 

L Ι:.:·ι . 

ΤΕΙ ΠE iPAlf.\ 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

. ;;, ( ωpημΞ: ι JIJ rrι '"'ιp 1.ι ι υ , 1 '11 il 

Όπως και με το username, το τηλέφωνο και το email που εισάγει ο 

χρήστης δε θα πρέπει να αντιστοιχούν σε προϋπάρχουσες 

καταχωρήσεις. Ο λόγος αυτού του μέτρου είνα1 ώστε να μην 

δημιουργεί ο ίδιος χρήστης πολλούς λογαριασμούς . Έτσι, μόλις 

σταλεί η φόρμα για καταχώρηση γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος στη 

βάση δεδομένων και σε περίπτωση που βρεθεί ότι υπάρχουν ήδη 

καταχωρημένα αυτά τα πεδία, αναπαράγεται σχετικό μήνυμα που 

ενημερώνει το χρήστη. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Το τηλέφωνο 6942017505 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λογαριασμού . 

Το email ikallloras@kallioras.eu έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία λογαριασμού. 

JΙJ,ιτ J(pίiι η;η 1 l• όι 11 

Ο κωδικός που εισάγει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στον 

ιστότοπο στέλνεται με κρυπτογράφηση mdS. Με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό του χρήστη 

αφού η κωδικοποίηση mdS είναι μη αναστρέψιμη . 

ι .ίστ!J μ::. τ?υς κωδικούς /Ρη'Jl'ω ι -)n ;;•:; ::.μrpa 11ζι::ιvτ!Jι στη ~:;:~ση 
6::.δοJ-Jέ'ιω ι 

v 10 username password ~ name ι astl1ame a 
1 
1ete 1 adm iπ 

ete 2 steνe 
1 

1
ete 3 steνe·1 

,ete 4 steνe2. 

1 

1

ete 5 steνe4 

ete 7 steνe5 

\ete 8 steνe6 
ete 9 steνe7 
1 ete 1 Ο steνe3 
1 

ete 11 nostromo 

21232f297 a57 a5a 743894a0e4a301fc3 Αd rη ί π A.dm iπ 

5f4dcc3b5aa765d61 d3327deb382cf99 Στέφανος Καλλ ιώρας Α. 

5f4dcc3 1::·5aa 765d61 d8327 de t·332cf99 Γιι;ψγος Γ εωργiο υ Α. 

5f4dcc3b5aa 765d61 d8327 deb882cf99 Στέ λιος Στυλι ανού Ρ." 

5f4dcc3 1::·5aa765ι:161d3327de l:·882cf99 Ευmαθ ι ος Ι γ·ι'ατ iου Θ 

5f4dcc3 1::·5aa.765d61d8327de l::·882cf99 Daπiel P'appas Ο 

5f4dcc3b5aa765dι31d3327deb382cf99 Δέmτο ινα Τζάpα Ε 

5f4dcc3b5aa765d61d8327deb832cf99 Κί~mας Ινl ι χαηλίδης Λ 

5f4dcc3b5aa 765dι31 d3327 c\e 1~·882cf99 Steνe π Spielberg f'/ 

5f4dcc3b5aa765d61d832:7deb882cf99 \ωά,ινης Καλλιώρας Δ 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
- - -· 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

3, Ε~σοδος κα~ Έξοδος χρήστη 

Αφότου ο χρήστης έχει δημιουργήσει καινούργιο λογαριασμό, μπορε ί 
πλέον να εισέρθει στον ιστότοπο εισάγοντας username και κωδικό 
από τη σελίδα με σήμανση ''Είσοδος" . 

J L' - /Χ.Ο , ,· - ιώ ι rι ::.δ i ω 'Ι 

Ο έλεγχος κενών πεδίων στη φόρμα εισόδου γίνεται μέσω κώδικα 
JaνaScript στον browser, με παρόμοιο τρόπο που γίνεται και στη 
φόρμα εγγραφής. 

Ν:iος Χρ ήσ:η ς 

Username: Jsteve Password: L--------1 lliiliJ 

Ιί The page at loca/host says: 

nαρακαλώ ιισάjι ιτι τον κωδικό 

i οκ 

Username: Ι - --1 Pass\νord: Γ - --__ --=-----:--! lliiliJ 

V The page at locδlhost >Δys: 

Παρακαλώ ιισ~;ιτι us!Γnan1e: και pδssword 

ι οκ 

N:icς Χρ r\v.ης 

Username: 1 _ Password: !::_: _ ==-= ί lliiliJ 

~ The page at loca/host says: 

Παρακαλώ ιισάγιτι το usl!mιme 

οκ 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΙΩΡΑΣ 

.;, 2 Ε, ι;, γ, ο ; ~ ( . υ ,; ι r 1 •Π ) ι · ι ω ί 

Αφού αποστείλει ο χρήστης τα στοιχεία του στον σέρβερ για είσοδο 

στον ιστότοπο θα πρέπει το πρόγραμμα που είναι γραμμένο στο 

σέρβερ να αναζητήσει το χρήστη με τη σωστή αντιστοίχηση 

userπame και password προκειμένου να εισέρθει επιτυχώς και να 
δημιουργηθεί νέο session στον ιστότοπο. Σε περίπτωση που δε 
βρεθεί αντιστοίχηση αναπαράγεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει το 

χρήστη ότι έχει εισάγει λάθος στοιχειά. 

Ο ,< pηστη', σ:: αυτ:> το napόu::ι (μα <:ισήγογ:: , a 'ι9ασμ± ; ο σtJ ι uo Jμό 
u:;=rnJm= ί<'.aι p:Jss~·ιord 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Νέος Χρήστης 

Λάθος στοιχεία . 

Username: \ Ι P ass~vord : \ 

Ο χρήστης θα παραμείνει στη σελίδα με τη φόρμα της εισόδου 

προκειμένου να επιχειρήσει πάλι να εισάγει τα σωστά στοιχεία ή 

μπορεί να κάνει κλικ στο σύνδεσμο 'Νέος Χρήστης' σε περίπτωση 
που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. 

