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Πεπίλετε 

 

ηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηε δπλακηθή ηνπ 

Γηαδηθηύνπ θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζην ειεθηξνληθό εκπόξην. Σν 

ειεθηξνληθό εκπόξην παξνπζηάδεη κεγάιε εμέιημε θαη θάζε κέξα πάξα 

πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα πξνβιεζνύλ ζην Γηαδίθηπν, 

λα πξνεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη λα κεγαιώζνπλ ηνλ αξηζκό 

ησλ θαηαλαισηώλ ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη. 

Βαζηθόο ζθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα επηζθεθηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθηά ηνπ 

αγγειία γηα θάπνην απηνθίλεην πνπ επηζπκεί λα πνπιήζεη.  

Δπίζεο ε ηζηνζειίδα ιεηηνπξγεί θαη σο κεραλή αλαδήηεζεο γηα θάπνηνλ 

πνπ ςάρλεη λα βξεη αγγειίεο γηα απηνθίλεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. 

Λέξειρ – κλειδιά: Γηαδίθηπν, Ηιεθηξνληθό εκπόξην, επηρεηξήζεηο, 

ηζηνζειίδα, αγγειίεο, απηνθίλεην 
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Abstract 
 

The aim of this work was to present the dynamics of the Internet 

and its influence on e-commerce. E-commerce is a major 

development and every day many businesses recognize their 

potential and use new technologies to show on the Internet, expand 

their business and grow the number of consumers they are 

targeting. The main purpose is to create a website through which 

anyone can visit and create their own ad for a car that they want to 

sell. 

The site also acts as a search engine for someone looking to find 

ads for cars that interest him.  

Keywords: Internet, Ecommerce, Business, Website, Ads, Car 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Δπραξηζηώ ηνπο θαζεγεηέο κνπ αιιά θαη ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα πνπ 

από ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηέινο κε ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη ηε βνήζεηά ηνπο 

νινθιήξσζα ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία.  

Δπίζεο επραξηζηώ θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ κνπ 

ζηάζεθαλ κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο. 
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Διζαγυγή 

Σα ηειεπηαία έρεη δηαπηζησζεί κηα αικαηώδεο αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ, 

ησλ ςεθηαθώλ θαλαιηώλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ηα νπνία 

έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ην ηνπίν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ επηρεηξεκαηηθώλ εηαίξσλ, επηρεηξήζεσλ θαη πειαηώλ-

θαηαλαισηώλ, δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη πνιίηε.  

Σαπηόρξνλα έρεη δηαπηζησζεί ε ηεξάζηηα αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαζώο επίζεο ε δηάδξαζε κέζα από έμππλεο θηλεηέο 

ζπζθεπέο, όπσο ηα θηλεηά. Όιεο απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ δηακνξθώζεη έλα 

λέν ηνπίν θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε παγθόζκην επίπεδν θαη 

ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο εθαξκνγήο θαη εμέιημεο. 

Η επηηπρία ηεο θάζε ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη 

από ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηερλνγλσζία, ην ζσζηό ζρεδηαζκό θαη ηελ 

επέλδπζε θαηάιιεισλ πόξσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. 

Γεδνκέλνπ όηη ην Γηαδίθηπν είλαη παγθόζκηαο εκβέιεηαο θαη ελώλεη 

εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο πνπ αλαδεηνύλ ζε απηό πιεξνθνξίεο, πξντόληα 

θαη ππεξεζίεο είλαη έλαο θπζηθόο ρώξνο ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηα πξντόληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζε απηνύο πνπ ηελ αλαδεηνύλ. Άιισζηε νη ιόγνη πνπ 

δεκηνπξγνύλ αβεβαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ηείλνπλ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ. Η εμάπισζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ είλαη βέβαηε ζε βάζνο ρξόλνπ. 

Η παξνύζα πηπρηαθή αλαθέξεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη ηε ρξήζε ηνπ, ζην 

ειεθηξνληθό εκπόξην θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε απηό, ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ θαζώο θαη ζηελ επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ κε ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. 
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Γιαδίκηςο 

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθόζκην ζύζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηύσλ 

ππνινγηζηώλ πνπ εθηείλεηαη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη πξνζθέξεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκό από εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Σα δίθηπα απηά κπνξνύλ λα έρνπλ εκπνξηθό, 

θπβεξλεηηθό, εθπαηδεπηηθό θ.α ραξαθηήξα ελώ αλήθνπλ ζε ηδηώηεο, 

εηαηξείεο, θπβεξλήζεηο, παλεπηζηήκηα θηι.  

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπλαληώληαη ζην Γηαδίθηπν είλαη: 

 Ο Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web – WWW),  

 Σν ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (electronic mail - e-mail),  

 Σα chatrooms, 

 Οη θνηλόηεηεο ηνπ δηθηύνπ (news groups),  

 Σειεθσλία θαη βηληενθιήζεηο κέζσ Γηαδηθηύνπ 

 Μεηαθνξά αξρείσλ θαη πεξηερνκέλνπ 

Όιεο νη αλσηέξσ εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα 

ηνπο θάησζη ιόγνπο: 

 Γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ  

 Γηα γξαπηή ή θσλεηηθή επηθνηλσλία κε νπνηνλδήπνηε αλά ηνλ θόζκν 

(e-mail, ηειεδηάζθεςε θιπ). 

 Γηα απνζηνιή πνιπκεζηθώλ αξρείσλ  

 Γηα ελεκέξσζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, κεηαθνξέο ρξεκάησλ, 

πιεξσκέο θξαηηθώλ ππεξεζηώλ 

 Γηα εθπαίδεπζε από απόζηαζε  

 Γηα ζύγθξηζε ηηκώλ θαη πξαγκαηνπνίεζε αγνξώλ πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ.  

 Γηα εξγαζία από απόζηαζε θαη επηθνηλσλία κε ζπλεξγάηεο 

 Γηα ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά παηρλίδηα κε ζπκπαίθηεο από όιν ηνλ 

θόζκν θ.α 
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Ηλεκηπονικό εμπόπιο 

Ωο ειεθηξνληθό εκπόξην (Η.Δ.) ή επξέσο γλσζηό σο e-commerce, 

eCommerce ή e-comm, νξίδεηαη ην εκπόξην παξνρήο αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμ απνζηάζεσο κε ειεθηξνληθά κέζα, 

βαζηδόκελν δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ, ρσξίο λα 

θαζίζηαηαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, 

πσιεηή-αγνξαζηή. Πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθηπαθώλ 

δηαδηθαζηώλ: αλάπηπμεο, πξνώζεζεο, πώιεζεο, παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο 

θαη πιεξσκήο γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο.  

