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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή-ΓεvικέςΠληροφορίες-Ιστορικάστοιχειά για 
τις yλώσσεςHTML,CSS,JAVA,MYSQL 
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HTML 

ΗΤ L 

Η ΗΤΜL(ακρωνύμιο του αγγλικoύHypertextMarkuplanguage, Γλώσσα Σήμανσης 
Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα 
στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 

Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων ΗΤΜLτα οποία αποτελούνται από 
ετικέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και 
«μικρότερο από» (για παράδειγμα <html> ), μέσα στο περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα 
<hl> και </hl> ), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη 
δεύτερηετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα 
κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων 
μπορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. 

Ο σκοπός ενός webbrowserείναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει 
σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν 
εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύσει το 
περιεχόμενο της σελίδας. 

Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η 
HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη 
σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. 
Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων 
που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα 
μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικάστοιχεί α για 
το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις κα ι 
άλλα . Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως 
η JaνaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. 

Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS 
για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου 
υλικού. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για 
την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί διαφόρων στοιχείων 
της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου. 
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Προέλευση 

Το 1980, ο φυσικός Τιμ Μπέρνερς Λι, ο οποίος εργαζόταν στο CERN, επινόησε 
το ENQUIRE, ένα σύστημα χρήσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τους 
ερευνητές του CERN, και κατασκεύασε ένα πρωτότυπό του. Αργότερα, το 1989, 
πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε 
υπερκείμενο.'Ετσι, έφτιαξε την προδιαγραφή της HTML και έγραψε τον browser 
και το λογισμικό εξυπηρετητή στα τέλη του 1990. Τον ίδιο χρόνο, ο Μπέρνερς 
Λι και ο μηχανικός συστημάτων πληροφορικής του CERN Robert Cailliau 
συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, αλλά το 
έργο δεν υιοθετήθηκε ποτέ επίσημα από το CERN. Στις προσωπικές του 
σημειώσεις από το 1990, ο Μπέρνερς Λι αριθμεί «μερικές από τις πολλές 
χρήσεις του υπερκειμένου», και αναφέρει πρώτα από όλες μια εγκυκλοπαίδεια. 

Χρονικό εκδόσεων HTML 

Οκτώβριος 1991 
Πρώτη δημοσίευση του HTML Tags, ενός ανεπίσημου εγγράφου του CERN 
αναφέρει δώδεκα ετικέτες HTML. 

Ιούνιος 1992 
Πρώτο ανεπίσημο πρόχειρο του HTML DΤD,με επτάαναθεωρήσεις (15 Ιουλίου, 6 
Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 17 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου, 22 
Νοεμβρίου) 

Νοέμβριος 1992 
Ανεπίσημο πρόχειρο HTML DTD 1.1 (το πρώτο με αριθμό έκδοσης, βασισμένο 
στις αναθεωρήσεις RCS, οι οποίες ξεκινούν με 1.1 αντί για 1.0) 

Ιούνιος 1993 
Δημοσιεύεται η Hypertext Markup Languageαπό την Ομάδα Εργασίας IIIR του 
IETF ως ένα πρόχειρο για το Διαδίκτυο (κάτι σαν εισήγηση για πρότυπο). 
Αντικαταστάθηκε από μια δεύτερη έκδοσηένα μήνα αργότερα, ακολουθούμενη 
από έξι ακόμα πρόχειρα δημοσιευμένα από το ίδιο το ΙΕΤFτα οποία τελικά 
οδήγησα στην HTML 2.0 με το RFC1866. 

Νοέμβριος 1993 
Δημοσιεύτηκε η HTML+ από το IETF ως Πρόχειρο-Διαδικτύου, και ως 
ανταγωνιστική πρόταση για το πρόχειρο της Hypertext Markup Language. 
Έληξε τον Μάιο του 1994. 

3 



Απρίλιος 1995 (γραμμένη τον Μάρτιο του 1995) 
Η HTML 3.Οπροτάθηκε ως πρότυπο οπό το IETF, αλλά η πρόταση έληξε πέντε 
μήνες αργότερο χωρίς άλλη ενέργεια. Περιείχε πολλές οπό τις δυνατότητες που 
συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση του Raggett γιο την HTML+, όπως την 
υ ποστήριξη γιο πίνακες, τη ροή κειμένου γύρω οπό εικόνες και την προβολή 
πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. 

Το W3C ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικού του Arena browserως δοκιμαστική 
πλατφόρμα γιο την HTML 3 και γιο το CSSολλά η HTML 3.0 δεν πέτυχε, γιο 
δ ι άφορους λόγους. Το πρόχειρο θεωρήθηκε υπερβολικά μακρύ, με 150 σελίδες, 
και ο ρυθμός ανάπτυξης του browser, καθώς και ο αριθμός των 
ενδιαφερόμενων μερών υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΙΕΤF.Οι εταιρείες που 
δ ιέθεταν browser, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Netscape εκείνο τον 
καιρό, επέλεξαν να υλοποιήσουν διαφορετικά υποσύνολο των δυνατοτήτων του 
πρόχειρου της HTML 3, καθώς και να εισάγουν τις δικές του επεκτάσεις σ' 
αυτό.Οι επεκτάσεις αυτές έλεγχαν εμφανισιακά στοιχείο των εγγράφων, 
αντίθετο με την «πεποίθηση [της ακαδημαϊκής κοινότητος μηχανικών] ότι το 
χρώμα, το παρασκήνιο, το μέγεθος και ο τύπος της γραμματοσειράς ήταν 
οπωσδήποτε έξω οπό το στόχος μιας γλώσσας της οποίος η μοναδική πρόθεση 
ήταν να καθορίσει πώς οργανώνεται ένα έγγραφο». Ο Daνe Raggett, 
συνεργάτης του W3C γιο πολλά χρόνιο, σχολίασε ότι «Μέχρι ενός σημείο, η 
Microsoft έκτισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Ιστό επεκτείνοντας 
τι ς δυνατότητες της HTML.» 

Ιανουάριος 2008 
Δημοσιεύεται η ΗΤΜLSως ένα Πρόχειρο Εργασίας οπό το W3C. 
Παρότι η σύνταξη μοιάζει αρκετά με το SGML, η ΗΤΜLSδεν προσπαθεί πλέον να 
αποτελεί εφαρμογή του SGML, και ορίζεται ως αυτόνομη, μαζί με την XHTMLS η 
οποίο βασίζεται στην XML. 
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css 

Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία 
φύλλων σrυλ) είναι μια γλώσσα υπολογισrή που ανήκει σrην κατηγορία των 
γλωσσών φύλλων σrυλ 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 σrις γλώσσες 
HTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ισrοσελίδαςκαι γενικότερα 
ενός ισrοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογισrή προορισμένη να 
αναπτύσσει σrιλισrικά μια ισrοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα 
χαρακτηρισrικά, χρώματα, σrοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε 
σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ισrοσελίδα η χρήση 
της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. 

Η αλληλουχία εφαρμογής των φύλλων στυλ 

Για ένα έγγραφο πχ html θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα σrυλ τα οποία 
περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου σrοιχείου. Το Φύλλο 
στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από: · 

• το συγγραφέα μιας ισrοσελίδας 
• το χρήστη του πλοηγού 
• τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένοφύλλο στυλ . 
Συνεπώς για ένα html στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που 
πιθανόν να είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες 
συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι 
δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη 
σειρά. 

Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος: 

• Εύρεσηόλων των δηλώσεων που εφαρμόζονται στο στοιχείο 
ενδιαφέροντος. Οι δηλώσεις εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το 
επιλέξει (ταιριάζει με αυτό). 

5 



• Ταξινόμηση με βάση τη σημασία (κανον ι κή ή σημαντική) και προέλευση ( 
συγγραφέας, χρήστη ή πλοηγός χρήστη). Με αύξουσα σειρά π ροτεραιότητας: 
1. Δηλώσεις πλοηγού χρήστη 
2. Κανονικές δηλώσεις χρήστη 
3. Κανονικές δηλώσεις συγγραφέα 
4. Σημαντικές δηλώσεις συγγραφέα 
S. Σημαντικές δηλώσεις χρήστη 

• Ταξινόμησητων δηλώσεων ίδιας σημασίας και προέλευσης με κριτήριο την 
εξειδίκευση του επιλογέα: οι πιο εξειδικευμένοι επιλογείς υπερισχύουν των πιο 
γενικών. Τα ψευδό-στοιχεία και οι ψευδό-κλάσεις λογαριάζονται σαν κανονικά 
στοιχεία και κλάσεις αντίστοιχα. 

• Τέλος ταξινόμηση ανάλογα με τη σειρά καθορισμού: αν δύο δηλώσεις 
έχουν το ίδιο βάρος ι προέλευση και εξειδίκευση ι αυτή που προσδιορίστηκε 
τελευταία επικρατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγόμενα φύλλα στυλ θεωρούνται ότι 
δηλώνονται πριν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ . 

• Αφού λοι πόν προκύψει μια σειρά-αλληλουχία κανόνων εμφάνισης που 
αφορούν το ίδιο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφαρμογή (για την αποφυγή 
συγκρούσεων ) η δήλωση που θα είναι τελευτα ία στην σειρά που αναλύθηκε πιο 
πάνω. 
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JAVA 

• -
Java· 

JaνaScript είναι γλώσσα προγραμματισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία 
έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση 
κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της 
γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. 

Η γλώσσα προγραμματισμού JaνaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον 
Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα, Mocha 
μετονομάστηκε σεLiνeScript, και τελικά σε JaνaScript, κυρίως επειδή η 
ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Jaνa . 

LiνeScript ήταν το επίσημο όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά 
κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα 
περιήγησης στο Web, Netscape Naνigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του 1995. 
LiνeScript μετονομάστηκε σε JaνaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με την 
εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε στην 
έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή 2.083. 

Η JaνaScrίptαπέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη 
(client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διάφορα 
πρόγραμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Microsoft 
ονόμασε την εφαρμογή της σε JScript για να αποφύγει θέματα εμπορικών 
σημάτων. Η JScript πρόσθεσε νέους μεθόδους για να διορθώσει τα Υ2Κ
προβλήματα στην JaνaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην jaνa.util.Date τάξη της 
Jaνa. Η JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το 
οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996. 

Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα 
JaνaScript στο Ecma International(μια οργάνωση της τυποποίησης των 
γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη 
συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται 
ECMAScript. 
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Η JaνaScript έχει γίνει μία οπό τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web). Αρχικά, όμως, πολλοί 
επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν 
ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές 
(και μεταξύ άλλων λόγων).Με με τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JaνaScript 
γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελματική προσοχή 
προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινοτόμο αντίκτυπο στην 
εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραμματισμού 
με JaνaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της JaνaScript έξω οπό το 
προγράμματα περιήγησης στο Web. 

Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε με στόχο τον καθορισμό 
ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως γιο την ανάπτυξη της JaνaScript έξω 
οπό το πρόγραμμα περιήγησης και μέσο σε άλλες τεχνολογίες (π.χ. serνer-side) 

ο Syndication 
Web Serνer 

\ 
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ΡΗΡ 

~ File System 
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Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα scriptαπό την πλευρά του διακομιστή , σχεδιασμένη 
ειδικάγια το διαδίκτυο . 
Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε ΡΗΡ κώδικα, 
που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο ΡΗΡ κώδικας 
μεταφράζετε στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει 
οεπ ισκέπτης. 
Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου , του 
RasmusLerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει 
από τρειςβασικές εκδόσεις . Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε 
πέντεεκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. 
Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικακαι έτσιεπιτρέπεται η πρόσβαση στον 
κώδικαπροέλευσης. Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( προσωπική 
αρχική σελίδα ), αλλάάλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει 
ΡΗΡ Hypertext 
Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ ). 
Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 4. Αυτή η έκδοση έχει μερικές 
μεγάλεςβελτιώσεις στη γλώσσα. 
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ΠλεονεκτήματατηςΡΗ Ρ 

Κά ποιοιαπότουςβασικούςανταγωνιστέςτηςΡΗΡείναιοΡerl, 
M icrosoftActiνeSerνerPages (ASP) , JaνaSerνerPages ( JSP ), AllaireColdFusion 

Σε σύγκριση με α υτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτή ματα όπως : 

· Υψηλή απόδοση 
· Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων 
· Ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθ ισμένες Web διαδικασίες 
· Χαμ ηλό κόστος 
· Ευκολία μάθησης και χρήσης 
· Μεταφερσιμότητα 
· Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης 

Απόδοση 

Η ΡΗ Ρ είναι πολύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μ πορεί 
ναεξυ πηρετήσει εκατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμές που 
δημοσιεύθηκανα πό την Zend Technologies δείχνουν ότι η ΡΗΡ ξεπερνά 
τους ανταγωνιστές της 

Ολοκλήρωση με Βάσεις δεδομένων 

Η ΡΗ Ρ έχει εγγενείς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων. Εκτός 
από την MySQL , μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν με τις βάσεις δεδομένων 
PostgreSQL, mSQL, Oracle , dbm , filePro , Informix , InterBase , Sybase , 
μεταξύ άλλων. 

ΧρησιμοποιώνταςτοΟρen Database Connectivity Standard (ODBC) μπορείνα 
συνδεθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα πρόγρα μ μα οδήγησης 
ODBC . Αυτό περιλαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft, μεταξύ άλλων. 

Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες 

Επειδή η ΡΗΡ σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται στο Web, έχε ι πολλές 
ενσωματωμένες βιβλιοθήκες , που εκτελούν πολλές χρήσιμες λειτουργίες 
σχετι κές μετο Web . Επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων .GIF , τη σύνδεση με 
άλλεςυπηρεσίες δικτύων , την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονι κού 
ταχυδρομείου, την αλληλεπίδραση με cookiesκαι τη δημιουργία ΡDFεγγράφων. 
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MySQL 

Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης 
βάσεωνδεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, τη 
αναζήτηση, ναταξινόμηση και την ανάκληση δεδομένων αποτελεσματικά . Ο 
MySQL διακομιστήςελέγχει την πρόσβαση σε δεδομένα , για να μπορούν να 
δουλεύουν πολλοίχρήστες ταυτόχρονα , για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση κα ι 
να διασφαλίζει ότι μόνοπιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. 
Συνεπώς η MySQL είναι έναςπολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών . 
Η MySQL είναι διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της 
ξεκινά από το 1979 . 

Πλεονεκτήματα της MySQL 

Μερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL , 
MicrosoftSQL και Oracle. 

Η MySQL έχει πολλά πλεονεκτήματα , όπως χαμηλό κόστος , εύκολη 
δ ιαμόρφωσηκαι μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. 

Απόδοση 
Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές δοκιμές από ανεξάρτητους 
φορείς ή οργανισμούς δείχνουν ότι ηMySQL είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον 
ανταγωνισμό. 

Χαμηλό κόστος 
Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή 
μεχαμηλό κόστος ,στις περιπτώσεις εμπορικής χρήσης. 

Ευκολία Χρήσης 
Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL κάνοντας την 
εύκολααναγνωρίσιμη και επιτρέποντας στους προγραμματιστέςπρόσβαση σε 
αρκετάμεγάλοόγκοδεδομένων και παραμετροποιήσεων με τη βοήθεια της 
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αναζήτησηςμέσωδιαδικτύου. 

Μεταφερσι μότητα 
Η MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix 
όπως επίσης και στα Microsoft Windows . 

Κώδικας Προέλευσης 
Όπως και με την ΡΗΡ , είναι εφικτή η τροποποίηση του πηγαίου κώδικατης 
MySQL. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Κώδι καςΗΤΜ ι-css 
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1.Αρχική σελίδα 

.._ :ασ, Ι SCS<fflι ;j · ... w-Δω ίif~ ~ 2 Q: §ΙΜΊ· 

Ρ · ~ c "°"1:11 • :i".: !ϊ =-· ~ [; fD -= 61<:6 GJ 

1111 •CAR 
1 r 11 ~ 
ι ιιι, SHu;::::> 

<html> 

<body> 

'+B+11Br11 

<div id="header" style="background-color:#007A29;"> 

<hl style="margin-bottom: Ο;"> <img src="CarShop Logo.jpg" width="lSO" 
height="SO"</hl> </dίν> 
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(είνα ι ο κώδικα για την πράσινη οριζόντιαμπάρα στην κορυφή της 
σελίδας) 

<Ρ al ign=right>< button 
type ="button"onclick="window.location.href='file :///C:/Documents and 
Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 
2. ΗΤΜ L'" >Σύνδεση </button > 

( ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) 

<CENTER><U> <p><b>H μεγαλύτερη αγορά για μεταχειρισμενα αυτοκινητα 
</b</p> </CENTER> </U > 

<center> < meta content= "text/html; charset= utf-8" http-equiv= "Content-Type" /> 

<title>Inline στοιχείαλίστας</tίtle> 

<style type="text/css"> 

ul 

{ 

list-style-type: none; 

margin:O; 

padd ing:O; 

padd ing-top: 6px; 

padd ing-bottom : 6px; 

} 

Ιί 

{ 

display: inline; 

} 

a: link,a :visited 

{ 

font-weig ht: bold ; 

color: #FFFFFF; 

background-color: #007Α29; 

text-align: center; 

padd ing: lSpx; 

text-decoration: none; 

text-transform: uppercase; 

} 
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a: hover,a: active 

{ 

background-color: #7 Α991Α; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<ul> 

< li> <a href='file :///C:/Documents and 
Settings/Jimakos/Tαέyypαφάμou/ΘEΩPIEΣ/nτuxιακη/nτuxιακι/CARS 
3.ΗΤΜL"'>Αναζήτηση</a></lί> 

< li><a href='file :///C:/Documents and 
Settings/Jimakos/Tαέyypαφάμou/ΘEΩPIEΣ/nτuxιακη/nτuxιακι/CARS 
4. ΗΤΜ L"' >Καταχώρηση </a > </li > 

</ul> 

(ο κώδικας για τα τα δυο πράσινα buttoπ στο κέντρο της σελίδας} 

<CΕΝΤΕR><U>< p><b>ΤελευταίεςΑγγελίες</b</p > </CΕΝΤΕR></U > 

<CENTER> <form > 

< label for="oλα" >oλα</label> 

< input type="rad io" name="sex" ίd="Ολα" /> 

< labe l fοr="Αυτοκίνητα">Αυτοκίνητα</Ιabel> 

< input type="rad io" name="sex" ίd="Αυτοκίνητο " / > 

< labe l fοr="Μοτοσυκλέτες">Μοτοσυκλέτες</Ιabe l > 

< input type="rad io" name="sex" ίd="Μοτοσυκλέτες" /> 

</form> 

<object data="horse .wav"> 

< param name="autoplay" value="false"> 

</ object> </CENTER> 

(ο κώδικας για τις τρείς επιλογές <<Ολα>>< < 
Αυτοκίνητο>><<Μοτοσυκλέτες>>που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας} 

<CENTER><img src="basket_features.jpg" width= " lOO" height="20" alt= "The 
Scream" /> </CENTER> 
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</body> 

</html> 

2.Προεπισκοπιση σελίδας 

Βο:ιι:ι (ιι~•"""' ~Ι\ [rφ<ι\ ;:t!<οώd<τς fft<M: ~ 

~m~<.1.-:r.t"lf'f' L . .f-

·Μ:. · ρ . 

ΙΙΙ Ι Ι Σ CΑR 
111 11 ~;_Jr::J 
ι ιιι ~,,.___ 

<html > 
<body> 

<div id="header" style="background-color: #007 Α29; "> 
<hl style="marg in-bottom:O;"><img src="CarShop Logo.jpg" width= "150" 
height="50"</h1 > </div> 
(είνα ι ο κώδικα για την πράσινηΟριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 
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<Ρ align=right><button 
type= "button"onclick="window.location.href='file:///C:/Documents and 
Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 
2. ΗΤΜ L"' >Σύνδεση </button > 

(ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) 

<meta content= "text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" / > 
<tίtle> Κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> 
<style type="text/css"> 
ul 
{ 
list-style-type: none; 
margin: O; 
padding: O; 
} 
a: link,a :visited 
{ 
display: block; 
font-weight: bold ; 
color: #FFFFFF; 
background-color: #98bf21; 
width: 120px; 
text-align :center; 
padding: 20px; 
text-decoration: none; 
text-transform: uppercase; 
} 
a: hover,a : active 
{ 
background-color: #7 Α991Α; 
} 
</style> 
</head> 

<ul> 
<li><a href='file:///C:/Documents and 
Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 
3.ΗΤΜL'" >Αναζήτηση</a></lί> 
<li><a href="navbar.html">Auτoκivητα</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Moτoσuκλέτες</a></li> 
<li> <a href='file:///C:/Documents and 
Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 
4.ΗΤΜL"'> Καταχώρηση</a> </li> 
</ul> 
(ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση 
>><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό 
μέρος της σελίδας) 

<div ίd="Αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; 
height: SOOpx;width: 160px;float: left; "></dίν> 
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(ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα 
τέσσερα πράσινα κάθετα button) 

</body> 
</html> 

3.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούαυτοκινήτου 

;ι:?JQ !i:<!!I'\'V<J ~ 1=ri z,.........,., fιrc).ιi: !P'floo 

Jι'~-ηlf\';ιpQ r.l :f:""";"J"!C i 

Ρ· 

ιιι •CA.R . 
:

11111 Sc-JC.:) 

"- SMth 'ff S?'i<f«, :J .. _ W«i/'<r ij - "°' .? C;; 

" ::J s.><m . «.-: IJ ~- ,οι; 15 ιm ~tsr: ι;.-..,.~ 

. ·'f · 

-------Στ·:. ε:-α ~;; 1 ::;;;.;ς----------------·-------------------------------------------------------------------------------------·----

-------::(;:-:,..-οΛ~·i:χ:-- -·,.····-------- ---····- ·-·-···· - ------ ----·· - -------------· ------------- ------- -·- -----····-·····-····· 

<html> 
<body> 

<div id="header" style="background-color: #007Α29; "> 
<hl style="margin-bottom:O;"><img src="CarShop Logo.jpg" width="150" 
height="SO"> </h 1> </dίν> 
(ο κώδικα για την πράσινηΟριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 

<Ρ align=right> <button 
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r 

type="button"onclick= "window.location.href='file :///C :/Documents and 
Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 
2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> 
(ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) 

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> 
<tίtle>Κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> 
<style type="text/css"> 
ul 
{ 
1 ist-style-type: none; 
margin:O; 
padding:O; 
} 
a: link,a: visited 
{ 
display: block; 
font-weight: bold; 
color: #FFFFFF; 
backg rou nd-color: #98bf21; 
width: 120ρχ; 
text-align: center; 
padding: 20ρχ; 
text-decoration: none; 
text-transform: uppercase; 
} 
a: hover,a: active 
{ 
background-color: #7Α991Α; 
} 
</style> 

<ul> 
<li><a href="index.html">Avαζήτηση</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Auτoκivητα</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Moτoσuκλέτες</a></li> 
<li> <a href="navbar.html">Kαταχώρηση</a> </li> 
</ul>. 
(ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση 
>><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό 
μέρος της σελίδας) 

<div ίd="Αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; 
height: SOOpx;width: 160px;float: le~; "> </div> 
(ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα 
πράσινα κάθετα button) 
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<article> 
<hl> Καταχώρηση αυτοκίνητου (Δωρεάν)</hl> 
<dίν id="headerl " style="background-color: #007Α29; "></dίν> 
</article> 
<p>Ο ι φωτογραφ ίες μπαίνουν <b>μετά</b> την καταχώρηση της αγγελίας.</p> 

<dίν id="container" style="width: 1270px"> 
<dίν id="header2" style="background-color: #EOFFC2; "> 
<p style= "margin -bottom: 5; ">-------ΣτοιχείαΟχήματος-------------- - -------------------
-- -------- ------ -- --- ---- ---- --- --- -- -- --- -------- --- -- ------ ------ -- ---- ------</ p > </ d ίν > 
(ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που 
γράφει< <Στοιχεία Οχήματος>>) 

<CENTER> < Β> Τύnοςαγγελίας</Β> <select> 
<option νalue="-" >-</option> 
< option νal ue ="Πώληση"> Πώληση</ option > 
<option νalυe= "Ζητείται ">Ζητείται</οptίοn> 
<option νalυe="Ενοίκιο ">Ενοίκιο</οptίοn> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία <<Τύπος αγγελίας>> και ο ι επιλογές 
που έχει ο χρήστης) 

<hl></hl> 

<CENTER> < Β> Κατηγορία</Β> <select> 
<option νalue= "-" >-</option> 
<option νalue= "4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</option> 
<option νalυe=" Ρίckυp/Αγροτικο ">Pickup/Ayρoτικo</option> 
<option νalυe="Αγω ι στικο " >Αγωιστικο</οptίοn> 
<option νalυe='Άλλο ">Aλλo</option> 
<option νalue="Kαμnριo/Roadster">Kαμnριo/Roadster</option> 
<option νalue=" Koυnε-σnoρ">Koυnε-σnoρ</option > 
<option νalυe= "Τρειλερ">Τρειλερ</οptίοn> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία<< Κατηγορία>> και οι επιλογές που 
έχει ο χρήστης) 

<hl></hl> 
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<CENTER><B>MAPKA</B><select> 
<option value= 11