--------( 26 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΙΩΡΑΣ 

Ει11 r χής Εισο ο 

Όταν ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ορθώς τότε εισέρχεται 

επιτυχώς στον ιστότοπο και δημιουργείται καινούργιο session 
χρήστη. Ο χρήστης παραπέμπεται στην αρχική σελίδα αφού πλέον 

δεν έχει πρόσβαση στη φόρμα εισόδου. Παράλληλα δημιουργείται 

μήνυμα στη δεξιά άκρη του μενού πλοήγησης όπου καλωσορίζει το 

χρήστη με το username του. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΡΑΦΗ ΕΟΔΟΣ Καλωαήρθις nostromo 

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της εταφ[ας διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Από εδώ μπορείτε να δείτε ποιες μέρες 

και ώρες είναι διαθέσιμο το βυτιοφόρο μας για εφοδιασμό και να κλείσετε ραντεβού την μέρα και ώρα που σας 

βολεύει. 

Από τη στιγμή που δημιουργηθεί το session του χρήστη, ο χρήστης 
θα παραμείνει εισηγμένος (logged ίn) για όλες τις σελίδες του 
ιστότοπου ωσότου κλείσει την εφαρμογή. 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

~ Ι '.) ή ( · 1 r ; μ :. 1 ) υ 1 ιJ / μ Γ1 1.J Γ ι ; 11 1
.) υ ) 1 

'Οταν ο χρήστης εισέρθε1 στον ιστότοπο μερικές από τις σελίδες 

τροποποιούν το περιεχόμενό τους. 

Η σελίδα με την επισήμανση 'Έγγραφή" έχει αλλάξει περιεχόμενο 

πλέον για τον χρήστη που έχει εισέρθει καθώς η φόρμα εγγραφής 
έχει αντικατασταθεί με μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη ότι είναι 
ήδη εγγεγραμμένος αφού έχει εισέρθει στον ιστότοπο. 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠ\ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1 Ε ίστε ήδη εγγεγραμμένος. Εξέρθετε για την δημιουργία νέου χρήστη. 

Ο χρήστης πρέπει να εξέρθει προκειμένου να δημιουργήσει νέο 

λογαριασμό . Αυτό μπορεί να το κάνει είτε κάνοντας κλικ στο 

σύνδεσμο εντός του μηνύματος είτε από το οριζόντιο μενού 

πλοήγησης. 

--------( 28 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

Το πεδίο που πριν την είσοδο του χρήστη είχε την επισήμανση 

''Είσοδος" τώρα έχει αλλάξει σε "Έξοδος" . Αυτός ο σύνδεσμος δεν 

εμφανίζει κάποια σελίδα αλλά καλεί function της php που 
καταστρέφει το παρόν session και κατά συνέπεια ο χρήστης 
εξέρχεται. Λόγω της αμεσότητας της ενέργειας εμφανίζεται μήνυμα 

διαλόγου για την επιβεβαίωση ότι χρήστης θέλει πράγματι να 

εξέρθει. 

--------------·--
ΕΠιΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ Καλωαήρθεc; nostromo 

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της εταφ(ας διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Από εδώ μπορείτε να δείτε ποιες μέρες και 
ώρες είναι διαθέσιμο το βυτιοφόρο μας για εφοδιασμό και να κλείσετε ραντεβού την μέρα και ώρα που σας βολεύει. 

(ί The pag~ at localhost Sδys: 

Είστι βίβο.ιοι ότι θiλιτι να tξeρθιτι; 

ΟΚ 1/ I Concol 1 

Αφότου εξέρθει ο χρήστης, θα παραμείνει στη σελίδα στην οποία 

βρισκόταν ήδη η οποία θα ανανεωθεί και αν είναι απαραίτητο θα 

τροποποιηθεί όπως έχει προβλεφτεί για χρήστες που δεν έχουν 

εισέρθει (login) στον ιστότοπο. 

29 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

4. Καθορ σμός ραντεβού 

Αφότου ο χρήστης έχει εισέρθει επιτυχώς μπορεί πλέον να καθορίσει 

το ραντεβού επιλέγοντας το σύνδεσμο της επισήμανσης "Ραντεβού". 

Αρχικά θα δει ένα πτυσσόμενο μενού το οποίο αναγράφει 

''Ημερομηνία". 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1 

1 Διαλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα διαθέσιμα ραντεβού: 

Ημερομηνία: .. 

Από εκεί μπορεί να επιλέξει στο μενού την ημερομηνία που τον 

βολεύει να καθορίσει το ραντεβού. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Διαλέξτε ημερομηνία για να δείτε τα διαθέσιμα ραντεβού : 

Ημέρο~νία: G 
Ημερομηνία: • 

' 04/03/13 -

06/03/13 
07/03/13 
08/03/13 
11/03/13 
12/03/13 
13/03/13 
14/03/13 
15/03/13 
18/03/13 
19/03/13 
20/03/13 
21/03/13 
22/03/13 
25i03/13 
26/03/13 
27/03/13 

128 313 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

Οι ημερομηνίες που εμφανίζονται και μπορεί να επιλέξει ο χρήστης 

ξεκινούν από την επόμενη εργάσιμη μέρα και τελειώνουν 30 μέρες 
μετά. Από τη λίστα εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι μέρες όπου 

τα ραντεβού είναι πλήρη . 