Σν εύξνο ησλ αληαιιαγώλ πνπ δηεμάγνληαη ειεθηξνληθά, έρεη απμεζεί 

αζπλήζηζηα κε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Η ρξήζε ηνπ εκπνξίνπ 

δηεμάγεηαη θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν, παξαθηλώληαο θαη απνξξνθώληαο 

θαηλνηνκίεο ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκαηηθώλ πόξσλ, ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supply chain management), ζην 

δηαδηθηπαθό κάξθεηηλγθ (Internet marketing), ζηε δηεθπεξαίσζε 

δηαδηθηπαθώλ δηαδηθαζηώλ (online transaction processing), ζηελ αληαιιαγή 

ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ (electronic data interchange, EDI), ζηελ 

θαηαγξαθή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο (inventory management) θαη ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε ζπζηεκάησλ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. 

Σν ειεθηξνληθό εκπόξην πεξηιακβάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ αγνξώλ: 

αγνξά πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ κέζσ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο 

είλαη ην Γηαδίθηπν. Πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηηο ηππηθέο αγνξέο κέζσ ηνπ 

Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, θαη όιε ηε βηνκεραλία πνπ ππνζηεξίδεη απηέο ηηο 

αγνξέο: νnline επεμεξγαζία δνζνιεςηώλ (γηα ηξάπεδεο θπξίσο), δηαρείξηζε 

αιπζίδαο παξνρώλ, αληαιιαγή ειεθηξνληθώλ δεδνκέλσλ, θ.ά. 

Δίδε ηος ελεκηπονικού Δμποπίος 

Σν ειεθηξνληθό εκπόξην αλάινγα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ δηαθξίλεηαη 

ζε: 

 B2B. «business to business» θαη αθνξά ειεθηξνληθό εκπόξην πνπ 

δηελεξγείηαη κεηαμύ επηρεηξήζεσλ. 
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 B2C «business to consumer» πνπ αθνξά ειεθηξνληθό εκπόξην πνπ 

δηελεξγείηαη κεηαμύ επηρεηξήζεσλ (πξνκεζεπηώλ, ή παξνρήο 

ππεξεζηώλ) θαη θαηαλαισηώλ απηώλ.  

 Μοbile E-commerce: Απηό αθνξά ην επηρεηξνύκελν ειεθηξνληθό 

ηειεθσληθό εκπόξην. 

Γςναηόηεηερ, Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα ηος 

Ηλεκηπονικού Δμποπίος 

Η κεηαζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ ζε όηη αθνξά ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηηο αγνξέο κέζσ δηαδηθηύνπ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαη νη αγνξέο πνπ 

ζεκεηώλνληαη είλαη ηεο ηάμεο πνιιώλ δηο εηεζίσο. 

Αξρηθά νη θαηαλαισηέο ήηαλ δύζπηζηνη απέλαληη ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο 

αγνξέο όκσο ε απμαλόκελε εμνηθείσζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν, νη εθαξκνγέο 

πνπ γίλνληαη νινέλα θαη πην εύθνιεο ζηελ θαηαλόεζε θαη ηε ρξήζε, ε 

επξεία ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη ε ύπαξμε αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ γη’ 

απηά, ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο ηεξάζηηαο αγνξάο θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ νδεγεί όιν θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό 

θαηαλαισηώλ ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αγνξώλ ηνπο. 

ε κηα επνρή ινηπόλ πνπ θηλείηαη ζε ςεθηαθνύο ξπζκνύο ζα πξέπεη θαη νη 

επηρεηξεκαηίεο λα αληηιεθζνύλ όηη ζηε δηάζεζή ηνπο έρνπλ πιένλ θαη έλα 

θαηλνύξην θαλάιη δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπο πνπ παξέρεη 

ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο θαη δελ επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ηελ επηρείξεζε όπσο 

κηα παξαδνζηαθή επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί ε αιιαγή λα θαληάδεη 

δύζθνιε ζηελ αξρή αιιά επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηα ζπκβαηηθά κέζα δηαλνκήο. 

Γςναηόηεηερ ελεκηπονικού εμποπίος 

 Πξόζβαζε όιεο ηηο ώξεο θαη όιεο ηηο εκέξεο 

 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ κε username θαη password θαη δηαηήξεζε 

αξρείνπ παξαγγειηώλ 

 Αλαδήηεζε πξντόλησλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 
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 ύγθξηζε ηηκώλ από δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, είδε, κνληέια θ.α 

 Γεκηνπξγία αξρείνπ κε ηα επηιεγκέλα πξντόληα-Καιάζη αγνξώλ 

 Τπνινγηζκόο ζπλνιηθήο ηηκήο πξντόλησλ θαη επηβάξπλζεο θόξσλ 

 Τπνινγηζκόο εμόδσλ απνζηνιήο 

 Γηάθνξνη ηξόπνη πιεξσκήο 

 Γηαθνξεηηθά είδε ζπλαιιάγκαηνο. 

Πλεονεκηήμαηα ελεκηπονικού εμποπίος 

 Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηρηά 24 ώξεο ην 24σξν, νιόθιεξν 

ην ρξόλν 

 Σα πξντόληα δηαηίζεληαη ζε θαιύηεξεο ηηκέο ιόγσ έιιεηςεο 

επηβαξύλζεσλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ελόο θαηαζηήκαηνο 

 Μεγάιε πνηθηιία πξντόλησλ, επηρεηξήζεσλ, ηηκώλ, πξνζθνξώλ θαη 

επθαηξηώλ 

 Η κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ γίλεηαη ζε ζεκείν ππόδεημεο ηνπ πειάηε 

 Η πξόζβαζε γίλεηαη από παληνύ όπνπ δηαηίζεηαη πξόζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν από νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο Γηαδηθηύνπ 

 Δηζαγσγή επηρεηξήζεσλ ζε λέεο αγνξέο ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

 Απόθηεζε λέσλ πειαηώλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη ρώξεο ρσξίο ηελ 