-
11 > -</option> 

<option value=''Acura 11 >Acura</option> 
<option value=''Aixam 11 >Aixam</option> 
<option value=''Alfa Romeo 11 >Alfa Romeo</option> 
<option value=''Alpina 11 >Alpina</option> 
< option va lue= ''Ariel 11 > Ariel </option > 
<option value=''Asia Motors 11 >Asia Motors </option> 
<option value=''Aston Martin 11 >Aston Martin</option> 
<option value=''Audi 11 >Audi</option> 
<option value=''Austin Healey 11 >Austin Healey</option> 
<option value=''Austin Morris 11 >Austin Morris</option> 
<option value=''Austin Rover11 >Austin Rover</option> 
<option value=''Autobianchi 11 >Autobianchi</option> 
<option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> 
<option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> 
<option value= 11 Brilliance 11 >Bri lliance</option> 
<option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> 
<option value= 11 Buick 11 >Buick</option> 
< option va 1ue= 11Cadi l lac 11 > Cadil lac</ option > 
<option value= 11Caterham 11 >Caterham</option> 
<option value= 11Chery 11 >Chery</option> 
<option value= 11Chevrolet 11 >Chevrolet</option> 
<option value= 11China-Motors 11 >China-Motors</option> 
< option va 1ue= 11Ch rysler 11 > Ch rysler</ option > 
<option value= 11 Citroen 11 >Citroen</option> 
<option value= 11 Cobra 11 >Cobra</option> 
<option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> 
<option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> 
<option value= 11 Daewoo">Daewoo</option> 
<option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> 
<option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> 
<option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> 
<option value= 11 Ferrari 11 >Ferrari</option> 
<option value= 11 Ford 11 >Ford</option> 
< option va lue = ''Honda 11 > Honda </ option > 
<option value=''Hummer 11 >Hummer</option> 
<option value=''Hyudai 11 >Hyudai</option> 
<option value= 11Isuzu 11 >Isuzu</option> 
<option value= 11Jaguar11 >Jaguar</option> 
<option value= 11Jeep">Jeep</option> 
<option value= 11 KTM 11 >KTM</option> 
<option value= 11 Kia 11 >Kia</option> 
<option value= 11 Lada 11 >Lada</option> 
<option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> 
<option value= 11 Lancia 11 >Lancia</option> 
<option value= 11 Land Rover 11 >Land Rover</option> 
<option value= 11 Lexus 11 >Lexus</option> 
<option value= 11 Lincoln 11 >Lincoln</option> 
<option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> 
<option value="Maserati">Maserati</option> 
<option value="Mazda">Mazda</option> 
<option value="Mercedes-Benz">Mercedes-Benz</option> 
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<option νalue="Mg ">Mg</option> 
<option νalue="M i ni">Mini</option> 
<option νalue="M itsubishi">Mitsubishi</option> 
<option νalue="Morgan">Morgan</option> 
<option νalue="N issan">Nissan</option> 
<option νalue="Opel">Opel</option> 
< option νa lue = "Peugeot" > Peugeot</ option > 
< option νa lue= "Pontiac" > Pontiac</ option > 
<option νalue="Porsche">Porsche</option> 
<option νalue="Renault">Renault</option> 
<option νalue="Rolls Royce">Rolls Royce</option > 
<option νalue="Roνer">Roνer</option> 
<option νalue="Saab">Saab</option> 
<option νalue="Skoda">Skoda</option> 
<option νalue="Smart">Smart</option> 
<option νalue="Subaru">Subaru</option> 
< option νa 1 ue = "Suzu ki" > Suzu ki </ option > 
< option νa 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > 
<option νalue="Tri umph">Triumph</option> 
<option νalue="Volνo">Volνo</option> 
<option νalue="Aλλo">Aλλo</option> 
</select> </CENTER> 
{ο κώδικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επ ιλογές που έχει 
ο χρήστης) 

<dίν id="header3" style="background-color:#EOFFC2;"> 
< p style= "margin-bottom: 5; ">-------Χρονολογία-- - ------------- - ---- - -------------------
--- ------- ---------------- --- ----- ----- --- --- ---- ---- -------- -- --- --- ---------</ p > </ d ίν > 
{ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που 
γράφει< <Χρονολογία>>) 

<CENTER><form action="demo_form.asp"> 
<Β>Χρονολογία: < input type="text" name="fname" /><br /></Β> 
</form> 
{ο κώδικας για το iπput text με ονομασία <<Χρονολογία>> ) 

<hl> </hl> 

<CENTER> < Β>Μήνας</Β> <select> 
<option νalue=" -" >-</option> 
<option νalυe="Ιανουάριος ">Ιανουάριος</οptίοn > 
< option νa 1 ue= "Φεβρουάριος ">Φεβρουά ριος</οptίοn > 
<option νalυe="Μάρτιος">Μάρτιος</οptίοn> 
<option νalue=" Απρίλιος">Απρίλιος</οptίοn> 
<option νalυe="Μάιος">Μάιος</οptίοn> 
< option νa 1 ue ="Ιούν ι ος"> Ιούνιος</ option > 
<option νalue=" Ιούλιος">Ιούλιος</οptίοn> 
< option νa 1 ue =''Αύγουστος"> Αύγουστος</οptίοn > 
<option νalυe="Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</οptίοn> 
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< option value ="Οκτώβριος"> Οκτώβριος</ option > 
<option νalue="Νοέμβριος">Νοέμβριος</ορtίοn> 
<option νalue="Δεκέμβριος">Δεκέμβριος</οptίοn> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επιλογές που έχειο 
χρήστης) 

</body> </html> 
4.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούμοτοσυκλέτας 

~ ~"""" Wo-1\ lr'nrό ,.....,,:n.ς ~ ~ 

.. ~:.- C'J.;Ι:-r.~...,,.....~ L...-+ -

Γ:... , fY..τt."J'("iHr'f'I~ Ξ:αι-ι"lfα Τn\:ιΟΙΤμ.e:ιιr ~·~ Υι:~ h~:σ.·Η:11~ rta.τi..~iα.tN.JX 

- - , 5Md> " ~5ιt"' ~ - _ w-.- n..- ~ ? ς;,, 

Ρ · 

111 •CAR' 
111 l f '""....ιr-::i 
ι 111 .::J ,ι~ 

<html> 
<body> 

<div id="header" style="background-color: #007Α29; "> 
<hl style="margin -bottom:O;"><img src="CarShop Logo.jpg" width="150" 
height="SO"</hl> </div> 

-· . 

(είναι ο κώδικα για την πράσινηΟριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 
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<Ρ align=right>< button 
type= "button''oncl ick= "window. location.href='file :/// C:/Documents and 
Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/nτυχιακι/CΑRS 
2.ΗΤΜ L"'>Σύνδεση </bυttοn> 
(είναι ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω 
μέρος) 

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> 
<tίtle> Κάθετη μπά ρα πλοήγησης</tίtle> 
<style type="text/css"> 
ul 
{ 
1 ist-style-type: none; 
margin :O; 
padding:O; 
} 
a: link,a :visited 
{ 
display : block; 
font-weight: bold; 
color: #FFFFFF; 
background-color : # 98bf21; 
width: 1 20ρχ; 
text-a lign: center; 
padding: 20ρχ; 
text-decoration: none; 
text-transform: uppercase; 
} 
a: hover,a : active 
{ 
background-color : #7Α991Α; 
} 
</style> 
</head> 

<ul> 
<li><a href="index.html">Avαζήτηση</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Auτoκivητα</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Moτoσuκλέτες</a></li > 
<li><a href="navbar.html">Kαταχώρηση</a></li> 
</ul> 
(ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση 
>>< <Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό 
μέρος της σελίδας) 

<div ί d="Αναζήτηση" style= "background-color:#98bf21; 
height : SOOpx;width : 160px;float: left; "> </div> 
(ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα 
τέσσερα πράσινα κάθετα button) 
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<article> 
<hl> Καταχώρηση μοτοσυκλέτας (Δωρεάν)</hl></FΟΝΤ> 
< dίν id = "header" style= "backgrou nd-color: #007 Α29 ; "> </ d ίν > 
<p>Οι φωτογραφίες μπαίνουν <b>μετά</b> την καταχώρηση της αγγελίας.</ρ> 

</article> 

<dίν id="container" style="width: 1270ρχ"> 

<dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2; "> 
<ρ style= "margin -bottom: 5; ">-------Στοιχείαμηχανής---------- - ----- - ------ -------------
--- ------------ --- ------- ---- -- -------- --- ------- ---- -------- ------------ ----< / ρ > </ d ίν > 
(ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που 
γράφει<<Στοιχεία μηχανής>>) 

<CENTER> < Β> Τύnοςαγγελίας</Β> <select> 
<option νalue="-"> -</option> 
<option νalue="Πώληση">Πώληση</ορtίοn> 
<option νalue="Ζητείται ">Ζητείται</ορtίοn> 
<option νalue="Ενοίκιο ">Ενοίκιο</ορtίοn> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία <<Τύπος αγγελίας>> και οι επιλογές 
που έχει ο χρήστης) 

<hl></hl> 

< CENTER> < Β >Κατηγορία </Β > < select> 
<option νalue="-"> -</option> 
<option νalue="4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</option> 
<option νalue="Pickup/Aγρoτικo ">Pickup/Aγρoτι κo </option> 
<option νalue="Αγωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> 
<option νalue="Aλλo ">Αλλο</ορtίοn> 
<option νalue="Kα μnριo/Roadster">Kαμnριo/Roadster</option> 
<option νalue="Koυnε-σnoρ" >Koυnε-σnoρ</option > 
<option νalue="Τρειλερ">Τρειλερ</ορtίοn> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία << Κατηγορία>>> και οι επιλογές που 
έχει ο χρήστης) 

<hl></hl> 

<CENTER> < Β>ΜΑΡΚΑ</Β> <select> 
<option νalue="-"> -</option> 
<option νalue="Acura">Acura</option> 
<option νalue="Aixam">Aixam</option> 

<option νalue="Alfa Romeo">Alfa Romeo</option > 
<option νalue="Alpina">Alpina</option> 
<option νalue="Ariel">Ariel</option> 
<option νalue="Asi a Motors">Asia Motors </option > 
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<option value=''Aston Martin 11 >Aston Martin</option> 
<option value= 11Audi 11 >Audi</option> 
<option value= 11Austin Healey 11 >Austin Healey</option> 
<option value= 11Austin Morris 11 >Austin Morris</option> 
<option value= 11Austin Rover 11 >Austin Rover</option> 
<option value= 11Autobianchi 11 >Autobianchi</option> 
<option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> 
<option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> 
<option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> 
<option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> 
<option value= 11 Buick 11 >Buick</option> 
<option value= 11 Cadillac 11 >Cadillac</option> 
<option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> 
< option va 1ue= 11 Chery 11 > Chery </ option > 
< option val ue = 11Chevrolet 11 > Chevrolet</ option > 
<option value= 11China-Motors 11 >China-Motors</option> 
< option val ue = 11Chrysler11 >Chrysler</ option > 
< option val ue = 11Citroen 11 >Citroen </ option > 
< option va 1ue= 11Cobra 11 > Cobra </ option > 
<option value= 11Corvette 11 >Corvette</option> 
<option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> 
<option value= 11 Daewoo 11 >Daewoo</option> 
<option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> 
<option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> 
<option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> 
<option value= 11 Ferrari 11 > Ferrari</option > 
<option value="Ford">Ford</option> 
<option value="Honda 11 >Honda</option> 
<option value="Hummer">Hummer</option> 
<option value= 11 Hyudai">Hyudai</option> 
<option value="Isuzu 11 >Isuzu</option> 
< option va lue = "Jagua r 11 > Jaguar</ option > 
<option value="Jeep">Jeep</option> 
<option value="KTM">KTM</option> 
<option value= 11 Kia">Kia</option> 
<option value="Lada">Lada</option> 
<option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> 
<option value="Lancia 11 >Lancia</option> 
<option value="Land Rover 11 >Land Rover</option> 
<option value="Lexus 11 >Lexus</option> 
<option value= 11 Lincoln"> Lincoln</option> 
<option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> 
<option value= 11 Maserati">Maserati</option> 
<option value= 11 Mazda 11 >Mazda</option> 
< option val ue = 11 Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > 
<option value="Mg 11 >Mg</option> 
<option value="Mini 11 >Mini</option> 11 > 
<option value= 11 Mitsubishi 11 >Mitsubishi</option> 
<option value= 11 Morgan 11 >Morgan</option> 
<option value= 11 Nissan">Nissan</option> 
< option va 1 ue = "Opel" >Opel </ option > 
< option va 1ue= 11 Peugeot 11 > Peugeot</ option > 
< option val ue = 11 Pontiac" > Pontiac</ option > 
<option value= 11 Porsche 11 >Porsche</option> 
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<option νalue="Renault">Renault</option> 
<option νalue="Rol ls Royce">Rolls Royce</option> 
<option νalue="Roνer">Roνer</option> 
<option νalue="Saab">Saab</option> 
<option νalue="Skoda">Skoda</option> 
< option νa 1 ue= "Smart" > Smart</ option > 
<option νalue="Subaru">Subaru</option> 
<option νalue="Suzuki">Suzuki</option> 
<option νalue="Toyota"> Toyota</option> 
<option νalue="Triumph"> Triumph</option> 
<option νalue="Volνo">Volνo</option> 
<option νalue="Aλλo">Aλλo</option> 
</select> </CENTER> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία<< ΜΑΡΚΑ >>>και οι επιλογές που 
έχει ο χρήστης) 

<dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2;"> 
< ρ style= "margin-bottom: 5; ">-------Χρονολογία --- ----------------------- ---------------
------- --- ----- ------------ -- -- ---- -- -- ---------- ------ --- --- -- ------ -- --- ----</ ρ > </ d ίν > 
(ο κώδικας για την πρασίνη οριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που 
γράφει< <Χρονολογία>> 

<CENTER> <form action="demo_form.asp"> 
<Β>Χρονολογία : < input type="text" name="fname" /><br /></Β> 
</form> 
(ο κώδικας για το input text με ονομασία <<Χρονολογία>>) 

<hl></hl> 

<CENTER> <Β>Μήνας</Β> <select> 
<option νalue="-">-</option> 
<option νalυe="Ιανουάριος ">Ιανουάριος</ορtίοn> 
<option νalυe="Φεβρουάριος ">Φεβρουάριος</ορtίοn> 
<option νalυe="Μάρτιος">Μάρτιος</ορtίοn> 
<option νalue=" Απρίλιος">Αnρίλιος</ορtίοn> 
< option νa 1 ue ="Μά ιος"> Μάιος</ option > 
< option νa 1 ue ="Ιούνιος"> Ιούνιος</ option > 
<option νalue=" Ιούλιος">Ιούλιος</ορtίοn> 
< option νa 1 ue =''Αύγουστος"> Αύγουστος</ορtίοn > 
< option νa 1 ue= "Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > 
< option νa 1 ue= "Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > 
<option νalυe="Νοέμβριος">Νοέμβριος</ορtίοn 
< option νa 1 ue ="Δεκέμβριος"> Δεκέμβριος</ option 
</select> </CENTER> 

(ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ιλογές που έχει 
ο χρήστης) 

</body> 
</html> 
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5.Σελίδα αναζήτησης αυτοκινήτου 