Αφότου ο χρήστης διαλέξει τη μέρα που τον βολεύει τότε γίνεται 

μέσω κώδικα JaνaScript αυτόματη καταχώρηση της ημερομηνίας 

στον σέρβερ όπου εκεί γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων για 

τις ώρες εκείνης της μέρες όπου δεν έχει ήδη καθοριστεί άλλο 

ραντεβού και είναι διαθέσιμες, έπειτα εμφανίζεται στο χρήστη φόρμα 

με ραδιοπλήκτρα με τις διαθέσιμες ώρες. Κάθε μέρα έχει 8 
διαθέσιμες προς ραντεβού ώρες. 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ 

Διαλέξτε ημερομηvία για να δείτε τα διαθέσιμα ραντεβού : 
-όsιο31J3; 

Διαθέσιμα Ραντεβού : 
gg,gg gg,gg 

- ' 09:00-10:00 
. : · 10:00-11:00 

. : . 11:00-12:00 
1 ': . 12:00-13:00 

·~ · 13:00-14:00 
'> 14:00-15:00 
. : 15:00-16:00 

1 Καταχώρηση J 

Καλωσήρθιι; nostromo 

Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε ότι ο χρήστης nostromo 
διάλεξε να κλείσει ραντεβού για τις 05/03/2013 και για εκείνη τη 
μέρα υπήρχαν διαθέσιμες 7 ώρες για ραντεβού ενώ η ώρα 08:00-
9:00 ήταν ήδη κλεισμένη από άλλον χρήστη. Αφού διάλεξε και 
καταχώρησε για ραντεβού την ώρα 13:00-14:00 παραπέμφθηκε σε 
σελίδα που τον ενημέρωσε για την επιτυχή καταχώρηση. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

\ ΑΡΧιΚΗ ΕΠικοιΝΩΝιΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΠΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ Καλωαήρθις nostromo 

Επιτυχής καταχώρηση. 

Αφού ο χρήστης καταχωρήσει το ραντεβού του, δεν έχει πλέον τη 

δυνατότητα να καταχωρήσει και δεύτερο ραντεβού, επομένως αν 

επισκεφτεί πάλι τη σελίδα με επισήμανση "Ραντεβου" θα 

αναπαραχθεί μήνυμα όπου θα τον ενημερώνει για ήδη καταχωρηθέν 

ραντεβού του και θα του εμφανίσει σύνδεσμο που θα τον 

παραπέμπει στη σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας, 

προκείμενου να το ακυρώσει ή να το αλλάξει. 

\ ΑΡΧιΚΗ ΕΠΙΚΟιΝΩΝιΑ 
1 Έχετε ήδη κλείσει ραντεβού στις 05-03-2013, 15:00-16:00. Παρακαλώ ,;ιτ 1.κοινων 1\στε μαζί μας για ακύρωση ή αλλαγή 
ημερομηνίας . 

Αυτός το μήνυμα αναπαράγεται αφενός για ενημερωτικούς λόγους 
προς το χρήστη, αφετέρου για να μην έχει την δυνατότητα ένας 

χρήστης να κλείσει πολλαπλά ραντεβού. Ο χρήστης θα μπορεί να 

κλείσει νέο ραντεβού μέσω του ιστότοπου έπειτα από ενέργειες του 
διαχειριστή οι οποίες περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

5 , e;σοδος Δ~αχε~ρ~στή 

Έχει προνοηθεί ώστε στον ιστότοπο να υπάρχει λογαριασμός 

διαχειριστή μέσω του οποίου θα υπάρχει πρόσβαση σε λίστες με τα 

ραντεβού κάθε μέρας καθώς επίσης η δυνατότητα αρχειοθετούνται. 

Ο σύνδεσμος "Ραντεβού" παραπέμπει σε διαφορετικό url από αυτό 
στο οποίο παραπέμπονται οι απλοί χρήστες . Αν και οι απλοί χρήστες 

δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το url μέσω κάποιου συνδέσμου, για 
λόγους ασφαλείας η σελίδα αυτή είναι άνευ περιεχομένου εκτός και 

αν ο χρήστης που έχει εισέρθει είναι ο διαχειριστής. 

Αρχικά ο διαχειριστής διαλέγει την ημερομηνία για την οποία θέλει 

να δει τα ραντεβού. Οι ημερομηνίες ξεκινάνε από τη σημερινή μέρα 

και τελειώνουν 30 μέρες μετά. 

1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ραντεβού Ημέρας Ημερομηνία: lΞJ 

1 
F!μερομηvίcr λ 
04/03/13 - 
• 1 

06/03/13 
107/03/13 
108/03/13 
11/03/13 

1 i~~~;i~ 
14/03/13 
15/03/13 
18/03/13 
19/03/1 3 
20/03/13 

121/03/13 
22/03/13 
25/03/13 
26/03/13 

127/03/13 
128 3 13 

ΕΠΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ Καλωσήρθις admin 

Αφού ο διαχειριστής διαλέξει την ημερομηνία για την οποία θέλει να 

δει τα ραντεβού , γίνεται αυτόματη καταχώρηση στο διακομιστή μέσω 

κώδικα JaνaScript, και τότε γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδομένων 
γ ι α να βρεθούν τα καταχωρημένα ραντεβού για αυτήν την ημέρα και 

τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του ο 

διαχειριστής . 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
- -

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛιΩΡΑΣ 

I ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΡΑΦΗ ΕΞ:ΟΔΟΣ Καλωσήρθις admin 

Ραντεβού Ημέρας 05/03/13 • 

'Οvομα Eniθmi Διaύθuvοη Δήμος Τηλiφωvο emall Ρcιντaβού 

Στέφανος Καλλιώρας Απολλοδώρου 17 Π. Φάληρο 210 9854835 email@email.gr 08:00-09:00 0 

Γιώργος Γεωργίου Αμφιτρίτης 41 Π. Φάληρο 210 1111111 emaill@email.gr 10:00-11:00 0 

, Ευσταθιος Ιγvατίου Θερμοπυλών 6 Περιστέρι 210 1111114 emall4@email.gr 12:00-13:00 ο 

Ιωάννης Καλλιώρας Δημοκτρατlας 65 Π. Φάληρο 6942017505 ikallloras@kallloras.eu 13:00-14:00 Ο 

Daniel Pappas Ομήρου 6 Ν . Σμύρνη 210 1111115 email5@email.gr 14:00-15:00 0 

Ο διαχειριστής τώρα έχει μία λίστα με όλα τα ραντεβού της ημέρας 

που έχει διαλέξει και μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά τα ραντεβού 

θα αρχειοθετήσει χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου στο τέλος 