ηαπηόρξνλε ύπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο 

 Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο ιόγσ ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ πξνηηκήζεσλ 

ησλ πειαηώλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηάζεηο θαη επηινγέο ησλ πειαηώλ 

 Γεκηνπξγία λέσλ πξντόλησλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ 

ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πειαηώλ 

 Αζθαιείο ζπλαιιαγέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πιεξσκήο θαη 

ζπλαιιάγκαηνο 

 Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαζώο ε ελεκέξσζε γηα ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο, παξαιαβέο θαη δηάζεζε πξντόλησλ είλαη άκεζε 
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Μειονεκηήμαηα ελεκηπονικού εμποπίος 

 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην ειινρεύεη θηλδύλνπο γηα ηνλ αλππνςίαζην 

ρξήζηε  

 Γελ ππάξρεη εκπηζηεπηηθόηεηα θαη αζθάιεηα όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν 

θαη ηε δηαθίλεζε θάπνησλ πιεξνθνξηώλ. 

 Γελ ππάξρεη αθεξαηόηεηα, ώζηε λα πξνθπιάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαθηλνύληαη θαη αθνξνύλ αλζξώπνπο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα 

απηώλ 

 Τπάξρεη έλαο ζεβαζηόο αξηζκόο θαηαλαισηώλ πνπ δελ εκπηζηεύεηαη 

αθόκα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

 Γελ ππάξρεη επαξθήο έιεγρνο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ 

δηαθηλνύληαη ζην Γηαδίθηπν 

 Γελ ππάξρνπλ επαξθή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ νγθώδε 

πξντόληα ελώ ε κεηαθνξά ηνπο θνζηίδεη πνιύ. 

 Σν θόζηνο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο κε επαξθή 

κέηξα αζθάιεηαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ε ζπληήξεζή ηνπ θαη 

ε αλαβάζκηζή ηνπ έρεη γίλεη αξθεηά πεξίπινθν θαη ρξεηάδεηαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη είλαη έλα 

ππνινγίζηκν έμνδν γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Σν ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα ελζσκαηώζεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θη απηό κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε έλα δύζθνιν έξγν θαζώο νη ηερλνινγίεο εμειίζζνληαη θαη 

δελ είλαη όιεο ζπκβαηέο κεηαμύ ηνπο. 
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Δπισειπεμαηική αξιοποίεζε ηος Γιαδικηύος 

Σν Γηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

πξνώζεζε κηαο επηρείξεζεο. ηα πιαίζηα κηαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ 

κέζσ Γηαδηθηύνπ νη ζηόρνη πξνο επίηεπμε ζα ήηαλ: 

 Δλίζρπζε θαη εμέιημε ηνπ Brand name ηεο επηρείξεζεο 

 Γλσξηκία ησλ πειαηώλ κε ηα ππάξρνληα πξντόληα 

 Ηιεθηξνληθό εκπόξην 

 Γεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ 

 Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

 Μείσζε ηνπ θόζηνπο 

 Τπνζηήξημε πειαηώλ 

Βέβαηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή απηή θίλεζε ζηνλ λέν απηό δίαπιν πξνο ηελ 

αγνξά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό θαη ζαθώο ρξεηάδνληαη ρξόλνο, εκπεηξία θαη πόξνη ώζηε λα 

πινπνηεζεί ζσζηά. 

Η δηαδηθαζία απνηειείηαη από ηέζζεξα ζηάδηα θαη ε θάζε επηρείξεζε 

επηιέγεη ζε πνην ζηάδην ζα ελεξγνπνηεζεί: 

 Ανάπηςξε ιζηοζελίδαρ. ην πξώην ζηάδην επηιέγεηαη ην κέγεζνο, ε 

πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο, ηα πξντόληα θαη ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ 

ζέιεη λα επελδύζεη ε επηρείξεζε. Δπηιέγεηαη ην όλνκα ηεο ζειίδαο 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη δεκηνπξγείηαη ε 

πξώηε ζειίδα κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. ’ απηό ην ζηάδην 

ππάξρεη αξθεηέο πεηξακαηηζκόο κέρξη λα νξηζηνύλ ζαθώο ηα όξηα θαη 

ηα πνζά πνπ ζα επελδπζνύλ. 

 Γεμιοςπγία ολοκλεπυμένος δικηςακού ηόπος. Ο ηζηόηνπνο ηεο 

επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ηα πξντόληα ηεο, ηηο πξνζθνξέο 

θαζώο θαη ηα θαηλνηόκα πξντόληα ηεο αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο 

πξνκήζεηαο θαη πιεξσκήο ησλ πξντόλησλ ηεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο 

θαη επηθνηλσλίαο κε ηελ επηρείξεζε. 

 Χπήζε ηος Γιαδικηύος για ηε διεςκόλςνζε επισειπεμαηικών 

λειηοςπγιών. ε απηό ην ζηάδην πιένλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ εκπεηξία θη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο 
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ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη πξνρσξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ 

δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ όιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαβαζκηζηνύλ νη 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. 

 Ηλεκηπονικό εμπόπιο. ’ απηό ην ζηάδην νη επηρεηξήζεηο  

ρξεζηκνπνηνύλ πιήξσο ην Γηαδίθηπν γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο ζεκαληηθέο 

επθαηξίεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο από ην θιαζηθό εκπόξην. Μηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα εθαξκόζεη ην ειεθηξνληθό εκπόξην κε δύν 

ηξόπνπο: 

o Πξνκεζεύνληαο ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο 

πειάηεο ηεο 

o Πξνκεζεύνληαο ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο 
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Σηαηικέρ και Γςναμικέρ ιζηοζελίδερ 

Μηα ηζηνζειίδα ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαηηθή από ην γεγνλόο όηη απνηειείηαη 

από ζηαηηθό πεξηερόκελν, παξόιν πνπ ην γξαθηθό ηεο πεξηβάιινλ κπνξεί 

λα παξνπζηάδεη θίλεζε. Μηα ζηαηηθή ζειίδα απνηειείηαη από πνιιέο ζειίδεο 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ππεξζπλδέζκνπο. Σν ζύλνιν ησλ ζειίδσλ 

δεκηνπξγνύλ κηα νινθιεξσκέλε ζειίδα. Οη ηαηηθέο Ιζηνζειίδεο είλαη ν πην 

απιόο ηξόπνο λα πξνβιεζεί κηα επηρείξεζε θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζην 

Γηαδίθηπν. Δίλαη ε θαιύηεξε ιύζε γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζέινπλ θάηη 

ζύλζεην θαη αθξηβό. Απεπζύλεηαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο όπνπ έρνπλ 

ζηαζεξό πεξηερόκελν (θείκελα – θσηνγξαθίεο – video). Μπνξνύλ λα 

θηινμελήζνπλ πεξηερόκελν ζε όζεο γιώζζεο ζέινπλ θαη ζπλήζσο είλαη 

πνιύ ειαθξηέο κε απνηέιεζκα λα κελ θαζπζηεξνύλ ζηελ θόξησζε. 