<html> 
<body> 

Ίι.:.ο.τr,ορίa 

<divid="header" style="background-color: #007Α29; "> 
<h 1 style="margin-bottom: Ο;"> <imgsrc="CarShopLogo.jpg" width="150" 
height= "50" </h 1 > </div> 
(ο κώδικα για την πράσινηΟριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 

<Ρ align=right><button 
type="button"onclick="window.location.href='file:///C:/Documents and 
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Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/ΘΕΩΡΙΕΣ/nτυχιακη/nτυχιακι/CΑRS 
2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> 
{ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) 

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> 
<tίtle>Κάθετη μπάρα nλοήγησης</tίtle> 
<style type="text/css"> 
ul 
{ 
list-style-type: none; 
margin:O; 
padding:O; 
} 
a: link,a :visited 
{ 
display: block; 
font-weight: bold; 
color: #FFFFFF; 
background-color: #98bf21; 
width: 120px; 
text-align: center; 
padding: 20px; 
text-decoration: none; 
text-transform: uppercase; 
} 
a: hover,a: active 
{ 
background-color: #7Α991Α; 
} 
</style> 
</head> 

<ul> 
<li> <a href="index.html">Avαζήτηση</a> </li> 
<li><a href="navbar.html">Auτoκivητα</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Moτoσuκλέτες</a></li> 
<li><a href="navbar.html">Kαταχώρηση</a></li> 
</ul> 
{ ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση 
>><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό 
μέρος της σελίδας) 

<div ίd="Αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; 
height: SOOpx;width: 160px;float: left; "> </div> 
{ο κώδικας για την πράσινα κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα 
τέσσερα πράσινα κάθετα button) 

<article> 
<hl>Αναζήτηση αγγελίες αυτοκινήτων</hl></FΟΝΤ> 
<div id="header" style="background-color: #007Α29;"></dίν> 
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<form > 
<label fοr="Πρόςπώληση">Πρόςπώληση</Ιabel> 
<input t ype="radio" name="sex" ίd="Πρόςπώληση " / > 

<label for=" Ζητείται"> Ζητείται</Ιabel> 
<input type="radio" name="sex" id=" Ζητείται"/> 

<p><label for=''Evoiκιo">Evoiκιo</label> 
<input type="rad io" name="sex" ίd=''Ενοίκιο" /></p > 
</form > 
{ο κώδικας για τις τρείς επιλογές<<Προς πώληση>><< Ζητείται>> 
<< Ενοίκιο>> που βρίσκονται στο αριστερό πάνω μέρος της σελίδας) 

<hl> </hl> 

<p>< Β>Κατηγορία </Β></p> 
<select > 
<option value=" -">- </option> 
<option value="4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</opt ion> 
<option value="Pickup/Aypoτικo ">Pickup/Aypoτικo</option> 

<option νalue='Άγωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> 
<option value=''Aλλo ">Aλλo</option> 
<option value="Kαμnpιo/Roadster">Kαμnpιo/Roadster</option> 

<option value="Kounε-σnop">Kounε-σnop</option > 
<option νalue="Τρειλερ">Τρειλερ</ορtίοn> 
</select > 
{ο κώδικας για το select με ονομασία <<Κατηγορία>> και οι επιλογές που 
έχει ο χρήστης και βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας) 

<hl></hl> 
<hl></hl> 
<hl></hl> 

</Ρ ALIGN=left> < B>MAPΚA</B></P ALIGN=left> 
<Ρ ALIGN=left> <select> 
<option value=" -" >-</option> 
<option value='Άcura">Acura</option> 
<option value='Άixam">Aixam</option> 
<option value=''Alfa Romeo">Alfa Romeo</option > 
<option value=''Alpina">Alpina</option> 
<option value=''Ariel">Ariel</option> 
<option value=''Asia Motors">Asia Motors </option> 
<option value= ''Aston Martin">Aston Martin</option> 
<option value=''Audi">Audi</option> 
<option value=''Austin Healey">Austin Healey</option> 
<option value= ''Austin Morris">Austin Morris</option> 
<option value=''Austin Rover">Austin Rover</option> 
<option value= 'Άutobianch i " >Autobianchi </option > 
<option value="Bentley">Bentley</option> 
<option value="Bmw">Bmw</option> 
<option value= "Brilliance">Brilliance</option> 
<option value=" Bugatti">Bugatti</option> 
<option value= "Buick">Buick</option> 
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<option value= "Cadillac" >Cadillac</option > 
<option value="Caterham">Caterham</option> 
<option value="Chery">Chery</option> 
<option value="Chevrolet">Chevrolet</option> 
<option value="China-Mσtors">China-Motors</option> 
<option value="Chrysler">Chrysler</option> 
<option value="Citroen">Citroen</option> 
<option value="Cobra">C:obra</option> 
<option value="Corvette">Corvette</option> 
<option value="Dacia">Dacia</option> 
<option value="Daewoo">Daewoo</option> 
<option value="Daihatsu">Daihatsu</option> 
<option value="De Tomaso">De Tomaso</option> 
<option value="Dodge">Dodge</option> 
<option value= "Ferrari"> Ferrari</option> 
<option value="Ford">Ford </option> 
< option va 1 ue = ''Honda" > Honda </ option > 
<option value=''Hummer"> Hummer</option> 
<option value=''Hyudai">Hyudai</option> 
< option va 1 ue = 'Ίsuzu" > Isuzu </ option > 
<option value="Jaguar">Jaguar</option> 
<option value="Jeep">JE~ep</option> 
<option value="ΚTM">KTM</option> 
<option value="Kia">Kia</option> 
<option value="Lada">Lada</option> 
<option value="Lambor~ιhi ni">Lamborghini</option> 
<option value="Lancia">Lancia</option> 
<option value="Land Rover">Land Rover</option> 
<option value="Lexus">Lexus</option> 
<option value= "Lincoln" > Lincoln </option> 
<option value="Lotus">Lotus</option> 
<option value="Maserat i">Maserati</option> 
<option value="Mazda">Mazda</option> 
< option va 1 ue = "Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > 
<option value="Mg">Mg</option> 
<option value="Mini">Mini</option>"> 
<option value="Mitsubishi ">Mitsubishi</option> 
<option value="Morgan" >Morgan</option> 
<option value="Nissan">Nissan</option> 
<option value=''Opel">Opel</option> 
<option value="Peugeot ">Peugeot</option> 
<option value="Pontiac">Pontiac</option> 
<option value="Porschθ">Porsche</option> 
<option value="Renault">Renault</option> 
<option value="Rolls Royce">Rolls Royce</option> 
<option value="Rover">Rover</option> 
<option value="Saab">Saab</option> 
<option value="Skoda">Skoda</option> 
<option value="Smart">Smart</option> 
<option value="Subaru">Subaru</option> 
<option value="Suzuki">Suzuki</option> 
< option va 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > 
<option value="Triumph"> Triumph</option > 
<option value="Volvo">Volvo</option> 
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<option value=''Aλλo">Aλλo</option> 
</select> </Ρ ALIGN =left> 

(ο κώδικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επιλογές που έχει 
ο χρήστης και βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) 

<hl></hl> 
<hl></hl> 
<hl></hl> 

<Ρ ALIGN=left> <B>Mήvaς</B></P ALIGN=left> 
<Ρ ALIGN=left> <select> 
<option value="- "> -</option> 
<option νalue="Ιανουάριος " >Ιανουάριος</οptίοn > 
<option νalue="Φεβρουάριος ">Φεβρουάριος</οptίοn> 
<option νalue="Μάρτιος">Μάρτιος</οptίοn> 
< option va 1 ue =" Απρίλιος"> Απρίλιος</ option > 
<option value="Mάιoς">Mάιoς</option> 
<option value="Ioύvιoς">Ioύvιoς</option> 
<option value=" Ιούλιος">Ιούλιος</οptίοn> 
< option va 1 ue ="Αύγουστος" > Αύγουστος</οptίοn > 
< option va 1 ue ="Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > 
< option va 1 ue ="Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > 
<option νalue=" Νοέμβριος" > Νοέμβριος</οptίοn 
<option νalue="Δεκέμβριος" >Δεκέμβριος</οptίοn 
</select> </Ρ ALIGN=left> 
(ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ιλογές που έχει ο 
χρήστης και βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) 

</body> 
</html> 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL 
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Στον προκείμενο ιστότοπο η χρησιμοποίηση μιας βάσηςδεδομένων είναι 

απαραίτητο στοιχείο για την σωστήλειτουργία του. 

Στην βάση αποθηκεύονται τα δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη με 

σκοπό να ανακληθούν αργότερα ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει και τις 

λειτουργίες που έχουν θεσπιστεί από τον προγραμματιστή. 

Η εν προκειμένωβάσηονομάζεται "site" και αποτελείται από τα παρακάτωtables : 

php yAdmin 

auctions 

~ bιds 

~ gallery 

scld 

ι users 

vehicles 

.) Δημιαυρ'(:α πίνακα 

_. ΔΟΙJή ί;; Κωδιιας SQl Αναζή~ηση Επφώτ'Ι!'α •αrό παράδειγμα ,,,. Εξαγωγ•i ~ Ε ισαγωγή Λιιrουργίις ' Δι<σΙUψΟ ΠΙ 

Πιvαιιας 

auctions 

Ενtργοο Εγγροφίς ~ Ίυπος ΣU\11.<ση 

__ Πεpη 1ηση Υ. ΔΟ\Ιη ~ Α1<>ζήτηση ~i Προο6ή•1 J ο.διισσμα Διο·,•ρ,ιιή - Ιn'!ΟΟΒ latιn!_s1νedisυ• 

bids cJ Πιριiγηση Υ Δομη ~ Αναζήτηση ~ Προσ6ηκ1 ιJ Μι~cσ-.ιο Ο Δv.:γροφή ' ln10DE latιn1_swedl51_CΙ 

galleιy -~ Πιρη,ηση .'Ι' Δομη • Α.t1ίητηση ~ Προσtηκ1 J "διιuσ;c Διcγρο~η " Ιn10ΟΕ latιn 1_ SYιedιs1_c1 

sold Περιi~ηση f . Δομή - Α"οζή1ηση ~ό Πpaσθηκ.1 L ~δ,,οσJα ~ Δια\'ρ]~ή ' ln10DE latιn!_swedis,_c ι 

users Ι Πφι1·1r,~η γ Δομη • Α"'(ηrηση ~.; Πpoofu]Κ') J "-ό ιιοσ~ιc .; Δια 1 ρο~η 'ln'1006 lat1n1_s-N~S"l_CI 

vehicles J Πιpι11ηση i' Δομη + Ανα(η~ηοη ~ Προσliη~1 υ Αδι1Cσ;ο Ι;ίΙ Δια ιΡ>φη ' ln'IOOE 1au111_5\11ed1s'1_ c:ι 

6 Πlvακrς Σύνολο ,. lnnoOB latin1 _ swedish _ci 

L ΕmΜιη ό!ιιι Απ;nιΙ,οyη όλW'. Με ΤΌvς εnιλεγμένο;ς ~ 

~ Εμφά'Λση yJC ικτίιπωση {;ίJ nε::~ιληΠΗ<ός πί•1α~aς δrδυμέ--,W\' 

J Δημιοuργiα νtου πίνακα ο~η βαση sίm 

Μtγόlοι; Πφ<σσεια 

Ζ. Ε ,:. ΚΒ 

~ 6, : ί<: S 

:.: , ~ ;~ 

.C , : Μ 

112 , Ο ΚΒ ΟΒ 

Η βάση δεδομένων "site" καθώς και τα tables που την αποτελούν 
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• auctions 
Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχειά που αφορούν 
στους πλειστηριασμούς. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις 

εξήςμετα βλητές: 

Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που 
εισάγεταιέναςκαινούργιοςπλειστηριασμός, προσδίδοντας του με αυτό το 

τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και 

ταχύτεροπροσδιορισμό του. 

Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπροσδίδει μια 
μοναδικήτιμήχάριναναγνώρισης σε κάθε όχημα προς δημοπρασία. 

Τη μεταβλητή (minprice) η οποίαδέχεται τη τιμή προς εκκίνηση που 
δηλώνει κάθε χρήστηςπάνω στον εκάστοτεπλειστηριασμό που δημιουργεί. 

Τη μεταβλητή (status)πoυ δηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται ο 

πλειστηριασμός. Πρόκειται για μια δυαδικήμεταβλητή που παίρνειείτε την 

τιμή Ο στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός είναι ενεργός,είτε την τιμή 1 
στην περίπτωση που ο πλειστηριασμόςέχειλήξει. 

Τη μεταβλητή (pricesteps) η οποίαπεριέχει την 
τιμήαύξησηςενόςπλειστηριασμούπέραν της προηγούμενης του 

κατάστασης, από τη στιγμή που θα εκδηλωθείενδιαφέρον για αυτόν. 

Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την διάρκειαενεργούκατάστασης του 
πλειστηριασμού με τη μορφήχρόνου-μήνα-ημέρας. 

php Άdmin 

--' auctions 

_J bids 

- galleιy 
sold 

·ι users 

vehic ίes 

.;;} Δημιαιιρ'(iα πίνακα 

... :i Περιr11•1ση .f' Δαμιj ,;;} Κωδι.σι; SOl , Αναζιirηση ~i Προσ6ή•11 ,,. Εξαγωγή ,..; Εισογωγή JΙ. Λειrοuργό:ς 

SELECT 
fROT! 'ίucti"'s ' 
UΜΙΤ Ο 30 

Ταίr,ο;ηcη ιr.υ <l ειδi Καμic 

σε ορζόνm 

·Τ·-+ id νehίc! e-id minprice sιatus pricesιeps tί ιη e 

·' Επεξερyααia . Εσwτφι<η Επψογασ1α ~; /\"''•ΡΟ\ή ;1Ιι Δια;ραφη 1 

, Επεξεpιασ<α , Εσωτφ«η Ξπψρρσiσ ~; /\'1ι1ρc~η ~ ΔJαypσφη 2 

J Επrξεριασία . Εσω;ι:ρι'(ιi Ξπz~t:η~σίσ ~;: /..γηιρσ~η Q ΔJ.:;Ίρc~ l 

~ Επrξφtασi'1 • Εσωη:ρωj Ξ.πiί,σρσia ! i Α~πι 1ρα4ή 9 Δια {ραφη 5 

• Επιξφ,αcία .. Εσwπρι<η Ξnψογασ1α ~; /\.'1yρο~η 41 Δi»/pσφη δ 

,, Επεξερ 1 ασ:α Εσurφ<η Ξπ~fε:~γJσiα ~ί Α"'ηyρcφη Διι:Ι'jpcφη 7 

Λοτουργίrς ατιο1 u\ισμάrων ερωηίμωος 

500( 

3JOC 

3){\( 

330( 

JJOC 

5JOC 

5JOC 

153 20'2-06-'70 10607 

203 20'2·06·'1 J.ι D626 

20) 20"2-06-•1:uJδ54 

203 20'2-06 ·1 J4 J6 +Ι 

20) 20•2.{)6.' 1 J5 36 13 

15) 20Άl-'2.{)7 05 1216 

20J 20·2.06"312 οι; ο; 

Tόtable "auctions" καθώςκαιταcόlumηsηου περιέχει. 
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• bids 
Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχεία που αφορούν στις 
προσφορές για κάθε πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν 

στις εξήςμεταβλητές: 

Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που 
γίνεται μια προσφορά, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα 

χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και 

ταχύτεροπροσδιορισμό της. 

Τη μεταβλητή (userid) η οποίαπαίρνε ι την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε 
χρήστη από το tableusersμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με 

τον ανάλογοχρήστη. 

Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) 
κάθε οχήματος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε 

προσφορά με το ανάλογοόχημα. 

Τη μεταβλητή (price) που δέχεται την τιμή της τελευταίαςπροσφοράς που 
έχειγίνει σε κάθε όχημα. 

Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την τιμή που έγινε η 
τελευταίαπροσφορά για το εκάστοτεόχημα με τη μορφήχρόνου-μήνα

ημέρας. 
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php 'Admln 

srte Γ-J 

_J auctιcns 

_J bids 

~-' gailery 
so'd 

_J users 

: νehicles 

.) Δημιοuρvία πi\'Ι!κα 

ι Πφιήγιιση f ΔΟjlή d Κώδικας 5Ql Αvαζή1ηση ~; Προοθήιη ,c+ Εξαγωγιi ,,.J Εισαγωγή " Λιηουργίες 

.,ι Εμφm1οη t\"/ρ<Ιf:;,' σ -ο\ - 1 σΙΡΛΙλικά v· . Το ερώτημα λJΧιάaηκr ο 0019 διvτιpόλιπτσΙ 

SELECT ' 
rn'OM'~"' 
ι1ι11τ ο J·J 

οι οριζόvπο 

+ Εnι,ογές 

--τ ... id useιid νehic leίd price ιime 

L• ΕπtΞερ 1ασic ~ Εσwτtρ1κη Εηξ~vccια ~ Α~11ραοr Ο Δaν~-οφη 1 2 !200 20'2·05-05 12 ΟΕ 38 

Εμφάνιση : 3Ω εγ1 ρο~ι]1iςΙ αρ1 iίιr,τας απc 1rr, εγ;p•ΦΊ • r, σι οριζόντιο S μ3pcι; μz επανάληψη :ΠJ>{tiιαλίδιJ; α-,ι] JoιJ κελ ά 

Λειrοuργiες οποrελεσμάrων ιρωrήμαrος 

Totable "bids" καθώςκαιταcοlumηsηου περιέχει. 

• qallery 
Στο table αυτό εκχωρούνται τα δεδομένα για τις φωτογραφίες που 
σχετίζονται με τα οχήματα που εισάγουν οι χρηστές προς πλειστηριασμό . 

Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: 

Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που 
εισάγεται μια φωτογραφία, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα 

χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και 

ταχύτεροπροσδιορισμό της. 

Τη μεταβλητή (filename) η οποίαδέχεταικωδικοποιημένα το όνομα της 
φωτογραφίας όπως το εισάγει ο χρήστης. 

Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) 
κάθε οχήματος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε 

φωτογραφία με το ανάλογοόχημα. 

Τη μεταβλητή (type) η οποίαδηλώνει τον τύπο του αρχείου της 
εκάστοτεφωτογραφίαςδηλαδή αν είναι της μoρφήςjpeg,gif, κλπ. 
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php Admln 

sιte 

.J auctιons 

bids 

._) ~ 
u sold 

_) users 

.. tιocles 

~ Δημιοuργiα πiνnκσ 

_ Περιήγηση .Υ' Δομή "" Κώδικας SQl Αναζηrησι1 ~ Προο~ήκη ,.,/ Εξcγωγή -J Εισαγωγή , Λειrοuργίις 

./ Εμ~ση tf(paφ<i>< Ο· 6 i · 7 συw:Ιικά t, Το ερWrημc χp~άσ~r,r.ε Ο 0019 δwφόλεπταj 

SELECT ' 
FRo;;ϊ~a;ιe;, 
LΙΙΙΠ Ο . 30 

Δημιοuργiα προφίλ [Εσι.ιτψ<ο! 1 Επψο ,,σiσ ] [ Α.-όλιιση SQ. ! [ Διψ:οορ·~α κ~~'α Ρ\Ψ ] f Α>"<r.οι.ισ' ] 

Ταξ•όμηση ,.,; κλ ειό ι Κσμiα 

+ Ξrιλ.::'ι-tζ 

•Τ ... id filename 

" Επεξψιcσic , Εσωτιρ<,η E"~!p,aζ·a ~ Α.π,pσfη Q Δο 1 ρο~η 2 2ickOEιRLhA6G.~;Rf.1(η.,JJfl>= png 

.r Επφp1cσιc , Εσωrψ<η Ε'Τt;ψl"σ c ~ Α,π.,ροqη ·~ Δ σ·1ρσφή 3 2i~k061RlhA6019υ1RM.\llwg!)ffl<= ρng 

., Επε(ει; .σσιc . Εσ~τερι<ή Ετ.:\εργασ'σ ~ Α.οιγροφη ~ Δ 11',';>α<η .! 2ick06rRLhA6G/MRMXnwgt)Ff<ι= png 

~ Em:ξtι;•aoia ,. Εσωτιαι<ή Ε•&(εpγαοc ~ Α>Ίι.;ρα<ή Ο Δα ,-pσ~ή 5 2itkO<rRlr.A6G.,~u1RJ.t1nwgOFfl<= png 

, Επφtνασiα , Εσ•ηερι ' ή Ε'Τεξψιασ:α ';< Α,11,ροφη ~ Δα,.ροφή 6 021 Jpg 

., Επεξφ ... ~:σ1a .. Εσωτερι'η Ε-rε~ερyασΌ ~ Α'ιίι-,ρcφη ~ Δcypος-ή 7 24hJU'S!JgJ g:f 

Λωοιιργiις απωελισμά1ων φωιήμαιος 

vehicleid ιype 

1 ιmagelgιf 

3 1rrί1'9efι:ng 

..1 ιι:ageι~.~ 

5 ιrr.age.iprJ) 

6 ιrr.ageΙ;pι:g 

Ξ μcρqη με επc-ιά J.rψη ί.ΠΙΚ(φ(J~iδω": ι1'ιό 1)} κrί. a 

Totable "gallery" καθώςκαιταcοlumηsπου περιέχει. 

• sold 
Το table αυτό ανανεώνεται στην περίπτωσηλήξης μιας δημοπρασίας. 
Περιλομβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετοβλητές: 

Τη μεταβλητή (user_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε 
χρήστη οπό το tableusersμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που 

έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. 

Τη μεταβλητή (auction_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) 
κάθε πλειστηριασμού οπό το tableauctionsμε σκοπό να συνδέσει τον 

πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. 
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php Admln 

;-.J auct1ons 

1 bιds 

J gallery 

_, sold 

ΙJSefS 

..J vehicles 

.ι Δηιι,οοργiο πrιακο 

_.- Δομη '=' ΚωδU<ας sοι. ~ Προσθήκη ,,; Εξ<ιγωγή o'"J Εισαγωγή , Λειιοuργiες 

.,f Η MySOL επιοτριφε ίνα άδειο σlίl<>λο σποτιl.ιομό1ων (πχ καμμiα ε,γρα~ήj ( Το ερώrι;μο χριιά<πη<ι Ο 0029 δεuτφόλεmα ) 

sειιcr · 
mϋί.fs<>Jd 
LΙΙ.!Π Ο 3C 

# Στήλη Τύπος Σύνθιση Χοραnηρι1111ιά Και> Προεπιλογή Πρόοθι:το Ενtργοο 

1 user_Κf r.tί1H 

2 auction_id 1nt(11i 

[ ΙJΣν ορίστηκε αιρετήριο! 

rιαr .vuιι 

i~ai NUll 

Δημιουρ-ιίc εvρε.τrρί::ιυ σι 1 στηλες Εκτέλεση 

Χρήση χώρου Σrοτιστικά Εγγρα.φών 

.J Α}1.α,η ~ Διαγt.vq!(} Πιρ σσόrtρσ • 

,, ;..λJια yη Διαγrαφη Περσσοιερα ..-

Πρωτεύον .!Ι Μονοδ"ό _ Εuρετήοιο 

Totable "solds" καθώςκαιταcοlumηsηου περιέχει. 

• users 
Στο tableαυτό εκχωρούνται τα απαραίτηταδεδομένατων χρησrών που 

εγγράφονται σrη βάσηδεδομένων του ισrότοπου.Περιλαμβάνεισrήλες που 

αφορούν σrις εξήςμεταβλητές: 

Τη μεταβλητή(ίd) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που 

εγγράφεταιέναςκαινούργιοςχρήσrης, προσδίδοντας του με αυτό το τρόπο ένα 

χαρακτηρισrικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και 

ταχύτεροπροσδιορισμό του. 

Τη μεταβλητή (username) η οποίαδέχεται το συμβολικό και μοναδικόόνομα που 
εισάγει ο κάθε χρήσrης, προς δικό του προσδιορισμόεντός του ισrότοπου. 

Τη μεταβλητή (email) η οποίαδέχεται τη 
προσωπικήδιεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου του εκάσrοτεχρήσrη. 

Τη μεταβλητή (password)η οποίαδημιουργείται από τον κάθε χρήσrη με σκοπό 

την είσοδο του σrον ισrότοπο. Η μεταβλητή αυτή δημιουργείται και 

χρησιμοποιείται για λόγουςασφαλείας. 

Τη μεταβλητή (fname) η οποίαεισάγεται από τον χρήσrη και αντιπροσωπεύει το 
μικρό του όνομα. 

Τη μεταβλητή (lname) η οποίαεισάγεται από τον χρήσrη και αντιπροσωπεύει το 

επίθετο του. 
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php 'Admfn 

~ aιJct1ons 

u b<ds 

-~ galleιy 

.._J sold 

..J users 

vehιcles 

,; Δη)J ιοuργiα πίνακα 

Πφιήγηση ,. Δομή .,,. Κώδικας SOL Αναζιj~φτη ~ Προσ(!ήκη _,,ί Εί,ογωγή ;oJ ΕJοαγωγti ;ι Ι\ωοuργιις 

., Εμφά11ση εyγρα ών Ο -3 ( -4 ΟU'Λ:kκά ;ι ο ερ<>τημσ χpειάσ~r,κε Ο OC19 δzιrrερόλεπια) 

SELECT 
Fifόϊ.f "ϊιsers· 
ιιr.1π ο . 30 

ΤαξινCμr ση ονά κλrιδί Καμία 

-+ Επι,~ο{t.; 

~τ. id username eιnai l pass\•ιord fname lnaιne 

ιf Επφ:ργασ13 ~ Εσ1.1τφ1κη Επιξφι'cσiα ~ Αvrt~'ρα~η Q Δια., ρα11ή 1 admιn adm1n@aσn1 η co11 adrmn aaaa bb!)b 

, Επ~ψγ;)σίο ,, Εσuτιαικη Επεξερtaσia ~ A~11ίpatfη ~ Δαi'PCfffl 2 abc abc@err.a·Ι com atx: aaa bbb 

•• Επ-J.ιp·,Gσi:ι ΕσuΗΡΙκriΕn<;ξφγc,σ<c ~ Α~11)'Ρ'C4'ή ~ Δc,;pι:tιtη 56 fιaba*' ar.ι . ..rr;~a icCif'1 !C3dcι::; sιfs 12} 

,., Επφ:ρvΌσϊ:ι ., Εσιmρ.κη Επεξ(Ρ·t'1σ1α ~ Α.n1,ρ-σφη ·;;J Δα,pο:ιή 57 m;.nanra ~_vas1Ja<.1@1α~ corη 1n.:5678 Π'i3.rι~rna νa·;1Ι:ςϊkι 

Εμφά'llιση : 30 ε·r,.ραψr1(ες1 α ~{ζΟ'..τας από τηv c, ιTOQr~ # Ο σε οριζόντια [7] μοpφΓ μ:: rπαvαλη,pη m1ιι~'iαJ.ίδ~; α'iά 100 κε ~ ΙC 

Λε:11ουργiις αποrελι:σμόΗιJV ερωτfιματος 

Totable "~" καθώς και τα columns ηου περιέχει. 