κάθε γραμμής. Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο κουμπί ''Αρχείο" 

τότε αυτό που θα δει είναι να διαγράφονται από τη λίστα τα 

επιλεγμένα ραντεβού. 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞ:ΟΔΟΣ Καλωσήρθις admln 

Ραντεβού Ημέρας 05/03/13 .; 

'Ονομα Eniθmi Διaύθuvοη Δήμος Τηλiφωvο email Ρcιvτιιβού 

Ευσταθιος Ιγvατίου Θερμοπυλών 6 Περιστέρι 210 1111114 emall4@email.gr 12:00-13:00 ο 

Ιωάννης Καλλιώρας Δημοκτρατίας 65 Π. Φάληρο 6942017505 lkallloras@kallloras.eu 13:00-14:00 Ο 

Στην πραγματικότητα έχει μετακινήσει τις καταχωρήσεις που επέλεξε 

σε έναν πίνακα αρχειοθέτησης στη βάση δεδομένων του. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜιΩΡΑΣ 

6, Βάση Δεδομένων κα~ niνακες 

μ- ..ιω ι 

Όπως έχει προαναφερθεί, όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται από 

τους χρήστες και αφορούν στα στοιχεία τους και στα ραντεβού που 

κλείνουν αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων MySQL. Αυτή η 
βάση δεδομένων καθώς και οι συσχετιζόμενοι πίνακες έχουν 

δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο ελεύθερου λογισμικού 

phpMyAdmin το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο λογισμικού 
xampp. 

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων στον σέρβερ είναι εμπιστευτική 

και γίνεται με χρήση κωδικού. 

_ι a_dalabase 

1 J accaunts 

1 cdcal 

.Ι infarmatian_schema 

_1 mysql 

.J ne1v_bastan 

a_d . 

.ι perfarmance_schen1a 

_1 ρlψmyadmin 

.) test 

Ι "νebaιιth 

) Daιabases Q SQL J!JJ Sιaωs · Users ,,J Export ,,;} lmport }-' Senlng: 

~ Cl1a11ge pass'Nord 

• Seινer connectian collatian !t' 1 utf8_ge~eral_ci ______ ι:;J I 

~; Language !ιι · 1 English _ ·-== --=- ΙΞΪ I 
' _:! Theme 1 ρ;;;;;;;~ΕJΊ 

• Font size: ι 02%~-8: 

Υ More settings 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τη λίστα με τις διάφορες βάσεις 

δεδομένων. Η βάση δεδομένων η οποία έχει δημιουργηθεί για τον 

δικό μας ιστότοπο είναι η 'Ό_d". 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1 ] ί /r l ,ι::: 

php 

1 (Recent ΙablesJ _ ΘJ 
----~ 

.J archiνt 

.J dιtt 
j users 

~ Croaιo ιable 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

Ο Γ ι J , ~ 

·- -·- ----
:}1_ Sιrucιure bJ sοι . Seeιrch 1 Query ~ Export d lmpon ; · Operαtlons .ι · Prlν l leges <t,3 Rouιlnes Θ 

Tαble - Acdon 

Ο arc h 1νe ,_J θrΟ\'ΙSθ }:. Sιrucιure :>, Seerch }' lnseo ~ Εmριy ~ Droρ 

[] ιlοιο .J θro•·ιsi y._ Sιruc ιιιre -J; Seaιch !< lnsert ~ Empty ,~ Drop 

ΙJ users J θrα~νs ιt Jι:. S ιructuιe ~ Soarch }' lnseo !;1! Empιy Q Οrορ 
3 tableι Sum 

L Checκ ΑΙΙ ι Uncheck ΑΙΙ With sι~cted: 

~ Ριιnι \;91-'Ι ~ Data Dic l ionaιy 

\ J Creote ιa~Ϊ~ 

i: i·lame 1 lumber of ca!umns· 

Rows 
" 

Typo Colloιlon Slιe Overhead 

'° Ι nnoDB Ιaιίπ 1_sνιedish_c i J.li 7J.3 

Q lnnoDB latίn 1 _s~'itdis l1_c i l,q :{:.3 

ιο lnno08 uιta_bin Η Κi3 

., , lnnoOB latln1_swedlιh_c l .ιa ~ ο • 

Τα δεδομένα μας αποθηκεύονται στους τρεις πίνακες "users", "date" 
και "archiνe". 

) ' ,!. 1. Ι Γ 1, ; 1 1 Ι : ) 1 J J / 

1. Στον πίνακα "users" Αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία των χρηστών 
όταν εγγράφονται στον ιστότοπο . 

,_, 
_J aιthι. e 

da1e 

...! US!ΙS 

.;J C r ιitt lil υft 

..J β rO\VStr / . $tιuι:1u1 ~ ι;.J $0L . S ιrιι ι cl ι !C l111t:ι rl ~ Ε κμοιι ~ Ιιιιμο rι fιigy l! rs 

/ Sho :.ιng ιο ...s ο . 9 ( - ιο ! ΟΙι1 .... Oι.ι t ry tOOi'. ο 0237 StCI ( ριSS;'JOι d 2\2.JZf.29/A!i7ASAN3a94AOE.ιA801fC) . 5F4DCC3B~AAJ6,061011)270EB8β2CF99J 

SELECT ' 
FRδ~("•ι~r-. 
ORDER ΒΥ u~~s pa:;s . , ΙJfιl ASC 
LIM\TI) 19 

Show : 51111 ro.. J 11\Jmt.-ιr •, f ι ο .ι ; ~·J 

) u11 •,, •! '/ : 1 \: 11~ 

, Τ. ... 11) ι1sι~ ιιι .1111 e 11 ,., \~vι cιιtJ . 
c11y u 11111 1 Ι 

, Ε•Jι1 ~ ~~Ιi.ι ιJ ι.~· ~ Ι ·: 2 Stfl\'t fιUdtt)b5:ι:ι76fιd61 ι:Sfl )27dtb302cffl Σιιqcr.ος ΚαΜιι;.; ρας Ano,J.oδiJρou 11 Π ΦCl.ηρο em.ιιtatmι:I gιr 
·"!.:ι::~ )!:. ~ .ι :ι7;;:;J:, 1 "1ί1 )2-1~!.rJUi:f19 iι_rι t O~ Γ ~1~,. ,:c.u .-.:. ~11 rι11η ~ .11 