Γςναηόηεηερ Σηαηικήρ Ιζηοζελίδαρ 

 Γξήγνξε θόξησζε ηεο ζειίδαο ζε νπνηνλδήπνηε πεξηεγεηή (Chrome, 

Mozilla, Safari, Opera, θιπ) 

 Γπλαηόηεηα δηαθνξεηηθήο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε 

ζειίδα 

 Responsive (Μπνξεί λα κεηαβάιεη ην πεξηερόκελν ηνπ γηα λα 

εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο νζόλεο) 

 Μεηάθξαζε ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα 

 Γπλαηόηεηα πξνβνιήο πνιπκέζσλ (εηθόλεο – βίληεν – ήρνο) 

 ύλδεζε κε Social Media(Facebook, Twitter, Google+, Youtube, 

θιπ) 

 Δπηινγή από 10+ ζέκαηα εκθάληζεο  

 Γπλαηόηεηα δηαθνξεηηθήο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε 

ζειίδα 

 Οηθνλνκηθή θηινμελία θαη θόζηνο θαηαζθεπήο ιόγσ ηνπ κηθξνύ 

κεγέζνπο ηεο ηζηνζειίδαο 
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Μειονεκηήμαηα Σηαηικήρ Ιζηοζελίδαρ 

 Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο θαη αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ κόλν από 

γλώζηεο πξνγξακκαηηζκνύ 

 ηαδηαθή πηώζε ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο 

ιόγσ ηεο κε ζπρλήο αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Γςναηόηεηερ Γςναμικήρ Ιζηοζελίδαρ 

Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα είλαη ζαθώο πην πνιύπινθε ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

από κηα απιή ζηαηηθή θαη ν βαζκόο δπζθνιίαο ηνπο εμαξηάηαη από ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππνζηεξίδεη. Μηα δπλακηθή ηζηνζειίδα 

ραξαθηεξίδεηαη από ην δπλακηθό πεξηερόκελν, ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη από 

θάπνην ζύζηεκα δηαρείξηζεο. Σν πεξηερόκελό ηεο αληιείηαη από βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο 

πεξηβάιινληνο πνπ νλνκάδεηαη CMS, δειαδή κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ελόο δπλακηθνύ website 

είλαη απηό πνπ ξπζκίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, αλαβάζκηζε, εκθάληζε, 

δεκηνπξγία λέσλ ζειίδσλ θαη πεξηνρώλ, ώζηε ζηαδηαθά ην website ζαο λα 

κεγαιώζεη καδί κε ηελ επηρείξεζή ζαο. 

ην ζύζηεκα απηό, ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αλαιακβάλεη έλαο 

δηαρεηξηζηήο ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθώλ γλώζεσλ πξνγξακκαηηζκνύ. Οη 

εηαηξίεο θαηαζθεπήο δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ ζπλήζσο δεκηνπξγνύλ έλα 

θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ν 

εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα κάζεη λα ην δηαρεξίδεηαη ζε πνιύ κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

Πλεονεκηήμαηα δςναμικήρ ιζηοζελίδαρ 

 Δύθνια επεμεξγάζηκν από ηνλ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο κέζσ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

 Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο απεξηόξηζηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Υακειό ή αλύπαξθην θόζηνο ζπληήξεζεο, εθηόο θαη εάλ ππάξρνπλ 

κεγάιεο δνκηθέο αιιαγέο. 

 Δπηηξέπεη κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο δηαδξαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, 

όπσο εγγξαθή ρξεζηώλ, δεκνζθνπήζεηο θ.ν.θ.  
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 Απιόηεηα ζηε δηαρείξηζε θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο από νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή ζηνλ θόζκν κε 

δηαζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν 

 Αλαλεώζηκν πεξηερόκελν ην νπνίν απμάλεη ηελ επηζθεςηκόηεηα. 

Μειονεκηήμαηα δςναμικήρ ιζηοζελίδαρ 

 Μεγαιύηεξνο ρξόλνο αλάπηπμεο. 

 Μεγαιύηεξν θόζηνο ζηε θηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο 

 Μεγαιύηεξν θόζηνο ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο 
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Κεθάλαιο 1-Δπγαλεία Γεμιοςπγίαρ Ιζηοζελίδαρ 

1.1  Adobe Dreamweaver CS6 

   Με ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξνπο ηύπνπο 

αξρείσλ. Σα αξρεία απηά είλαη HTML, ColdFusion, PHP, CSS, JavaScript, XML θαη 

άιια δηάθνξα. Η ηζηνζειίδα arissworldofcars είλαη θηηαγκέλε από κεξηθά αξρεία PHP 

όπνπ πεξηιακβάλνπλ θαη θώδηθεο html αιιά θαη ηνπο πξνγξακκαηηζκνύο ηεο php γηα 

ηηο εθηειέζεηο ησλ ελεξγεηώλ όπσο ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ κέζα ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ, ηελ ελεκέξσζε δεδνκέλσλ, ηελ αλαδήηεζε κέζα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

θαη ηελ δηαγξαθή δεδνκέλσλ. Όιεο νη κνξθνπνηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα ρξώκαηα, ηηο 

γξακκαηνζεηξέο, ηα κεγέζε θαη άιια πνιιά νξίδνληαη από έλα αξρείν CSS πνπ 

πεξηιακβάλεηαη κέζα ζηηο ζειίδεο. Σέινο ε ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεη θαη έλα αξρείν 

JavaScript γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ ελεξγεηώλ όπσο ηελ αιιαγή ησλ θσηνγξαθηώλ 

ζηνλ πξνβνιέα θσηνγξαθηώλ (Image Slider), ηελ εκθάληζε όισλ ησλ κνληέισλ 

αλαιόγσο κε ην ηη κάξθα έρεη δηαιέμεη ν ρξήζηεο θαη ηνλ έιεγρν πνπ γίλεηαη γηα ην 

αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία ζε θάπνηεο ζειίδεο. 