• vehicles 
Στο table αυτό εκχωρούνται τα απαραίτηταδεδομένα-χαρακτηριστικά των 
οχημάτων προς πλειστηριασμό που εισάγονται από τους χρηστές πλην 

της μεταβλητής (ίd). Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις 

εξήςμεταβλητές: 

Τη μεταβλητή (ίd) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που 

εισάγεταιένακαινούργιοόχημα, προσδίδοντας του με αυτό το τρόπο ένα 

χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και 

ταχύτεροπροσδιορισμό του. 

Τη μεταβλητή (type) η οποίαδηλώνει τον τύπο του οχήματος (π.χ. 
4χ4,καμπριο,αγωνιστικό, κλπ.). 

Τη μεταβλητη (brand) η οποια δυλωνει τη μαρκα του οχήματος. 
Τη μεταβλητή (age) η οποίαπροσδιορίζει την ηλικία του οχήματος. 

41 



Τη μεταβλητή (km) η οποίαδηλώνει τα χιλιόμετρα που έχειδιανύσει το 
κάθε όχημα. 

Τη μεταβλητή (ccs) η οποίααναφέρεται στα κυβικάεκατοστά του 
οχήματος. 

Τη μεταβλητή (horses) η οποίαδηλώνει την ιπποδύναμη του οχήματος. 
Τη μεταβλητή (description) η οποίαουσιαστικάπρόκειται για μια 
περιγραφή του οχήματοςυπό τη μορφήκειμένου και δημιουργείται από το 

χρήστη. 

Τη μεταβλητή (soldto) η οποίαδηλώνει αν ένα όχημαέχειφτάσει στην 
κατάσταση πώλησης. 

Τη μεταβλητή (userid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε 
χρήστη από το tableusersμε σκοπό να συνδέσει το κάθε όχημα με τον 

εκάστοτεχρήστη που το έθεσε προς πλειστηριασμό. 

php ~dmln 

sι:e 

J auctions 

005 

-1 ga leιy 

_j so1d 
users 

_j vεh:cles 

" Δημ1σupγία πiνακα 

Ε 

_ Πφιήγησιι .Υ. Δομή ·~ Κώδ<ιας SOL , Αναζήτηση ~ Προσθιjκη .,,. Εξαγωγή ,., Εισαγωγή Λειrουργiες 

.. Εμ,ιr.ση ειγραvώl· ο . 6 ( ·7 α"""'1κά ~ Το ερώιημα χι><Ιαστηκι: σ 0023 δεcrερόΛm1α1 

SELECT " 
FΊ~Of"j· ·:-:-ve11dss • 
UΜΙΤ Ο 31 

ΤαξrιΌιιησ1 α1ό κληδi Καμία 

• Επ1.'.01έζ 

+-Τ. id ιyρe bra11d age kιn ccs horses descιίpιiori 

,.- Επψp'(υσίσ Εσ~:ερ1κή Επψpγασίa ~; Α"ηγpοφή Ο Δι>;ραφή 1 4•4 a.ιd1 10 100 200J 500 asdfasdfascf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Κώδικας ΡΗΡ 

--------·---
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Ηχρήση της γλώσσαςΡΗΡείναιεπιβεβλημένη σε κάθε ιστοσελίδα που 

εμπεριέχειβάσειςδεδομένων. Τα scriptsτης συγκεκριμένηςγλώσσαςεπιτρέπουν 

την πρόσβαση στη βάση, την ανάκτηση και αποθήκευση δεδομένων από αυτή 

καθώς και τη σύνδεση της με διάφορεςΗΤΜLφόρμες. 

Στη συγκεκριμένηεργασίαδημιουργήθηκαν τα διαφορετικάαρχεία ΡΗ Ρ όπου το 

καθέναεπιτελε ί την δικά του ξεχωριστήλειτουργία. 

Ακλουθούνονομαστικά τα αρχεία, με αλφαβητικήσειρά, μαζί με τον κώδικα τους 

καθώς και περ ιληπτικέςεπεξηγήσειςπάνω στον κώδικα αυτόν. 

• add_auction.php 

Η λειτου ργία του συγκεκριμένουαρχείου είναι η προσθήκη μιας 

καινούργιαςδημοπρασίας από έναν χρήστη. Στην αρχήγ ίνεταιέλεγχος για 

το αν ο χρήστηςέχεισυνδεθεί στη βάσηδεδομένων με το usernameκαι το 

password που έχειεπιλέξεινωρίτερα, σε αντίθετηπερίπτωση κα ι μετά από 

μήνυμαοδηγείται στη σελίδα με τη φόρμασύνδεσης, και στη 

συνέχεια εισάγει τα απαραίτηταστοιχειά στη φόρμαδημοπ ρασίας. 

<?php 
include 'config.php'; 

if (!login_check()){ 
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echo 'You must login first .. 1 ; 

require 'login.php 1
; 

} 
else { 
if (!$_POST[ 1type 1

] 11 !$_POST[ 1brand 1
] 11 !$_POST[ 1age 1

] 11 

!$_POST[ 1css 1
] 11 !$_POST[ 1km 1

] 11 !$_POST[ 1horses 1
] 11 

!$_POST[ 1minprice 1
] 11 !$_POST[ 1pricesteps 1

] 11 !$_POST[ 1duration 1
]){ 

echo 'You must fill all required fields . .'; 

} 

else { 

dbconnect(); 
$username = $_SESSION [ 1username 1

]; 

$password = $_SESSION [ 1password 1
]; 

$select = 11 SELECT id FROM users WHERE username = 1$username 1 AND 
password = 1$password 111

; 

$result = mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
$type = $_POST[ 1type 1

]; 

$brand = $_POST[ 1brand 1
]; 

$age = $_POST[ 1age 1
]; 

$km = $_POST[ 1km 1
]; 

$CSS = $_POST[ 1CSS 1
]; 

$horses = $_POST[ 1horses 1
]; 

$description = $_POST['description 1
]; 

$minprice = $_POST[ 1minprice 1
]; 

$pricesteps = $_POST[ 1pricesteps 1
]; 

$filename = $_FILES[ 11 file 11
][

11 name 11
]; 

$filetype = $_FILES[ 11 file 11
] [

11 type 11
]; 

$duration = $_POST[ 11 duration 11
]; 

$user _id = $row[O]; 

$query = 'INSERT ΙΝΤΟ vehicles (type, brand, age, km, ccs, horses, 
description, soldto, userid) VALUES ( 11

'. $type. 111
, 

11 '.$brand. 111
, 

11 '.$age. 111
, 

111 .$km. 111
, 

111 .$css. 111
, 

111 .$horses. 111
, 

111 .$description. 111
, 

1111
, 

111 .$row[O]. 111
)

1
; 

mysql_query($query); 
$deadline = time() + ($duration * 24 * 60 * 60); 
$select = 11 SELECT max(id) from vehicles where userid = $row[0] 11

; 

$result = mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
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$νehicle_id = $row[O]; 

$time = date('Y-m-d h:m:s', $deadline); 

$query = 'INSERT ΙΝΤΟ auctions (vehicleid, minprice, status, pricesteps, 
time) VALU ES ("'.$row[O]. 11

', "'.$minprice. 11
', "Ο", "'.$pricesteps. 11

', 

111 .$time. 111
)

1
; 

mysql_query($query); 

if ( ! is_dir("images/" .$user _id) ){ 
mkdir("images/" .$user _id); 

} 

if ( !is_dir("images/" .$user _id. "/" .$vehicle_id) ){ 
mkdir("images/" .$user _id. "/" .$vehicle_id); 

} 

move_uploaded_file($_FILES["file"] ["tmp_name" ] , 
"images/" .$user _id. "/" .$vehicle_id. "/". $_FILES["file"] ["name"]); 

$query = 'INSERT ΙΝΤΟ gallery (filename, vehicleid, type) VALUES 
(

111 .$filename. 111 ι 111 .$vehicle_id. 111 ι 111 .$filetype. 111
)

1
; 

mysql_query($query); 

$select = "SELECT max(id) from auctions where vehicleid = $vehicle_id " ; 
$result = mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
echo 'Your auction has been created!<br />You can view auction <a 
href="view_auction.php?id= 1.$row[O]. 111 > here</a > 1

; 

} 

?> 

• admin_page.php 
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Το αρχείο αυτό αποτελείουσιαστικά ένα πάνελελέγχου για τον 

υποτιθέμενοδιαχειριστή του ιστοτόπου. Στο πάνελ αυτό εμφανίζονταιόλοι 

οι χρήστες που έχουνεγγραφεί στη ιστοσελίδα με τον διαχειριστή να 

έχειδικαίωμα να παραμετροποιήσει τα 

στοιχείαοποιουδήποτεχρήστηεπιλέξει, να τον διαγράψειτελείως από τη 

βάσηδεδομένων ή και να εισάγει έναν καινούργιοχρήστη. 

<html> 
<head> 
<title>Administrator Panel</title> 
<style type="text/css"> 
@import "style.css"; 
</style> 
</head> 
<body> 
<hl>Administrator Panel</hl> 

<?php 
include 'config.php'; 
dbconnect(); 

$result = mysql_query("SELECT * FROM users") 
or die(mysql_error()); 

echo "<table border='l' cellpadding='10'>"; 
echo "<tr> 

<th > <font color= '87CEFA'> Id</font> </th > 
<th > <font color= '87CEFA' > Userna me</font> </th > 
<th > <font color= '87CEFA' > Password </font> </th > 
<th > <font color='87CEFA'> Email</font> </th > 
<th> <font color='87CEFA'> First Name</font> </th > 
<th> <font color='87CEFA'> Last Name</font> </th > 

</tr> "; 

while($row = mysql_fetch_array( $result )) 
{ 

echo "<tr>"; 
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echo '<td><b><font color="#FOFFFF">' . $row['id'] . 
'</font> </b> </td> '; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF">'. $row['username']. 
'</font> </b> </td>'; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF">'. $row['password'] . 
'</font> </b> </td >'; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF">' . $row['email'] . 
'</font> </b> </td>'; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF">'. $row['fname']. 
'</font> </b> </td > '; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF">' . $row['lname'] . 
'</font> </b> </td > '; 

echo '<td><b><font color="#FOFFFF"><a href="edit.php?id=' . 
$row['id'] . "' > Edit</a > </font> </b> </td>'; 
echo '<td><b><font color="#FOFFFF"><a href="delete.php?id=' . 
$row['id'] . "'> Delete</a > </font> </b> </td > '; 
echo "</tr>"; 

} 

echo 
1 < td > < /td > < td > < /td > < td > < /td > < td > < /td > < td > < /td > < td > < /td > < td 
> </td> <td> <b><font color="#FOFFFF"> <a 
href= "insert.php?id=" > INSERT USERS</a > </font> </b> </td >'; 
echo "</table>"; 

?> 
</body> 
</html> 
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• config.php 

Πρόκειται για το αρχείο που περιλαμβάνειόλες τις βασικέςσυναρτήσεις που 

χρησιμοποιεί αυτή η ιστοσελίδα.Συγκεκριμέναπεριλαμβάνει τη συνάρτηση 

για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων, για την εγγραφή ενός χρήστη στη 

βάση της ιστοσελίδας, για τη σύνδεση ενός ήδηκαταγεγραμμένουχρήστη, 

για τον έλεγχοπάνω στη διαδικασίασύνδεσης, για τη αντιστοίχηση του 

χρήστη που προσφέρει το όχημα του με το όχημα προς δημοπρασία, για 

τον έλεγχο της ταυτότητας του τελευταίουπλειοδότη, για την 

επόμενηπροσφοράπάνω σε μια συγκεκριμένηδημοπρασία και τέλος για 

τον έλεγχολήξης μιας δημοπρασίας. 