:.!J·:::ι:J:. : 1.17·J~t;·jJι:3ΊL( 1 a:. CiJ1:rJ~ r1:.ι G~ Σ • u} .:. J\J '.'ilbr. ~·. ' 

: . : '.1: '; 3 t-: 1 J!r.Ξ.<::ι1 1HJJ27 :.)bl.JiJ::l'/J :: ., J1.,'J•'J'; Ι ·, ,τ:1 .ο;1·1 ~ : piισnu :· ~: •j 
~fJ U:::)~~ίl!} f r;~ .. :; Ιi :iJ;iLJ 1.-ict:ID.'-;• 'J) D.ιnι '11 PJ;. ~ 3 ~ .. ;ιι ι~ο ι;:ι ·ί 

.;• :•:·;::)!;~ · ~ 71-iΞ; ·~ ί 1 1::n2- 1~ι.11u2 cf'J J ... 'fn•,1. J 

:. !..: •;:: c ) ~ ; );ιf 65dΞ 1ι!il)l/ι1~b tlι.!2c 1'.!:J 1 :~ :: ι u ~ 

Π • !'ό : r :ι ) '1ιr,11 1 ·&;ι τ,t,1 •)Ι 

0 1L\:.' ΙΙ ,ιο:ι fi 1 r1·~1],\]"' .1 .IΙJΙ 

n : :H0 1 ~;;1 ~ rr·) 1 1 2~·11 1 .1 11 

r ι ! 11u;..:1 eι .ι.~~·]! 11 J' 

1 uJιφl 1υ 11 u 

2 10 93s.lβ)j 

2 Ί) 111 1111 

;: 1 ~ 111111;: 

::!11) 111 111 : 

:!Ι~ 11 1 1 11~ 

:· ·} 1 \ l l ί l'i 

1 ·" ί:.Jr. ~:: Cο ;ι 1 J D~ ~ 1 ιι 1 ;:e.-!1 

1 _.. i:_.ι , , ~ C·ι~ ι .} t;.::~t ~· ~ ,\~ :~l 

1 • ΕΦΙ ti t:σ.:ιι ,;) )~ '1: '! .:, ;14,·'! J 

1 • .ι Ε (Ιι1 !-' r;c:. . :;) !.: • Ι~ ! -Ι ( _;1,.,.,:; 

1 _, 'Ξ".1 1 1 }C •: '-'';. { J :: .. ,)\ ., 1 , \ t;ψj 

J ιι e~ιtt !< r;1,1 ;., ..ι Dt'-tι" J -:.it;t7 

1 . !Ξ •Ι ι1j< 1:ι:: :., .;) ::; ·Ι ·) l'J 1:•,.•JI 

_, Ε111 ~ Cc:,, '>Ι Ot;,:>H Ι Ι n ):,Ι ιιιrrr.ι 
·· : : :-: 1 !:.~) J7t; ~-;·i 1 ιtilt1 " Ι ~!.C!:;ι::'J) .:ι . ··~ΙΙ ; :. ι •·Ι·. •1'J '.' n'Ι\Ι Ι ΙΙΙ •.:ι t ι .. ι~' ·1 , 11ί :·ι ·~Ι".Ι.l'~e ·ι. ι l JI :111 111:1) 

~ !J'.l :t 3b~J37ίi~-:~ i c3J27dtot!D~::~9 '-:1:.η ς 1(0:1.1._ρος ..J ;. ιv.τρ~1icς ,;5 Π ΙΙ(':,Ι">Ο ι';;ι, .;υs ι·~ · .11 Ιιο r ;ι ; :'J lj!J.: 10 17! '.ι~ 

:L l•J\ 11 11\ f 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΙΩΡΑΣ 

Τα πεδία του πίνακα "users" είναι: 

Το πεδίο 'ID' το οποίο δημιουργείται αυτομάτως με την καταχώρηση 
νέου χρήστη και είναι μοναδικό για κάθε χρήστη. Το περιεχόμενο 

αυτού το πεδίου είναι ένας αριθμός με αυτόματη προσαύξηση. Μέσω 

αυτού του πεδίου γνωρίζουμε με ασφάλεια σε ποιον χρήστη 

αντιστοιχεί κάθε είδους ενέργεια στο site που έχει ως αποτέλεσμα 
την τροποποίηση τη βάσης δεδομένων. Το id με αριθμό 1 έχει 
δεσμευτεί για το διαχειριστή του ιστότοπου στον οποίο παρέχονται 

ειδικά δικαιώματα μέσα στον ιστότοπο στα οποία έχουμε ήδη 

αναφερθεί. 

Το πεδίο 'userπame' αντιστοιχεί στο όνομα που εισάγει ο χρήστης 

κατά την εγγραφή. 

Το πεδίο 'name' αντιστοιχεί στο μικρό όνομα που εισάγει ο χρήστης 
κατά την εγγραφή. 

Το πεδίο 'lastname' αντιστοιχεί στο επίθετο που εισάγει ο χρήστης 
κατά την εγγραφή. 

Το πεδίο 'address' αντιστοιχεί στη διεύθυνση που εισάγει ο χρήστης 
κατά την εγγραφή . 

Το πεδίο 'city' αντιστοιχεί στη δήμο που εισάγει ο χρήστης κατά την 
εγγραφή. 

Το πεδίο 'email' αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εισάγει 

ο χρήστης κατά την εγγραφή. 