 

1.2  Adobe Photoshop CS6 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 

θάπνησλ θσηνγξαθηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Μία 

θσηνγξαθία πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ είλαη 

ην ινγόηππν ηεο ηζηνζειίδαο. Οη θσηνγξαθίεο πνπ επεμεξγαζηήθαλε ήηαλ απηέο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνβνιέα θσηνγξαθηώλ. 



27 
 

 

1.3  XAMPP (Apache, MYSQL, PHP) 

  Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό είλαη έλα πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ην 

αλέβαζκα ηζηνζειίδσλ ηνπηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη, θαη 

πεξηιακβάλεη web server, ζύζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα  ηελ απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ζε πίλαθεο, θαη ηέινο κία έθδνζε PHP 

γηα λα κπνξνύλ λα δηαβάδνληαη θαη λα εθηεινύληαη νη θώδηθεο php πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζηα αξρεία ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Κεθάλαιο 2-Απσική Σελίδα 

2.1  arissworldofcars.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ site. Πξώηα απ’ όια έρεη ην 

ινγόηππν ηεο ηζηνζειίδαο καδί κε ην κελνύ ησλ επηινγώλ πνπ κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ 

νη ρξήζηεο, όπνπ νη επηινγέο είλαη αλαδήηεζε απηνθηλήησλ γηα λα κπνξεί 

νπνηνζδήπνηε λα ςάμεη λα βξεη αγγειίεο πνύ ηνλ ελδηαθέξνπλ ζπκπιεξώλνληαο ηα 

πεδία αλαδήηεζεο, γεληθή αλαδήηεζε όπνπ κε απηή ηελ επηινγή εκθαλίδνληαη όιεο νη 

αγγειίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ρσξίο ηελ ζπκπιήξσζε πεδίσλ, θαηαρώξεζε 

απηνθηλήησλ γηα λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθηά ηνπ αγγειία γηα 

θάπνην απηνθίλεην πνύ ζέιεη λα πνπιήζεη δεκηνπξγώληαο έλαλ δσξεάλ ινγαξηαζκό 

κε έλα όλνκα ρξήζηε θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο, δίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, θάπνηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαη ηέινο λα αλεβάζεη ηηο θσηνγξαθίεο 

ηνπ απηνθηλήηνπ, κεηά ππάξρεη ε επηινγή γηα ηελ είζνδν ρξήζηε όπνπ ν ηδηώηεο πνύ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αγγειία ηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν ζε απηή κε 

ηνλ  ινγαξηαζκό ηνπ θαη λα θάλεη δηάθνξεο αιιαγέο όπσο λα ελεκεξώζεη ζηνηρεία 

ηεο αγγειίαο ηνπ ή λα αλεβάζεη πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο ή λα δηαγξάςεη ηηο 

ππάξρνλ θαη λα αλεβάζεη θαηλνύξγηεο, ηέινο ππάξρεη θαη ε επηινγή ηεο επηθνηλσλίαο 

όπνπ νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνύ επηζπκεί λα δηαγξάςεη ηελ αγγειία ηνπ κπνξεί λα 

ζηείιεη έλα email κε ην όλνκα ρξήζηε ηνπ θαη ηελ επηινγή ηνπ ζην λα δηαγξαθηεί ε 

αγγειία ηνύ. ηε ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ππάξρεη έλαο πξνβνιέαο κε θάπνηεο 

θσηνγξαθίεο κε απηνθίλεηα. Έπεηηα ππάξρεη έλα θείκελν πνπ εμεγεί γηα ην ηη 

ιεηηνπξγίεο εθηειεί ην ζπγθεθξηκέλν site. Σέινο ζην θάησ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο 

ππάξρεη θαη έλα ππνζέιηδν γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Κεθάλαιο 3-Δπικοινυνία 

3.1  contact.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ηνπ site είλαη ε ζειίδα επηθνηλσλίαο. Όπσο θαη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα αιιά θαη ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ site πάλσ ππάξρεη ην ινγόηππν ηεο 

ηζηνζειίδαο, θαη ην κελνύ κε ηηο επηινγέο πνύ κπνξεί λα δηαιέμεη ν ρξήζηεο. Μεηά 

ππάξρεη έλα θείκελν πνύ ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην αλ επηζπκεί λα δηαγξάςεη 

ηελ αγγειία ηνπ. ε πεξίπησζε πνύ ζέιεη ηόηε ζα πξέπεη λα ζηείιεη έλα email όπνπ 

λα αλαθέξεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηελ επηινγή ηνπ ζην λα δηαγξάςεη ηελ αγγειία 

ηνπ. Άκα ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην Microsoft Office Outlook ηόηε 

ππάξρεη έλαο ζύλδεζκνο ζηελ πξώηε επηινγή όπνπ κπνξεί λα ην παηήζεη θαη λα ηνλ 

κεηαθέξεη απηόκαηα ζην πξόγξακκα. Σέινο θάησ από ην θείκελν ππάξρεη ην 

ππνζέιηδν ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ όπσο θαη ζηελ αξρηθή ζειίδα. 
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Κεθάλαιο 4-Αναδήηεζε Αςηοκινήηυν 

4.1  searchone.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε πξώηε ζειίδα γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αγγειηώλ κε 

βάζε θάπνηνλ πεδίσλ ζπκπιήξσζεο. Δδώ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε 

κίαο αγγειίαο γηα θάπνην απηνθίλεην πνύ ζέιεη λα ςάμεη λα βξεη. Σν κόλν πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα πεδία αλαδήηεζεο, δηαθνξεηηθά ε 

αλαδήηεζε δελ ζα βγάιεη απνηειέζκαηα. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα θνπκπί θαζαξηζκνύ 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα εηζάγεη άιια ζηνηρεία.  