<?php 

function dbconnect() 
{ 

$1ocalhost = "localhost"; 
$dbuser = "siteuser"; 
$dbname = "site"; 
$dbpass = "siteuser"; 

$connect = mysql_connect($1ocalhost,$dbuser,$dbpass); 
mysql_select_db($dbname,$connect); 
ίf (!$connect) 
{ 

die('Could not connect: ' . mysql_error()); 
} 

} 

function register_user($username, $email, $password, $fname, $1name) 
{ 

$error = "; 

if (!$username 11 !$email 11 !$password 11 !$fname 11 !$1name) 
{ 
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$error = ΆΙΙ f ields required! 1
; 

} 
dbconnect(); 

$select = 11 SELECT * FROM users WHERE username = 1$username 1 OR 
email = 1$email"1

; 

$result = mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 

if ($row) 
{ 

$error = 1Username or email already in use! 1
; 

} 

if(strlen($password) <8) 
{ 

echo 11 Password length = 11 .strlen($password); 
$error = 11 Password must be at least 8 charachters 11

; 

} 

if ( !$error){ 

$insert = 'INSERT ΙΝΤΟ users (username, email, fname, lname, 
password) VALUES 
(

111 .$username. "', 111 .$email. 111
, 

111 .$fname. 111
, 

111 .$1name. "', 111 .$password. 111
)

1
; 

echo 11 Congratulations,you have been succesfully registered !11
; 

mysql_query($insert); 
} 

else { 
echo $error; 
} 

} 

function login($username,$password) 
{ 

dbconnect(); 
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$select="SELECT * FROM users WHERE username='$username' and 
password = '$password"'; 
$result=mysql_query($select); 
$count= mysql_num_rows($result); 

if($count= = 1) 
{ 

session_destroy(); 
session_start(); 

$_SESSION['username'] = $username; 
$_SESSION['password'] = $password; 

if($_SESSION ["username"] = = "admin") 
{ 
echo "Welcome ".$_SESSION ["username"]; 

header('Location: http://localhost/php/arhiki/admin_page.php'); 
} 

else 
{ 

echo ('<td>Login successful</td>'); 
echo "<br />"; 

echo ('<a href="create_auction.php">Create Auction</a>'); 
echo "<br />"; 
echo ('<a href="view_auction.php">View existing auctions</a>'); 

} 
} 

else 
{ 
echo "Wrong Username or Password"; 
include 'login.php'; 
} 

} 

51 



function login_check() 
{ 
dbconnect() ; 
session_start(); 

$username = $_SESSION['username']; 
$password = $_SESSION ['password']; 
$select="SELECT * FROM users WHERE usernarne='$username' and 
password = '$password"'; 
$result= mysql_query($select); 
$count=rnysql_num_rows($result); 

if($count= = 1) 
{ 

return true; 
} 

else return false; 
} 

function check_owner($vehicle_id) 
{ 

dbconnect(); 

$username = $_SESSION['username']; 
$password = $_SESSION ['password']; 
$select="SELECT * FROM vehicles WHERE id='$vehicle_id"'; 
$result= mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
$select="SELECT * FROM users WHERE id='$row[9]"'; 
$result=rnysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 

if ($row[1] == $username && $row[3] == $password) { 
return true; 

} 

else return false; 

} 

function current_bid($vehicle_id, $rnin_price, $price_steps) 
{ 

52 



$select="SELECT COUNT(id) FROM bids WHERE vehicleid='$vehicle_id "'; 
$result=mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 

ίf ($row[O]) { 
$current_price = ($row[O]*$price_steps) + $min_price; 

} 
else { 

$current_price = $min_price; 
} 

return $current_price; 
} 

function check_last_bid_owner($vehicle_id) 
{ 

dbconnect(); 

$username = $_SESSION['username']; 
$password = $_SESSION ['password']; 
$select="SELECT * FROM users WHERE username='$username' 

and password= '$password"'; 
$result= mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 

$select = "select * from bids where vehicleid='$vehicle_id ' order 
by id desc limit 1"; 

} 

$result=mysql_query($select); 
$bid = mysql_fetch_row($result); 

if ($bid[1] == $row[O]){ 
return true; 

} 

else return false; 

function get_bidder _id() 
{ 

dbconnect(); 

$username = $_SESSION['username']; 
$password = $_SESSION ['password']; 
$select="SELECT * FROM users WHERE username='$username' 

and password= '$password"'; 
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} 

$result=mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 
return $row[O]; 

function add_bid($vehicle_id, $min_price, $price_steps) 
{ 

dbconnect(); 

$username = $_SESSION [ 1username 1
]; 

$password = $_SESSION [ 1password 1
]; 

$select= 11 SELECT * FROM users WHERE username= 1$username 1 

and password= 1$password 111
; 

$result= mysql_query($select); 
$row = mysql_fetch_row($result); 

$current_price = current_bid($vehicle_id, $min_price, 
$price_steps); 

$current_price = $current_price + $price_steps; 
$time = date('Y-m-d h:m:s 1

); 

$query = ΊNSERT ΙΝΤΟ bids (userid, vehicleid, price, time) 
VALUES ( 111 .$row[O] .111

, 
111 .$vehicle_id. 111

, 
111 .$current_price. 111

, 
111 .$time. 1

")
1

; 

mysql_query($query); 
} 

function auction_finish_check() 
{ 

$current_time = date('Y-m-d h: m :s1
); 

$select = "SELECT * FROM auctions WHERE status=O AND 
time< 1$current_time"1

; 

$result= mysql_query($select); 

while ($row = mysql_fetch_array($result) ){ 
$query = "UPDATE auctions SET status=l WHERE id= 1$row[0] 1

"; 

mysql_query($query); 

$select = "select * from bids where vehicleid= 1$row[l] 1 order by id 
desc limit 1" · ι 

$result= mysql_query($select); 
$bid = mysql_fetch_row($result); 
if (!$bid){ 
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$query = 'INSERT ΙΝΤΟ sold (user_id, auction_ id) VALUES 
(

111 .$bid [ 1]. 1 11
, 

111 .$row[O]. 111
)

1
; 

mysql_query($query); 

} 

} 

} 

?> 

• create_auction.php 

Type: 

Brend: 

Age : 

Κm: 

horses; 

~iρtion: · 

tmage: [-~;: 

prίce : 

Pricesteps: 
Du111tion: , ........................................ . 

Εδώ,πέρα από έναν αρχικόέλεγχο για το αν 

έναςεγγεγραμμένοςχρήστηςέχεισυνδεθεί με τη 

βάσηδεδομένωνπεριλαμβάνεται και η φόρμαδημιουργίας μια ς 

δημοπρασίας. 

<?php 
include 1config .php 1

; 
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if (!login_check()){ 
echo 'You must login first .. '; 
require Ίogin.php'; 

} 

else { 

?> 

<html> 
<head> 
<meta http-equiν="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 
/> 
<title>Create Auction </title> 
</head> 
<body> 

<center> <form enctype="multipart/form-data" method="post" 
action = "add_a uction. ph ρ" > 

<table width="300" border=''O"> 
<tr> 
<td > Type: </td > 
<td><input type="text" name="type" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Brand: </td> 
<td><input type="text" name="brand" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Age : </td> 
<td><input type="text" name="age" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Km: </td> 
<td><input type="text" name="km" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Css: </td> 
<td><input type="text" name="css" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>horses: </td> 
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<td><input type="text" name="horses" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td > Description: </td > 
<td > <texta rea name= "description" COLS=40 
ROWS=6></textarea></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Image: </td> 
<td><input type="file" name="file" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td > Minimum price: </td > 
<td><input type="text" name="minprice" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td > Price steps: </td > 
<td><input type="text" name="pricesteps" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Duration: </td> 
<td><input type="text" name="duration" /></td> 
</tr> 
<td >&nbsp; </td > 
<td > < input type= "submit" name= "submit" value= "Submit" /> </td > 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

<?php 
} 

?> 

• data_upload.php 
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Ιn1age : ········ Γ.~ 

Το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για το "ανέβασμα" των φωτογραφιών των 

οχημάτων προς πλειστηριασμό σε προκαθορισμένο χώρο στο σκληρό 

δίσκο του διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. 

Περιλαμβάνει τη σύνδεση αρχικά με τη βάση δεδομένων, ελέγχους για το 

μέγεθος και τον τύπο της φωτογραφίας, καθώς και τη ΗΤΜLφόρμα . 

<html> 
<head> 
<title> Data Upload Page</title> 
</head> 
<body> 
<br/> 
<br/> 
<br/> 
<form action="data_upload.php" method="POST" 
enctype="multipart/form-data"> 

<center>Image:<input type="file" name="image"></center> 
<br/> 
<center>Video: < input type= "file" name="νideo"> </center> 
<center> <input type="submit" νalue= "Submit" > </center> 

</form> 
<?php 

error _reporting(E_ALL Λ E_NOTICE); 
include ('config.php'); 
dbconnect(); 

$file= $_FILES['image'] ['tmp_na me']; 
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ίf( ! isset( $fi le)) 
{ 

echo"please select an image"; 
} 

else 
{ 

$image= 
addslashes(file_get_contents($_FILES['image'] ['tmp_na me'])); 

$image_name=addslashes($_FILES['image'] ['name']); 
$image_size= getimagesize($_FILES['image'] ['tmp_name']); 

if($image_size= = FALSE) 
{ 

echo"improper file type,please select an image"; 
} 

else if( !$insert= mysql_query("INSERT ΙΝΤΟ gallery VALUES 
(

11
, '$image_name', 11

, 
11

, '$image')")) 
{ 

echo"problem uploading image,please try again"; 

} 

else 
{ 

$1astid= mysql_insert_id(); 
echo"image uploaded ! < p/> < img 

src=get_image.php?id=$1astid>"; 

} 

?> 
</body> 
</html> 

• delete.php 

} 

Το αρχείο αυτό εκτελεί την εντολήδιαγραφής στο AdministratorPanel. 
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Αρχικά συνδέεται στη βάση και την περίπτωση που επιλεχτείπηγαίνει στο 

table "users" και 

διαγράφειμόνιμα τον χρήστη που θα επιλεχτεί. 

<?php 

include('config.php'); 
dbconnect(); 
if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) 
{ 

$id = $_GET['id']; 

$result = mysql_query("DELETE FROM users WHERE id=$id") 
or die(mysql_error()); 
header("Location: admin_page.php"); 
} 

else 

{ 

header("Location: admin_page.php"); 
} 

?> 

• edit.php 

Το αρχείο αυτό αναλαμβάνει την επεξεργασία ενός χρήστη στο 

AdministratorPanel. Περιλαμβάνει τη ΗΤΜLφόρμα, τις μετατροπές που 
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μπορούν να γίνουν στα στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη καθώς και 

τους ελέγχους κατά τη εισαγωγή των καινούργιων στοιχείων. 

<?ρhρ 

function νalid($id,$username,$password,$email,$fname,$1name,$error) 
{ 

?> 

<html> 
<head> 
<title> Edit Records</title> 
</head> 
<body> 
<?ρhρ 

if ($error ! = ") 
{ 

echo '<dίν style="padding:4px; border:lpx solid red; 
color: red; ">' .$error. '</dίν>'; 
} 

?> 

<form name="forml" method="post" action="edit.php"> 

<table border="l"> 
<tr> 
<td colspan="2"><b><font color='White'>Edit Records 
</font> </b> </td> 
</tr> 
<tr> 

<td width="180"><b><font 
color='#663300'>Id<em>*</em> </font> </b> </td> 
<td><label> 
<input type="text" name="id" νalue="<?php echo $id; ?>" /> 
</label> </td> 
</tr> 

<td width="180"><b><font 
color='#663300'> Username<em> * </em > </font> </b> </td > 
<td><label> 
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<input type="text" name="username" value="<?php echo $username; 
?>"/> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="180"><b><font 
color='#663300'> Password<em >* </em > </font> </b> </td> 
<td><label> 
<input type="text" name="password" value="<?php echo $password; 
?>" /> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="180"><b><font 
color='#663300'>Email<em>*</em></font></b></td> 
<td><label> 
<input type="text" name="email" value="<?php echo $email; ?>" /> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width=''180"><b><font color='#663300'>First 
Name<em >* </em> </font> </b> </td > 
<td><label> 
<input type="text" name="fname" value="<?php echo $fname; ?>" /> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="180"><b><font color='#663300'>Last 
Name<em>*</em></font></b></td> 
<td><label> 
<input type="text" name="lname" value="<?php echo $1name; ?>" /> 
</label> </td> 
</tr> 

<tr align="Right"> 
<td colspan="2"> <label> 
<input type="submit" name="submit" value="Edit Records"> 
</label></td> 
</tr> 
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</table> 
</form> 
</body> 
</html> 
<?php 
} 

include('config. php'); 
dbconnect(); 

if (isset($_POST['submit'])) 
{ 

if (is_numeric($_POST['id'])) 
{ 

$id = $_POST['id'] ; 
$username = 
mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['username'])); 
$password = 
mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['password'])); 
$email = mysql_real_escape_string(htm lspecialchars($_ POST['email'])); 
$fname = 
mysql_real_esca pe_string(htmlspecia lchars($_POST['fname' ])); 
$1name = 
mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['lname'])); 

if ($ίd=='Ί Ι $username == 11 
11 $password == 11 

11 $email = = 'Ί Ι 

$fname=='Ί Ι $lname== 11
) 

{ 

$error = ΈRROR: Please fill in all requ ired fields!'; 

valid($id,$username,$password,$email,$fname,$1name,$error); 
} 

else 
{ 

mysql_query("UPDATE users SET username='$username', 
password= '$password' ,email= '$email ' ,l name= '$1name', fna me='$fname' 
WHERE id= '$id'") 
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or die(mysql_error()); 

header("Location: admin_page.php"); 
} 

} 
else 
{ 

echo 'Error!'; 
} 
} 

else 

{ 

if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) && $_GET['id'] > Ο) 
{ 

$id = $_GET['id']; 
$result = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE id=$id") 
or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($result); 

if($row) 
{ 

$id=$row['id']; 
$username = $row['username']; 
$password = $row['password']; 
$email = $row['email']; 
$fname=$row['fname']; 
$ lna me = $row['lna me']; 

va lid ( $id,$ userna me,$password,$ema il,$fna me,$1na me, "); 
} 

else 
{ 

echo "Νο results! "; 
} 

} 
else 

{ 
echo 'Error!'; 
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} 
} 
?> 

• get_image.php 

Στο αρχείο αυτό γίνεται η διαδικασίαανάκλησης μιας εικόνας από τη 

βάσηδεδομένων. 

<?php 
include ('config. php'); 

dbconnect(); 

$id =$_REQUEST('id'); 

$image= mysql_query("select * FROM gallery WHERE id=$id"); 
$image= mysql_fetch_assoc($image); 
$image=$image('image'); 

header("Content-type: image/jpeg"); 

echo $image; 
?> 

• insert.php 
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·····················--·····----·········--·······--············-·········-·-····-·-····-···---··-·····- ···········-··.] P!.e.ase ateι: dte detaih! 
=========--··------···· 
bιsert Reconh 

Id• 

'f'intNaιne,*' 

Το αρχείο αυτό αναλαμβάνει την εισαγωγή ενός χρήστη στο 

AdministratorPanel. Περιλαμβάνει τη ΗΤΜLφόρμα, τις μετατροπές που 

μπορούν να γίνουν στα στοιχεία του εγγεγραμμένου χρήστη καθώς και 

τους ελέγχους κατά τη εισαγωγή των καινούργιων στοιχείων. 