Το πεδίο 'telephone' αντιστοιχεί στο τηλέφωνο που εισάγει ο 
χρήστης κατά την εγγραφή. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

).JJ,r, ~ Ι / ι .:. ' U ,J η Γ •• ;J / 

Στον πίνακα "date" καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν 
στα ραντεβού των χρηστών . 

php 
.J Browse }ι_ Structure Ω SQL ·, Search !-< lnsert .~ Export d lmport 

ι a_d -

j arch iνe 

,J date 

1_\ users 

' -' Create table 

!ΞJ ι 
1 Sho•Hing ΓO\VS ο -.ι ι -5 total \t! Query took 0.0003 sec) 

SELECT ' 
FROM 'date· 
LΙΜΙΤ Ο 30 

Show ; Start rονι: \ Ο .. Number of ro~vs : \ 30 

Sort oy key \ Nan; \Ξ] \ - - - · 

+ Optia11s 
1 ._Τ-+ v id user_ω date time 

Ο Edit !-< Caρy ~ Delete 51 

Ο , ' Edit !-< Capy ~ Delete 52 

Ο · Edit ~< Capy ~ Dalete 53 

Ο . · Edit !-< Copy ~ Delete 54 

Ο ./ Edit !-< Copy ~ Delete 55 

2 2013-03-1 ·1 2 

3 2013-03-11 5 

4 2013·03-11 .\ 

7 20·13-03-11 7 

a 20·13-03-12 1 

Τα πεδία του πίνακα "date" είναι: 

Headers e\ Θf':ι' \ ·100 

Το πεδίο 'id' το οποίο δημιουργείται αυτόματα με κάθε νέα 

καταχώρηση και δεν έχει σχέση με το id του πίνακα "users" 

roν.Js 

Το πεδίο 'user _id' το οποίο δημιουργείται επίσης αυτόματα μέσω 
κώδικα php και αντιστοιχεί στο μοναδικό id του χρήστη από τον 
πίνακα "users" έτσι ώστε να μπορούμε να επιτυγχάνουμε σωστή 
αντιστοίχηση μεταξύ των στοιχειών του χρήστη και του ραντεβού 

του. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε προηγουμένως να 

παρουσιάσουμε στο διαχειριστή έναν πίνακα html με τα πλήρη 

στοιχεία των χρηστών και των ραντεβού που έχουν κλείσει. 

Το πεδίο ' date' στο οποίο καταχωρείται η ημερομηνία του ραντεβού 
που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. 

Το πεδίο 'time' το οποίο παίρνει τιμές από 1 ως 8 οι οποίες 
αντιστοιχούν στα ωριαία ραντεβού από 08:00 -9:00 ως 15:00- 16:00. 
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Στον πίνακα "archiνe" μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία μόνο ο 
διαχειριστής του ιστότοπου. 

1.~Recent ta~es) 

1 o_d-

,_J archive 

' ,_J date 

1 1_J users 

SELECT ' 
FROM ·archive· 
ORDER ΒΥ ·arch1ve· ·user ld' ASC 
LIMIT O 30 -

l 1 ίΞJ ! Show all > » ι Show : Start ro1•1: Ι 30 1 Number of ro1vs: 1 ~---: Ηε 

Sort by key 1 None _-· -- -GI 
+ Options 

+-Τ--> 7 ld user _ld ~ date ι lme 

Ο .., Edit !-< Copy ~ Oelete 14 

!] ., Edit ~i Copy ~ Delete 30 

Ο Edit !-i Copy ~ Delete 40 

Ο .: ' Edit !-i Copy ~ Oelete 25 

Ο , - Edit ~i Copy ~ Delete 34 

Ο ' Edit ~i Cop)' ~ Delete 21 

Ο Edit !-i Copy ~ Oelete 19 ' 

Ο ., ' Edit !-i Copy @ Delete 44 

Ο · Edit !-< Copy .ιf;ι Delete 45 

Ο , Edit ~i Copy ~ Delete 20 

ΓΙ r: Edit i.i Coov "'' Delete 31 

2 · 2013-03-05 · ι 

2 2013-03-05 2 

2 2013-03-05 2 

2 20 13-03-05 2 

2 2013-03-05 2 

2 2013-03-05 1 

2, 2013-03-05 1 

2 2013-03-06 1 

2: 2013-03-05 1 

3 2013-03-05 5 

3 2013-03-05 3 

Τα πεδία του πίνακα archiνe είναι αντίστοιχα με τα πεδία του πίνακα 
"date". 

Όταν ένα ραντεβού πραγματοποιηθεί ή ακυρωθεί τότε, όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να το 
αρχειοθετήσει. Ουσιαστικά το διαγράφει από τον πίνακα "date" και 
το μεταφέρει στον πίνακα "archiνe". Το πεδίο 'id' είναι ανεξάρτητο 
του πίνακα με αυτό του πίνακα "date". Ο χρήστης του οποίου ένα 
ραντεβού έχει ήδη διαγραφεί μπορεί πλέον να κλείσει καινούργιο 

ραντεβού από τον ιστότοπο και θα σταματήσει να λαμβάνει μήνυμα 

που τον ενημερώνει για το τρέχον ραντεβού. Ο διαχειριστής μέσω 

αυτού του πίνακα έχει πλέον πρόσβαση στο ιστορικό όλων των 

χρηστών και των ραντεβού τους. 

: ... -
1 
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7.Σ μnεράσιμα 

Κατά την πραγματοποίηση αυτής της εργασίας χρειάστηκε να έρθω 
σε επαφή με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και διάφορα 

εργαλεία για την περαίωση του ιστότοπου. Ιδιαίτερα βοηθητική 

υπήρξε η ήδη υπάρχουσα γνώση μου μέσω του προγράμματος 

σπουδών, πάνω στη γλώσσα προγραμματισμού c++ η οποία 
χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη κώδικα στην php και 

JaνaScript. 