 

4.2  searchtwo.php 

  Μεηά από ηελ πξώηε ζειίδα αλαδήηεζεο, ηελ searchone.php εθόζνλ ν ρξήζηεο 

ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία αλαδήηεζεο θαη παηήζεη ην θνπκπί ηόηε κεηαθέξεηαη ζηελ 

δεύηεξε ζειίδα αλαδήηεζεο όπνπ αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ε 

κεραλή αλαδήηεζεο επηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ππάξρνπλε κέζα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Δδώ εκθαλίδνληαη νη αγγειίεο κέζα ζε έλα πιαίζην καδί κε ηελ 

αξρηθή θσηνγξαθία ηεο αγγειίαο θαη θάπνηα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηεο. 
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Δπίζεο νη αγγειίεο εκθαλίδνληαη ηαμηλνκεκέλεο από ηελ κηθξόηεξε ζηελ κεγαιύηεξε 

ηηκή, θαη θάησ από ηηο αγγειίεο πνπ εκθαλίδνληαη  ππάξρεη θαη ζειηδνπνίεζε ηνπο, 

δειαδή λα βγαίλνπλ όιεο νη ζρεηηθέο αγγειίεο αλά δέθα απνηειέζκαηα θάζε θνξά. 

Σέινο ππάξρεη θαη έλα θνπκπί όπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα γπξίζεη 

πίζσ ζηελ αλαδήηεζε κπνξεί εθόζνλ ην παηήζεη.   

  

4.3  results.php 

  Μεηά από ηελ δεύηεξε ζειίδα αλαδήηεζεο, εθόζνλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζηελ 

θσηνγξαθία ή ζηελ κάξθα ηνπ απηνθηλήηνπ, κεηαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα 

αλαδήηεζεο ηνπ site ηελ results.php. ηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εκθαλίδνληαη πξώηα 

ηα ζηνηρεία ηεο αγγειίαο, ηηκή, κάξθα, κνληέιν, έθδνζε, ρξνλνινγία, ρηιηόκεηξα, 

θαύζηκν, θπβηθά, ίππνη, ζαζκάλ, ρξώκα, πόξηεο, όλνκα, ηειέθσλν, πεξηνρή, κεηά 

εκθαλίδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο αγγειίαο, θαη ηέινο εκθαλίδνληαη νη θσηνγξαθίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγγειίαο. Δδώ πάιη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα 

επηζηξέςεη έλα βήκα πίζσ δειαδή ζηελ εκθάληζε ησλ αγγειηώλ ηόηε ππάξρεη έλα 

θνπκπί γηα απηό ηνλ ζθνπό. 
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Κεθάλαιο 5-Γενική Αναδήηεζε 

5.1  generalsearch.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη θαη απηή αλαδήηεζεο αγγειηώλ θαη ππάξρεη γηα ηελ 

πεξίπησζε όπνπ θάπνηνο ζέιεη λα ςάμεη γεληθά αγγειίεο ρσξίο θάπνηα θξηηήξηα όπσο 

γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλε κάξθα ή θπβηθά. Μόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη απηή ηελ 

επηινγή από ην κελνύ ηόηε εκθαλίδνληαη όιεο νη αγγειίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

μεθηλώληαο από ηελ κηθξόηεξε ηηκή ζηελ κεγαιύηεξε. Δπίζεο θαη ζε απηή ηελ ζειίδα 

ππάξρεη θνπκπί επηζηξνθήο όπσο ππάξρεη θαη ζηηο άιιεο ζειίδεο αλαδήηεζεο 

αγγειηώλ. Σέινο κόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ αγγειία πνπ ζέιεη ηόηε νδεγείηε ζηελ 

ζειίδα results.php γηα λα θνηηάμεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ απηνθηλήηνπ. 
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Κεθάλαιο 6-Καηασώπεζε Αςηοκινήηυν 

6.1  accountcreation.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε πξώηε ζειίδα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο αγγειίαο. 

Δδώ εκθαλίδεηαη κία θόξκα όπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη έλα όλνκα 

ρξήζηε θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο. ηελ αξρή ηεο θόξκαο ππάξρεη θαη έλα κήλπκα 

πνύ εμεγεί πώο επηηξέπνληαη κόλν ηα αγγιηθά γξάκκαηα θαη ηα λνύκεξα. Δπίζεο 

πέξα από ην θνπκπί ηεο δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ ππάξρεη θαη έλα θνπκπί 

θαζαξηζκνύ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζβήζεη ηα ζηνηρεία πνπ έβαιε γηα 

λα βάιεη θαηλνύξγηα. Σέινο ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη έιεγρνη πνύ γίλνληαη ζε απηή ηε 

ζειίδα, γηα παξάδεηγκα αλ ζπκπιεξώζεθαλ όια ηα πεδία ή άκα ην όλνκα ρξήζηε 

πνπ πάεη λα ζπκπιεξώζεη θάπνηνο ππάξρεη ήδε, θαη άκα ππάξμεη θάπνηα από απηέο 

ηηο πεξηπηώζεηο ηόηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ινγαξηαζκνύ δελ νινθιεξώλεηαη. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο δεκηνπξγήζεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ επηηπρώο, ηόηε εκθαλίδεηαη έλα 

αληίζηνηρν κήλπκα καδί κε έλαλ ζύλδεζκν γηα λα ζπλερίζεη ζηελ επόκελε ζειίδα γηα 

ηελ νινθιήξσζε δεκηνπξγίαο ηεο αγγειίαο ηνπ. 
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6.2  accountconnection.php 

  Μεηά από ηελ πξώηε ζειίδα θαηαρώξεζεο απηνθηλήηνπ, εθόζνλ ν ρξήζηεο 

δεκηνπξγήζεη επηηπρώο ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ηόηε ζπλερίδεη ζηε δεύηεξε ζειίδα ηελ 

accountconnection.php. ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εκθαλίδεηαη πάιη κία θόξκα θαη 

έλα κήλπκα όπνπ ιέεη ζηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ 

πνύ κόιηο έθηηαμε, δειαδή ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. Όπσο θαη 

ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα έηζη θαη εδώ πέξα από ην θνπκπί ηεο εηζόδνπ ππάξρεη θαη 

έλα θνπκπί θαζαξηζκνύ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ζβήζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ έβαιε θαη λα εηζάγεη θαηλνύξγηα. Δπίζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα 

όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε εθηεινύληαη θάπνηνη έιεγρνη γηα ην αλ, ζπκπιεξώζεθαλ 

όια ηα πεδία θαη άκα ζπκπιεξώζεθαλ ζσζηά. Αλ ηζρύεη θάπνηα από ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ηόηε ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη κε ηελ 

