ΛΥΣΗ ΦΕ10 για το μάθημα “ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Διαδικτυακών Εφαρμογών”
Εκπαιδευτικός: Παπαστεργίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής
πληροφορικής ΠΕ86
ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ.
Ένα ξενοδοχείο έχει την παρακάτω πολιτική κράτησης δωματίων:
Μονόκλινο 50 ευρώ/βράδυ
Δίκλινο 70 ευρώ/βράδυ
Τρίκλινο 100 ευρώ/βράδυ
Σουίτα 200 ευρώ/βράδυ
Αν επιλεχτεί και πρωινό η χρέωση είναι 10 ευρώ ανά βράδυ.
Να δημιουργηθεί φόρμα σε HTML αρχείο με όνομα room.html

Να δημιουργηθεί αρχείο php, με ονομασία room.php , που μετά από POST θα εμφανίζει τα παρακάτω:

ΑΡΧΕΙΟ room.html
<!doctype html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<body bgcolor="#00FFCC">
<CENTER>
<H1>ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ</H1>
<BR>
<form action="room.php" method="post">
ΟΝΟΜΑ: <input type="text" name="name">
<br>
ΕΠΙΘΕΤΟ: <input type="text" name="lastname">
<br>
EMAIL: <input type="text" name="email">
<br>
ΒΡΑΔΥΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: <input type="text" name="days">
<br>
ΣΧΟΛΙΑ:
<br>
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<br>
<hr size=3>
<br>
<input type="radio" name="breakfast" value="1">Με πρωινό 10 ευρώ/βράδυ
<input type="radio" name="breakfast" value="2">Χωρίς πρωινό
<br>
<hr size=3>
<br>
<label>ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ</label>
<select name="room">
<option value="1">Μονόκλινο 50 ευρώ/βράδυ</option>
<option value="2">Δίκλινο 70 ευρώ/βράδυ</option>
<option value="3">Τρίκλινο 100 ευρώ/βράδυ</option>
<option value="4">Σουίτα 200 ευρώ/βράδυ</option>
</select>
<br>
<br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

Αρχείο room.php
<?php
$name=$_POST["name"];
$lastname=$_POST["lastname"];
$email=$_POST["email"];
$days=$_POST["days"];
$breakfast=$_POST["breakfast"];
$room=$_POST["room"];
$fdays=(int)$days;
$fbreakfast=(int)$breakfast;
$froom=(int)$room;
$comment=$_POST["comment"];
echo '<center>';
echo '<body style="background-color:orange">';
echo '<font color="black">';
echo "<h2>". "ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ" . "</h2><br>";
echo "<h2>". "Όνοματεπώνυμο πελάτη: " .$name." ".$lastname ."</h2><br>";
echo "<h2>". "email: " .$email. "</h2><br>";
echo "<h2>". "Ημέρες διαμονής: " .$days. "</h2><br>";
if($fbreakfast==1){
echo "<h2>". "Με πρωινό" . "</h2><br>";
}
else{
echo "<h2>". "Χωρίς πρωινό" . "</h2><br>";
}
if($froom==1){
echo "<h2>". "Μονόκλινο δωμάτιο " . "</h2><br>";
}
else if($froom==2){
echo "<h2>". "Δίκλινο δωμάτιο " ."</h2><br>";
}
else if($froom==3){
echo "<h2>". "Τρίκλινο δωμάτιο " ."</h2><br>";
}
else if($froom==4){
echo "<h2>". "Σουίτα " ."</h2><br>";
}
echo '<hr size=3>';
echo "<h2>". "Παρατηρήσεις: " .$comment. "</h2><br>";
if($froom==1){
if($fbreakfast==1){
$price=$days*60;}
else{
$price=$days*50;}
}
else if($froom==2){

if($fbreakfast==1){
$price=$days*80;}
else{
$price=$days*70;}
}
else if($froom==3){
if($fbreakfast==1){
$price=$days*100;}
else{
$price=$days*110;}
}
else if($froom==4){
if($fbreakfast==1){
$price=$days*210;}
else{
$price=$days*200;}
}

echo "<br>";
echo "<h2>". "ΧΡΕΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ " . $price. " ευρώ" . "</h2><br>";
date_default_timezone_set("Europe/Athens");
echo "Ημερομηνία: " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Ώρα: " . date("h:i:sa");
$message = "Κράτηση ξενοδοχείου " . $price . " ευρώ". "\n" . $days . " ημέρες" ;
mail("kpapkpap@yahoo.gr", "Κράτηση ξενοδοχείου",$message );
echo "<br>";
echo "<font size=5>";
echo "Στάλθηκε αντίστοιχο email";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo ' <a href="room.html">ΚΑΝΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΞΑΝΑ</a>';
?>