Αν και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός 
δυναμικού ιστότοπου εναπόκεινται στο δημιουργό της ιστοσελίδας, ο 

ίδιος ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί κάποιους 

κανόνες που σχετίζονται με τη σωστή οργάνωση του κώδικα. Για 

παράδειγμα ο κώδικας css που αφορά στην εμφάνιση ενός 
ιστότοπου, αν και μπορεί να γραφεί οπουδήποτε μέσα σε μία σελίδα 

html, η σωστή πρακτική είναι να γράφεται σε ξεχωριστό αρχείο και 

μετέπειτα να καλείται σε κάθε σελίδα ώστε ο τρόπος παρουσίασης 

της σελίδας να είναι ανεξάρτητος του περιεχομένου της και να 

μπορούν να γίνονται με εύκολο τρόπο αλλαγές στην εμφάνιση της 

ιστοσελίδας καθολικά ή επιλεκτικά. Αυτό προϋποθέτει βέβαια και τη 

σωστή σήμανση με tags μέσα στον κώδικα html. Όσο περισσότερο 
φροντίσει ο κατασκευαστής του ιστότοπου για την τήρηση των 

σωστών κανόνων οργάνωσης και τη συγγραφή επεξηγηματικών 

σχολίων συμπληρωματικά του κώδικα, τόσο λιγότερο χρόνο θα 

δαπανήσει συνολικά για την ολοκλήρωση του και τη συντήρησή του 

και τόσο πιο ευανάγνωστος θα είναι ο κώδικάς του από τον ίδιον και 
από τρίτους. 

Οι τεχνολογίες που αφορούν στην ανάπτυξη λογισμικού εξελίσσοντα ι 

με γρήγορο ρυθμό και εμφανίζονται διαρκώς νέα πρότυπα και νέες 
λειτουργίες για τις οποίες ένας προγραμματιστής θα πρέπει να 

φροντίζει να ενημερώνεται διαρκώς. Μερικές φορές μπορεί να 

υπάρξει διαφωνία στην υιοθέτηση προτύπων που αποφασίζουν να 

εφαρμόσουν οι κατασκευαστές διαφορετικών browsers, πράγμα το 
οποίο θα πρέπει επίσης να έχει υπόψη ο δημιουργός ενός ιστότοποu. 
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ΠAPArp 

Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες για τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του ιστότοπου καθώς και 

αποσπάσματα από τον κώδικα που συνέταξα. 

Η ΡΗΡ είναι γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων 

web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από 
επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού 

(π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό 
περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των 

επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. 

Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 

επέκταση (π .χ. * .php). Ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση 
.php, θα πρέπει ο serνer να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται 
και να μεταγλωπίζει τον κώδικα ΡΗΡ σε HTML που καταλαβαίνει το 

πρόγραμμα πελάτη. 

Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής 
πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το 

ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL 
ονομάζεται *ΑΜΡ, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην 

πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η ΡΗΡ και η MySQL 

(π.χ. Windows, Mac OS Χ). 

Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη 
βοήθεια του διαχειριστή πακέτων της εκάστοτε διανομής. Στην 

περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα 

και η ρύθμιση των ξεχωριστών προγραμμάτων μπορεί να είναι 

πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το 

ΧΑΜΡΡ και το WAMP για τα Windows και το ΜΑΜΡ για το Mac OS Χ. 

r '\ 

Η ιστορία της ΡΗΡ ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο 

Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για 
προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια 

λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό 

--------ί 42 



ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔιΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑιΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜιΩΡΑΣ 

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 περισσότερους από 50.000 ιστότοπους που τη 
χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans 
και Zeeν Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, 
βασιζόμενοι όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην 
έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη 
συνέχεια, οι Zeeν και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα 
αρχικά των ονομάτων τους), η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα την 

ανάπτυξη και εξέλιξη της γλώσσας ΡΗΡ. Ακολούθησε το 1998 η 
έκδοση 4 της ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ 
αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές 
εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή 
θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του 
παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της ΡΗΡ. 

vs ι 

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων που μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια 
εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ 

Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν 
εξυπηρετητή (serνer) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε 
ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. 

Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General 
Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. 
Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κερδοσκοπική 
εταιρία, τη σουηδική MySQL ΑΒ, η οποία σήμερα ανήκει στην Oracle. 

, ' 

Η MySQL είναι δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά 
προγράμματα και ιστοσελίδες. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο 

διαδεδομένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η 
Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter. 
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Η SQL (Structured Query Language) είναι μία γλώσσα υπολογιστών 
στις βάσεις δεδομένων, που σχεδιάστηκε για τη διαχείριση 

δεδομένων, σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων (Relational Database Management System, RDBMS) και 
η οποία, αρχικά, βασίστηκε στη σχεσιακή άλγεβρα. Η γλώσσα 

περιλαμβάνει δυνατότητες ανάκτησης και ενημέρωσης δεδομένων, 

δημιουργίας και τροποποίησης σχημάτων και σχεσιακών πινάκων, 

αλλά και ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα. Η SQL ήταν μία από τις 
πρώτες γλώσσες για το σχεσιακό μοντέλο του Edgar F. Codd, στο 
σημαντικό άρθρο του το 1970, και έγινε η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. 

( . 

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι μια 
γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών 

φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης 

ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. 

Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός 

εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για 
τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός 

ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να 
αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει 

περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώμματα, στοίχιση και δίνει 

περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και 
καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως 
απαραίτητη. 

1 ) 

Η JaνaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού 
για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της 

υλοποίησης των φυλλομετρητών Ιστού, ώστε τα σενάρια από την 

πλευρά του πελάτη ( client-side scripts) να μπορούν να επικοινωνούν 
με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να 

αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που εμφανίζεται. 
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Η JaνaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα 

πρωτότυπα (prototype-based), είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους 
και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή της 

είναι επηρεασμένη από τη C. Η JaνaScript αντιγράφει πολλά 
ονόματα και συμβάσεις ονοματοδοσίας από τη Jaνa, αλλά γενικά οι 

δύο αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ διαφορετική 

σημασιολογία. 

Η JaνaScript χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων -
τέτοια παραδείγματα είναι τα έγγραφα PDF, οι εξειδικευμένοι 
φυλλομετρητές (site-specific browsers) και οι μικρές εφαρμογές της 
επιφάνειας εργασίας (desktop widgets). 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μικρό μέρος του κώδικα που γράφτηκε 

για τον ιστότοπο . 