δεκηνπξγία ηεο αγγειίαο ηνπ. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηόηε 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα καδί κε ηνλ ζύλδεζκν γηα ηελ επόκελε ζειίδα 

θαηαρώξεζεο. 
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6.3  classinfo.php 

  Η επόκελε ζειίδα κεηά ηελ accountconnection.php είλαη ε classinfo.php. Από απηή 

ηελ ζειίδα θαη έπεηηα πάλσ ζην κελνύ ππάξρεη κόλν ε επηινγή ηεο εμόδνπ ρξήζηε, 

όπνπ κόιηο ν ρξήζηεο νινθιεξώζεη ηελ δεκηνπξγία ηεο αγγειίαο ηνπ ηόηε επηιέγεη 

απηή ηελ επηινγή γηα λα γπξίζεη πίζσ ζηελ αξρηθή ζειίδα. Δδώ ππάξρεη κία θόξκα 

όπνπ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, θάπνηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαζώο επίζεο θαη κία πεξηγξαθή γηα ην απηνθίλεην πνύ ζέιεη 

λα πνπιήζεη. ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα γίλεηαη επίζεο θαη έλαο έιεγρνο όπσο θαη ζηηο 

πξνεγνύκελεο ζειίδεο, ν έιεγρνο απηόο έρεη λα θάλεη κε ην αλ ν ρξήζηεο θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ μέραζε λα ζπκπιεξώζεη θάπνην πεδίν. Σόηε 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα πνύ ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξώζεη ην 

αληίζηνηρν πεδίν. Σέινο ππάξρεη θαη έλα κήλπκα ζηελ αξρή ηεο θόξκαο όπνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε πώο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δεθαδηθά ςεθία δηόηη 

ζα ππάξμεη ζύγρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγγειίαο θαηά ηελ αλαδήηεζεο ηεο. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ ηόηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν 

κήλπκα καδί κε έλαλ ζύλδεζκν γηα λα ζπλερίζεη ζηελ επόκελε ζειίδα θαηαρώξεζεο. 
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6.4  headerphoto.php 

  Η επόκελε ζειίδα γηα ηελ θαηαρώξεζε κεηά ηελ classinfo.php είλαη ε 

headerphoto.php. Δδώ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνύ ιέεη ζηνλ ρξήζηε λα αλεβάζεη 

κία θσηνγξαθία από απηέο πνύ ζέιεη όπνπ ζα είλαη ε αξρηθή θσηνγξαθία ηεο 

αγγειίαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ππάξρεη θαη έλαο έιεγρνο όπνπ ζε πεξίπησζε 

πνύ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί ρσξίο λα έρεη επηιέμεη κία θσηνγξαθία ηόηε 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη ηνλ ελεκεξώλεη λα αλεβάζεη ηελ αξρηθή 

θσηνγξαθία ηεο αγγειίαο. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα κήλπκα όπνπ ιέεη πώο ην 

ζύζηεκα δελ ππνζηεξίδεη θσηνγξαθίεο πάλσ από 2ΜΒ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο αλεβάζεη θσηνγξαθίεο ηέηνηνπ κεγέζνπο ηόηε δελ ζα εκθαλίδνληαη κέζα 

ζηελ αγγειία. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ θσηνγξαθία πνύ ζέιεη λα αλεβάζεη θαη παηήζεη ην 

θνπκπί ηόηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα καδί κε έλαλ ζύλδεζκν όπνπ νδεγεί ηνλ 

ρξήζηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο. 
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6.5  multiplephotos.php 

  Μεηά από ηελ headerphoto.php ν ρξήζηεο θηάλεη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αγγειίαο ηνπ ηελ multiplephotos.php. Δδώ 

εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνύ ιέεη ζηνλ ρξήζηε λα αλεβάζεη θαη ηηο ππόινηπεο 

θσηνγξαθίεο πνύ επηζπκεί λα βάιεη ζηελ αγγειία ηνπ. Δπίζεο εκθαλίδεηαη θαη 

αληίζηνηρν κήλπκα όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα γηα ην αλέβαζκα ησλ 

θσηνγξαθηώλ όπνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξεο από 2MB θαζώο επίζεο θαη 

όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πάεη λα αλεβάζεη ηαπηόρξνλα 6-7 θσηνγξαθίεο θαη 

πάλσ ηόηε κπνξεί λα εκθαληζηεί κήλπκα ζθάικαηνο θαη όηη ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

αλεβάζεη ιηγόηεξεο θσηνγξαθίεο ηελ θνξά. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο αλεβάζεη ηηο θσηνγξαθίεο πνύ επηζπκεί ηόηε εκθαλίδεηαη θαη 

αληίζηνηρν κήλπκα όηη νινθιεξώζεθε επηηπρώο ε δεκηνπξγία ηεο αγγειίαο ηνπ. 
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Κεθάλαιο 7 -Δίζοδορ Χπήζηε 

7.1  loginchanges.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε πξώηε ζειίδα γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε 

κέζα ζηα ζηνηρεία ηεο αγγειίαο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ηα 

ελεκεξώζεη. Δδώ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη κέζα ζηελ θόξκα πνπ 

εκθαλίδεηαη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο. Όπσο θαη ζηηο 

ζειίδεο accountcreation.php θαη accountconnection.php έηζη θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εθηεινύληαη θαη θάπνηνη έιεγρνη γηα ην αλ έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία θαη άκα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε είλαη ζσζηά θαζώο 

επίζεο θαη ηα θνπκπηά εηζόδνπ θαη θαζαξηζκνύ. 
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  Μόιηο ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ηόηε 

πξαγκαηνπνηεί είζνδν κέζα ζηελ αγγειία ηνπ γηα λα θάλεη ηηο ελεκεξώζεηο πνπ ζέιεη. 
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7.2  memberschanges.php 

  Η επόκελε ζειίδα γηα ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε είλαη ε memberschanges.php. Δδώ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ελεκέξσζε ζε θάπνηα ζηνηρεία ηεο αγγειίαο, ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ, ζηα ρηιηόκεηξα ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

αγγειίαο, δηόηη ν ηδηώηεο κπνξεί λα αιιάμεη γλώκε γηα ηελ ηηκή ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαζώο επίζεο θαη ηα ρηιηόκεηξα κπνξεί εθείλε ηελ πεξίνδν λα έρνπλ απμεζεί θαη 

