Φύλλο εργασίας 08 για το μάθημα “ Σχεδιασμός
και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών”
Εκπαιδευτικός: Παπαστεργίου Κωνσταντίνος,
Καθηγητής πληροφορικής ΠΕ86
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Δημιουργείστε το παρακάτω αρχείο με όνομα tv.html
<!doctype html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<body bgcolor="#00FFCC">
<CENTER>
<H1>ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ</H1>
<BR>
<form action="tv.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name">
<br>
Lastname: <input type="text" name="lastname">
<br>
email: <input type="text" name="email">
<br>
Comment:
<br>
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<br>
<hr size=3>
<br>
<input type="radio" name="packet" value="total">total
<input type="radio" name="packet" value="sport">sport
<input type="radio" name="packet" value="family">family
<br>
<hr size=3>
<br>
<label>ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</label>
<select name="licences">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="5">5</option>
</select>
<br>
<br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

Δημιουργείστε το αρχείο με όνομα tv.php
<?php
$name=$_POST["name"];
$lastname=$_POST["lastname"];
$email=$_POST["email"];
$packet=$_POST["packet"];
$licences=$_POST["licences"];
echo '<center>';
echo '<body style="background-color:blue">';
echo '<font color="white">';
echo "<h2>". "ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ" . "</h2><br>";
echo "<h2>". "Όνοματεπώνυμο πελάτη: " .$name." ".$lastname ."</h2><br>";
echo "<h2>". "email: " .$email. "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΠΑΚΕΤΟ: " .$packet. "</h2><br>";
echo "<h2>". "ΑΔΕΙΕΣ: " .$licences. "</h2><br>";
if($packet=="total"){
if($licenses=="1"){
$price=30;}
else if ($licences=="3"){
$price=90-0.2*75;}
else{
$price=150-0.4*75;}
}
else if($packet=="sport"){
if($licences==1){
$price=25;}
else if ($licences==3){
$price=50-0.2*75;}
else{
$price=75-0.4*75;}
}
else if($packet=="family"){
if($licenses=="1"){
$price=20;}
else if ($licences=="3"){
$price=60-0.2*75;}
else{
$price=100-0.4*75;}
}
echo "<br>";
echo "<h2>". "ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ " . $price. " ευρώ" . "</h2><br>";
date_default_timezone_set("Europe/Athens");
echo "Ημερομηνία: " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Ώρα: " . date("h:i:sa");
?>

Το αποτέλεσμα θα είναι:

ΑΣΚΣΗΣΗ: Μία μεταφορική εταιρία έχει τους εξής κανόνες:
Δέμα για Ευρώπη μέχρι 5 κιλά, τιμή 10 ευρώ
Δέμα για Ευρώπη πάνω από 5 κιλά , 10 ευρώ για τα πρώτα 5 κιλά και 1 ευρώ για κάθε
επιπλέον κιλό.
Δέμα για Ελλάδα, μέχρι 5 κιλά 1 ευρώ
Δέμα για Ελλάδα πάνω από 5 κιλά 2 ευρώ για τα πρώτα 5 κιλά και 0.1 ευρώ για κάθε
επιπλέον κιλό.
Αν είσαι συνδρομητής στην εταιρία υπάρχει έκπτωση 20%.
Να γίνει κατάλληλη φόρμα σε html αρχείο που να περιέχει όλα τα παραπάνω, η οποία θα
καλεί κάποιο αρχείο php για να εμφανίζονται τα παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Προορισμός δέματος
Βάρος δέματος
Συνδρομητής ή όχι
Τελική τιμή χρέωσης αποστολής.