<?php 
function valid($id,$username,$password,$email,$fname,$1name) 
{ 
?> 

<html> 
<head> 
<title>Insert Records</title> 
</head> 
<body> 

<?php 
$error = 'Please enter the details!'; 
if ($error ! = ") 
{ 
echo '<div style="padding :4px; border: lpx solid red; 
color: red ; ">' .$error. '</dίν>'; 
} 
?> 

<form action="" method="post"> 
<table border="l"> 
<tr> 
<td colspan="2"><b><font color='Red'>Insert Records </font></b></td> 
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</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font 
color=' #663300' > ld<em >*</em> </font> </b> </td > 
<td><label> 
<input type="text" name="id" value="<?php echo $id; ?>" /> 
</label > </td > 
</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font 
color='#663300'>Username<em>*</em></font></b></td> 
<td><label> 
<input type="text" name="username" value="<?php echo $username; ?>" /> 
</label> </td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font 
color='#663300'>Password<em>*</em></font></b></td> 
<td><label> 
<input type="text" name="password" value="<?php echo $password; ?>" /> 
</label> </td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font 
color='#663300'>Email<em>*</em></font></b></td> 
<td><label> 
<input type="text" name="email" value="<?php echo $email; ?>" /> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font color='#663300'>First 
Name<em>*</em> </font> </b> </td> 
<td><label> 
<input type="text" name="fname" value="<?php echo $fname; ?>" /> 
</label></td> 
</tr> 

<tr> 
<td width="179"><b><font color='#663300'>Last 
Name<em>*</em> </font> </b> </td> 
<td><label> 
<input type="text" name="lname" value="<?php echo $1name; ?>" /> 
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</label></td> 
</tr> 

<tr align="Right"> 
<td colspan="2"><1abel> 
<input type="subrnit" narne="submit" value="Insert Records"> 
</label></td> 
</tr> 
</table> 
</forrn> 
</body> 
</htrnl> 

<?php 
} 

include('config. php'); 
dbconnect(); 

if (isset($_POST['submit'])) 
{ 
$id = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['id'])); 
$username = 
mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['username'])); 
$password = 
mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['password'])); 
$ernail = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['email'])); 
$fname = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['fnarne'])); 
$1name = mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['lnarne'])); 

if ($id == 11 ll$username == 11 
11 $password == 11 

11 $ernail == 11 11 $fname == 11 

11 $1name == 11
) 

{ 

$error = 'Please enter the details!'; 

valid($id,$username,$password,$ernail,$fname,$1name); 
} 
else 
{ 

mysql_query("INSERT users SET id='$id',usernarne='$usernarne', 
password='$password', email='$email', fnarne='$fname' ,lnarne='$lnarne11

') 

or die(rnysql_error()); 
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header( 11 Location: admin_page.php 11
); 

} 
} 
else 
{ 
νalid( 11 , 11

, 
11

, 
11

, 
11

, 
11
); 

} 
?> 

• login.php 

Loιiu 

Usaname : 

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την ΗΤΜLφόρμα για την σύνδεση ενός 

εγγεγραμμένουχρήστη στη βάσηδεδομένων. 

<html> 
<head> 
<meta http-equiν= 11Content-Type

11 content= 11text/html; charset=UTF-8 11 > 
<title> </title> 
</head> 
<body> 

<table width= 11 300 11 border= 11 0 11 align= 11 center 11 cellpadding=''0 11 cellspacing=''1 11 

bgcolor= 11 #CCCCCC 11 > 
<tr> 
<form name= 11forml 11 method= 11 post 11 action=''login_success.php"> 
<td> 
<table width= 11 l00% 11 border= 11 0 11 cellpadding= 11 3 11 cellspacing= 11 l 11 

bgcolor= 11 # FFFFFF 11 > 
<tr> 
<td colspan= 11 3 11 ><strong>Login </strong></td> 
</tr> 

69 



<tr> 
<td width="78">Username</td> 
<td width="6">: </td> 
<td width="294"><input name="username" type="text" 
id="username"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td > Password </td > 
<td>:</td> 
<td><input name="password" type="text" id="password"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp; </td> 
<td>&nbsp; </td> 
<td><input type="submit" name="Submit" νalue="Login"></td> 
</tr> 
</table> 
</td> 
</form> 
</tr> 
</table> 

</body> 
</html> 

• login_success 

Εδώ ξεκάνει η διεργασία"sessίοns" μετά την επιτυχήσύνδεση ενός χρήστη με τη 

βάση. Η διεργασία αυτή θυμάται τον χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησης 

του στον ιστότοπο ώστε να μη χρειάζεται να συνδέεται κάθε φορά που αλλάζει 

σελίδα. 

<html> 
<body> 

<?php 

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

$password=$_POST['password']; 

include ('confιg.php'); 
login($username,$password); 
auction_finish_check(); 
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?> 
</body> 
</html> 

• logout.php 

Το αρχείο αυτό τερματίζει τη διαδικασία"sessίοπs" από τη στιγμή που ο 

χρήστηςεπιλέξει να αφήσει την ιστοσελίδα. 

<? 
session_sta rt(); 
session_destroy(); 
?> 
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• register.php 

Us.ername: 

Eιnail: 

FirstName 

LastNam.t': 

P""'"'°'d 

Εδώ περιλαμβάνεται η ΗΤΜLφόρμα του αρχείουεγγραφής ενός νέουχρήστη στην 

ιστοσελίδα και κατά συνέπεια στη βάσηδεδομένων της. 

<html> 
<head> 
<meta http-equiν="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Untitled Document</title> 
</head> 
<body> 

<center><form method="post" action="regprocess.php"> 

<table width="300" border="O"> 
<tr> 
<td>Username: </td> 
<td><input type="text" name="username" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Email: </td> 
<td><input type="email" name="emai l" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>First Name : </td> 
<td><input type="text" name="fname" /></td> 
</tr> 
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<tr> 
<td>Last Name: </td> 
<td><input type="text" name="lname" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td > Password </td > 
<td><input type="password" name="password" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><input type="submit" name="submit" νalue="Submit" /></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

• regprocess.php 

Το αρχείο αυτό εκτελεί τη διαδικασία εγγραφής ενός νέου χρήστη στην 

ιστοσελίδα. Δέχεται τα στοιχειά που εισάγει ο χρήστης και καλεί τη συνάρτηση 

register _usersnoυ βρίσκεται στο αρχείο config.php. 

<?php 

include"config. php"; 

$username =$_POST['username']; 
$email =$_POST['email']; 
$fname =$_POST['fname']; 
$1name =$_POST['lname']; 
$password =($_POST['password']); 

register_user($username, $email, $password, $fname, $1name); 

?> 
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Age : 

Κm: 

Ccs: 

bori;es: 

~cnption : 

Imiιge: [[ 

Miιumum price: 

Prίc~ steps: 

ENDS: 

Cuσeαt price bid: 

Bid on ιhίs v-ehic.le: Thιs aucrion has. end~ ... 

Το α ρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση της δημοπρασίας που έχει 

επιδεχθεί. Περιλαμβάνει τη διαδικασία διαλογής της ζητούσας δημοπρασίας από τη 

βάση καθώς και τη HTML φόρμα παρουσίασης της στον χρήστη. 

<?php 

include "config. php"; 

if (!login_check()) 

{ 

echo Ύοu must login first .. '; 

require 'login.php' ; 

exit(); 

} 

$auction_id = $_GET[' id']; 

if (isset($_GET[ 'user_ id'])) 
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{ 

} 

$select = "SELECT * FROM auctions where id = '$auction_id"'; 

$result = mysql_query($select); 

$auction = mysql_fetch_row($result); 

if (!$auction) 

{ 

echo 'Not a valid auction !'; 

} 

$vehicle_id = $auction[l]; 

$select = "SELECT * FROM vehicles where id = '$vehicle_id"'; 

$result = mysql_query($select); 

$vehicle = mysql_fetch_row($result); 

$select = "SELECT * FROM gallery where vehicleid = '$vehicle_id"'; 

$result = mysql_query($select); 

$image = mysql_fetch_row($result); 

?> 

<html> 
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<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>View Auction</title> 

</head> 

<body> 

<center> 

<?php 

if (isset($_GET['user _id'])){ 

if ( !check_last_bid_owner($vehicle[O]) ){ 

add_bid($vehicle[O], $auction[2], $auction[ 4 ]) ; 

echo 'Your bid has been registered!'; 

} 

} 

?> 

<table width="300" border=''O"> 

<tr> 

<td>Type:</td> 

<td><?php echo $vehicle[1];7></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Brand: </td> 

<td><?php echo $vehicle[2];7></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Age : </td> 

<td><?php echo $vehicle[3];7></td> 
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</tr> 

<tr> 

<td>Km: </td> 

<td><?php echo $vehicle[4];?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Ccs: </td> 

<td><?php echo $vehicle[5];?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>horses: </td> 

<td><?php echo $vehicle[6];?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td > Description: </td > 

<td><?php echo $vehicle[7];?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Image: </td> 

<td> <img src="images/<?php echo $vehicle[9].'/' .$vehicle[O] .'/' .$image[1];?>" 
/></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Minimum price: </td> 

<td><?php echo $auction[2];?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Price steps:</td> 

<td><?php echo $auction[4];?></td> 
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</tr> 

<tr> 

<td>ENDS: </td > 

<td> <?php echo $auction[5] ;?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Current price bid: </td> 

<td> <?php echo current_bid($vehicle[O], $auction [ 2], $auction[4] ); ?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Bid on this vehicle: </td> 

<td> <?php 

$current_t ime = date('Y-m-d h:m:s'); 

if (strtotime($current_time) > strtotime($auction[5])) 

{ 

echo 'This auction has ended .. .'; 

} 

else if (check_owner($vehicle[O])){ 

echo 'You are the owner'; 

} 

else if (check_last_bid_owner($vehicle[O])){ 

echo 'You are the owner of the last bid'; 

} 

else { 

$υίd = get_bidder _id(); 

echo '<a href= "view_auction.php?id= '.$auction[O] .'&&user _ id ='.$uid.'"> Bid on 
this vehicle</a> '; 
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?> 

</td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Βιβλιογραφία 
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1.Beginning ΡΗΡ, Apache, MySQL Web Development [Paperback] 

2.SAMS Teach YourselfHTML and CSS in 24 Hours [HTML Books CSS Books] 

3.ΡΗΡ & MySQL For Dummies 

Ιστοσελίδες: 

1. http://www.w3schools.com/ 

2. http://www.php.net/ 

3. http://www.mysql.com/ 

4. http://www.apache.org/ 

Προγράμματα-Εφαρμογές: 

1. WampServer2.2a-x64 

-ΡΗΡ 5.3.8 

-MySql 5.5 .16 

-Apache Server 2.2.21 

2. Netbeans-7 .1.2-ml-php-windows 
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Η παρούσα διπλωματικήεργασίααφιερώνεται στους γονείςμου, στην Αργυρώ και 
στον Tάσo,SpecialthankstoKwstis,στoυς φίλους Μάρκο, Χρήστο, Δημήτρη, 
Κανέλλο, Λαοκράτη,στη Μαρ ι άννα, στο Νίκο, Χρήστο, Κωστάκη , 
Κώστα,Vίc,Γιαννά κη,Γιώργη , Νίκο, Νικόλα, Μήτσο,τον Γιάννη και τον 
Δημήτρη,στους Against all odds να ούμε,και τον Παναθηναϊκό. 

Yheeaeaa! 

Μέγγος Θησέας 
1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

83 


	aut_000506_0001
	aut_000506_0002
	aut_000506_0003
	aut_000506_0004
	aut_000506_0005
	aut_000506_0006
	aut_000506_0006a1
	aut_000506_0007
	aut_000506_0008
	aut_000506_0009
	aut_000506_0010
	aut_000506_0011
	aut_000506_0012
	aut_000506_0013
	aut_000506_0014
	aut_000506_0015
	aut_000506_0016
	aut_000506_0017
	aut_000506_0018
	aut_000506_0019
	aut_000506_0020
	aut_000506_0021
	aut_000506_0022
	aut_000506_0023
	aut_000506_0024
	aut_000506_0025
	aut_000506_0026
	aut_000506_0027
	aut_000506_0028
	aut_000506_0029
	aut_000506_0030
	aut_000506_0031
	aut_000506_0032
	aut_000506_0033
	aut_000506_0034
	aut_000506_0035
	aut_000506_0036
	aut_000506_0037
	aut_000506_0038
	aut_000506_0039
	aut_000506_0040
	aut_000506_0041
	aut_000506_0042
	aut_000506_0043
	aut_000506_0044
	aut_000506_0045
	aut_000506_0046
	aut_000506_0047
	aut_000506_0048
	aut_000506_0049
	aut_000506_0050
	aut_000506_0051
	aut_000506_0052
	aut_000506_0053
	aut_000506_0054
	aut_000506_0055
	aut_000506_0056
	aut_000506_0057
	aut_000506_0058
	aut_000506_0059
	aut_000506_0060
	aut_000506_0061
	aut_000506_0062
	aut_000506_0063
	aut_000506_0064
	aut_000506_0065
	aut_000506_0066
	aut_000506_0067
	aut_000506_0068
	aut_000506_0069
	aut_000506_0070
	aut_000506_0071
	aut_000506_0072
	aut_000506_0073
	aut_000506_0074
	aut_000506_0075
	aut_000506_0076
	aut_000506_0077
	aut_000506_0078
	aut_000506_0079
	aut_000506_0080
	aut_000506_0081
	aut_000506_0082
	aut_000506_0083