επίζεο λα έρεη λα πεη ηίπνηα θαηλνύξγην γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο 

ζε απηή ηελ ζειίδα γίλεηε έιεγρνο γηα ην αλ ν ρξήζηεο έρεη ζπκπιεξώζεη ηα πεδία 

ηεο ηηκήο, ησλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηεο πεξηγξαθήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

ζπκπιεξσκέλν θάπνην από απηά ηα πεδία ηόηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα θαη ε 

ελεκέξσζε δελ ζπλερίδεηαη.  Σέινο ζε απηή ηελ ζειίδα ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη 

θαη αιιαγέο πάλσ ζην θνκκάηη ησλ θσηνγξαθηώλ όπσο λα αλεβάζεη πεξηζζόηεξεο 

θσηνγξαθίεο ή λα δηαγξάςεη ηηο ππάξρνλ θαη λα αλεβάζεη θαηλνύξγηεο. 
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7.3  deletepictures.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εθηειείηε κέζα ζηελ ζειίδα memberschanges.php θαη είλαη 

απηή πνπ δηαγξάθεη ηηο ππάξρνλ θσηνγξαθίεο ηεο αγγειίαο εθηόο από ηελ αξρηθή 

δηόηη απηή εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ αλαδήηεζε. 
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7.4  updatedata.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα όπσο θαη ε deletepictures.php εθηειείηε κέζα ζηελ ζειίδα 

memberschanges.php θαη είλαη απηή πνπ ελεκεξώλεη ηα ζηνηρεία ηεο ηηκήο ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ησλ ρηιηνκέηξσλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. Μόιηο ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη όια ηα πεδία ηόηε εθηειείηε επηηπρώο ε 

ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ. 
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Κεθάλαιο 8-Σςναπηήζειρ 

8.1  codes.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε θάπνηεο ζειίδεο ηνπ site θαη 

πεξηιακβάλεη θώδηθεο γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κε ηνλ server, 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηελ 

εθηέιεζε ηώλ εξσηεκάησλ ηεο mysql, θαη ηέινο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εηζόδνπ θαη εμόδνπ ησλ ρξεζηώλ ζηηο ζειίδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνύο 

ηνπο. 

 

 

Κεθάλαιο 9-Γεμιοςπγία Πινάκυν 

9.1  tablescreation.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα είλαη ε πξώηε ζειίδα πνύ θαινύκε ζηνλ εμππεξεηεηή 

δηαδηθηύνπ θαη είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηνύο πίλαθεο καδί κε ηηο ζηήιεο ηνπο ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ. Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα καδί κε ηε βνήζεηα ηεο ζειίδαο codes.php 

θαηαθέξλεη λα εθηειέζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ. 
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Κεθάλαιο 10-Έλεγσορ Ονομάηυν 

10.1  nameschecking.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εθηειείηε κέζα ζηελ ζειίδα accountcreation.php θαη θάλεη 

ηνλ έιεγρν γηα ην αλ ην όλνκα ρξήζηε πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ππάξρεη ή όρη. Άκα δελ 

ππάξρεη ηόηε εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη είλαη δηαζέζηκν άξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

αιιηώο εκθαλίδεηαη κήλπκα πνύ ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη είλαη κε δηαζέζηκν θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ ζπλερίδεηαη. 
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Κεθάλαιο 11-Μενού Σελίδυν 

11.1  menus.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ππάξρεη κέζα ζε θάπνηεο ζειίδεο ηνπ site θαη ρσξίδεηαη ζε 

δύν κέξε. Σν έλα είλαη ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ην θαλνληθό κελνύ πνπ ππάξρεη 

ζηελ αξρηθή ζειίδα κε ηηο επηινγέο αξρηθή ζειίδα, αλαδήηεζε απηνθηλήησλ, γεληθή 

αλαδήηεζε, θαηαρώξεζε απηνθηλήησλ, είζνδνο ρξήζηε, θαη επηθνηλσλία. Σν άιιν 

κέξνο είλαη ε πεξίπησζε πνύ ν ρξήζηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη είζνδν κε ηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ θαη πάλσ ζην κελνύ ππάξρεη κόλν ε επηινγή έμνδνο ρξήζηε όπνπ 

όηαλ ν ρξήζηεο ηειεηώζεη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζέιεη λα θάλεη ηόηε θάλεη θιηθ ζε απηή 

ηελ επηινγή όπνπ νδεγείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

Κεθάλαιο 12-Έξοδορ Χπήζηε 

12.1  accountexit.php 

  Η ζπγθεθξηκέλε ζειίδα εθηειείηαη θάζε θνξά πνύ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έμνδν από ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ, όπνπ κόιηο θάλεη ηελ επηινγή ηνπ 

ηόηε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ε έμνδνο ηνπ από ηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ θαη καδί κε έλαλ ζύλδεζκν πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 

  



61 
 

Κεθάλαιο 13-Μοπθοποιήζειρ CSS 

13.1  objectsform.css 

  Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ site θαη κέζα 

ζε απηό ππάξρνπλ νη θώδηθεο γηα ηηο κνξθνπνηήζεηο ησλ γξακκαηνζεηξώλ, ησλ 

κελνύ, ηνπ πξνβνιέα κε ηηο εηθόλεο, ησλ θεηκέλσλ, ησλ θνπκπηώλ, ηεο 

ζειηδνπνίεζεο,  ηηο θόξκεο, θαη ησλ ρξσκάησλ. 

 

Κεθάλαιο 14-Κυδικοποιήζειρ JavaScript 

14.1  scripts.js 

  Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηιακβάλεηαη κέζα ζε θάπνηεο ζειίδεο ηνπ site θαη 

πεξηέρεη θώδηθεο γηα ηνλ πξνβνιέα κε ηηο εηθόλεο, ηελ εκθάληζε ησλ κνληέισλ ησλ 

απηνθηλήησλ κόιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ κάξθα, θαη ηέινο εδώ ππάξρνπλ θαη όινη 

νη θώδηθεο γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ πεδίσλ πνπ εθηεινύληαη ζε νξηζκέλεο ζειίδεο 

όπνπ ν ρξήζηεο μέραζε λα ζπκπιεξώζεη θάπνην πεδίν θάπνηαο θόξκαο.  
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