Παραπάνω βλέπουμε τον κώδικα που έχει γραφτεί για την αρχική 

σελίδα του ιστότοπου 

Όπως βλέπουμε όμως παρατίθεται και κώδικας php ο οποίος καλεί 3 
φακέλους με κώδικα php και είναι οι: 'core.php', ' connect.php' και 
'menu.php'. 

Ο φάκελος 'core.php' καλείται από κάθε σελίδα του ιστότοπου και 
περιέχει το κομμάτι του κώδικα html εντός των tags <head>, επίσης 
καλούνται συναρτήσεις της php ( ob_ start και session_start) και 
ορίζονται δικές μας συναρτήσεις για να διαπιστώνουμε αν ο χρήστης 

έχει κάνει login και συναρτήσεις που μας επιτρέπουν να έχουμε 
εύκολη πρόσβαση στη βάση δεδομένων. 

<html> 
<head> 

<meta charset='utf-8'> 
<title>Διανομή Πετρελαίου</title> 

</head> 
</html> 

<?php 
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ob_start(); //redirects user back to t he i ndex page when t hey ' ve l ogged 
in correct ly 

session_start(); //creates a session or resumes the current one based 
on a scssion idcntificr pas scd via a GET or POS T rcqucst, or passcd via a 
cool<ie . 

$current_file = $_SERVER['SCRIPT_NAME']; 

function loggedin() { 

} 

if (isset($_SESSION['user_id']) && !empty($_SESSION['user_id'])) { 
return true; 
}else{ 
return false; 
} 

function getuserfield ($field) { 
$query = "SELECT ' $field ' FROM 'users' WHERE 

'id'='".$_SESSION['user_id']."'"; 

} 

if ($query_run = mysql_query($query)) { 
return mysql_result($query_run , 0 , $field); 
} 

function getdatefield ($field) { 
$query = "SELECT ' $field ' FROM ' date' WHERE 

'user_id '= '".$_SESSION['user_id']."'" ; 
if ($query_run = mysql_query($query)) { 
return mysql_result($query_run , 0, $field) ; 
} 

} 

?> 

Ο φάκελος 'menu.php' περιέχει τον κώδικα που μας εμφανίζει το 
header της ιστοσελίδας μαζί με το οριζόντιο μενού το οποίο αλλάζει 
δυναμικά εμφάνιση ώστε να υποδεικνύει στο χρήστη σε ποια σελίδα 

βρίσκεται. 

<html> 
<head> 

1 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head> 

<body> 
<?php 

$folder="/o_d/"; 
$home="index.php"; 
$appointment="select2.php"; 
$register="register.php"; 
$login="login . php"; 
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έξερθετε;"); 

$contact="contact.php"; 
$logout="logout.php"; 
$admapp="adm_app.php"; 

?> 

<script type="text/javascript"> 
functίon logout(){ 

} 

var agree = confirrn( ''Είστε βέβαιοι ότι Θέλετε να 

ίf(agree){ 
return true; 
}eLse{ 
return faLse; 
} 

</script> 

<div id="container"> 

<div class="header"><hl>ΔIANOMH ΠETPEΛAIOY</hl></div> 
<ul class="rnenu"> 

<?php 

echo' <li'; 
if($_SERVER['SCRIPT_NAME' ]=="$folder$home"){echo' class=selected' ;} 
echo"> <a href=$horne>αρχικη < /a></li>"; 

echo'<li' ; 
if($_SERVER['SCRIPT_NAME' ]=="$folder$contact"){echo' class=selected' ;} 
echo"><a href=$contact>επικoιvwvια</a></li > " ; 

if (loggedin() ){ 
if ($_SESSION['user_id']! =l){ 
echo' <li' ; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME' ]=="$folder$appointment"){echo' class=selected' ; } 
echo"><a href=$appointment > ραvτεβou</a></li>"; 

}else{ 
echo' <li' ; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME'] =="$folder$admapp"){echo' class=selected' ;} 
echo"><a href=$admapp > ραvτεβouc/a></li>" ; 

} 
}else{ 
echo' <li'; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME'] =="$folder$appointment"){echo' class=selected';} 
echo"><a href=$appointment > ραvτεβouc/a></li>"; 

} 
echo' <li'; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME'] == "$folder$register"){echo' class=selected' ; } 
echo"><a href=$register>εγγραφη</a></li>"; 

if ( !loggedin()){ 
echo' <li ' ; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME'] == "$folder$login"){echo' class=selected' ;} 
echo"><a href=$login>εισoδoς</a></li > " ; 

}else{ 
echo'<li' ; 

if($_SERVER['SCRIPT_NAME'] == "$folder$login"){echo' class=selected' ;} 
echo"><a href=$logout onClick='return logout()'>εξoδoςc/a></li>" ; 

} 
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Στο παραπάνω απόσπασμα μπορούμε να δούμε επίσης κώδικα 

JaνaScript για τον έλεγχο εξόδου του χρηστή και στο head του 
κώδικα html μπορούμε να δούμε να γίνεται κλήση του φακέλου με 
τον κώδικα css. 

Ακολουθεί μικρό απόσπασμα 

Ρ { 
padding: 0 10px; 
font-family: "Square Sans Greek Regular" ,Calibri, 'Trebuchet MS' ,sans

serif; 
} 

form{ 
padding: 0 10px; 
font-family : "Square Sans Greek Regular" ,Calibri ,'Trebuchet MS' ,sans

serif; 
} 

body{ 
background-color : #1C1D1B; 

} 

#container{ 
position : relative; 
font-weight: bold; 
font-family: "Square Sans Greek Regular" ,Calibri, 'Trebuchet MS' ,sans-

serif; 

} 

background: #e0e0e0; 
width: 800px; 
height: 185px; 
padding: 0; 
margin : 0 auto; 
background: url(banner.jpg) ; 
max-width: 100%; max-height: 100% 

.container { 
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