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1. Εισαγωγή

1.1 PHP
H PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων
web µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από
ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να
παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο
πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML.
Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντιπροσωπεύουν το "PHP: Hypertext
Preprocessor" είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα, γενικού
σκοπού scripting γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη
για ανάπτυξη εφαρµογών για το Web και µπορεί να ενσωµατωθεί στην HTML.
Η σύνταξη της παίρνει στοιχεία των C, Java, και Perl και είναι εύκολη στην
µάθηση

Τι µπορεί να κάνει η PHP;
Οτιδήποτε. Η PHP επικεντρώνεται κυρίως στο server-side scripting,
οπότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε οτιδήποτε ένα άλλο CGI πρόγραµµα
µπορεί να κάνει, όπως να µαζέψει δεδοµένα, να παράγει δυναµικό περιεχόµενο
σελίδων, ή να στείλει και να πάρει cookies. Αλλά η PHP µπορεί να κάνει πολύ
περισσότερα.
Τρεις οι κύριοι τοµείς που χρησιµοποιείται ένα PHP script.
•

Server-side scripting. Αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το κύριο πεδίο
για την PHP. Χρειάζεστε τρία πράγµατα για να δουλέψει αυτό. Τον PHP
µεταγλωττιστή (parser) (CGI ή server module), ένα webserver
(εξηπηρετητή σελίδων) και ένα web browser ("φυλλοµετρητή"). Πρέπει
να τρέξετε τον webserver, µε µια συνδεδεµένη εγκατάσταση της PHP.
Μπορείτε να προσπελάσετε τα αποτελέσµατα του PHP προγράµµατος
µε ένα web browser, βλέποντας την σελίδα PHP µέσα από τον server.

Για

περισσότερες

πληροφορίες,

δείτε

την

παράγραφο

οδηγίες

εγκατάστασης.
•

Command line scripting. Μπορείτε να φτιάξετε ένα PHP script για να το
τρέχετε χωρίς server ή browser. Για να την χρησιµοποιήσετε µε αυτό
τον τρόπο χρειάζεστε µόνο τον PHP µεταγλωττιστή. Αυτός ο τύπος
είναι ιδανικός για script που εκτελούνται συχνά µε τη χρήση της cron
(σε *nix ή Linux) ή µε τον Task Scheduler (στα Windows). Αυτά τα
script µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για απλές εργασίες
επεξεργασίες κειµένου. ∆είτε την ενότητα σχετικά µε την Command
line χρήση της PHP για περισσότερες πληροφορίες.

•

Εγγραφή client-side GUI εφαρµογών (Γραφικά περιβάλλοντα χρηστών).
Η PHP ίσως να µην είναι η πιο καλή γλώσσα για να γράψει κανείς
παραθυριακές εφαρµογές, αλλά αν ξέρετε PHP πολύ καλά και θέλετε να
χρησιµοποιήσετε κάποια προχωρηµένα χαρακτηριστικά της PHP στις
client-side εφαρµογές σας, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
PHP-GTK για αυτού του είδους τα προγράµµατα. Έχετε επίσης τη
δυνατότητα να γράφετε cross-platform εφαρµογές µε αυτό τον τρόπο.
Το PHP-GTK είναι µια επέκταση της PHP και δεν συµπεριλαµβάνεται
στην κύρια διανοµή. Αν ενδιαφέρεστε για το PHP-GTK, επισκεφτείτε »
την δική του ιστοσελίδα.
Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά

συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του Linux, πολλών εκδοχών του Unix (HPUX, Solaris και OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS και
πιθανώς σε άλλα. Η PHP υποστηρίζει επίσης τους Apache, Microsoft Internet
Information Server, Personal Web Server, Netscape και iPlanet servers, Oreilly
Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, και πολλούς άλλους
webserver. Για την πλειοψηφία των server η PHP έχει ένα module, για τους
υπόλοιπους η PHP µπορεί να λειτουργήσει ως ένας CGI επεξεργαστής.
Έτσι µε την PHP έχετε την ελευθερία επιλογής ενός λειτουργικού
συστήµατος και ενός web server. Επιπλέον, έχετε επίσης την ελευθερία να
χρησιµοποιήσετε συναρτησιακό (procedural) ή αντικειµενοστρεφή (object
oriented) προγραµµατισµό ή µια ανάµειξη τους. Αν και η παρούσα έκδοση δεν

υποστηρίζει όλα τα πρότυπα χαρακτηριστικά, µεγάλες βιβλιοθήκες κώδικα και
µεγάλες εφαρµογές (συµπεριλαµβανοµένης και της βιβλιοθήκης PEAR) είναι
γραµµένες µόνο µε αντικειµενοστρεφή κώδικα.

1.2 HTML
Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup
Language. Η html δεν είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού. Είναι µια
περιγραφική γλώσσα (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος γραφής
κειµένου.

Ο

καθένας

µπορεί

να

δηµιουργήσει

ένα

αρχείο

HTML

χρησιµοποιώντας απλώς έναν επεξεργαστή κειµένου. Aποτελεί υποσύνολο της
γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από
την IBM προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης
κειµένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Ο browser αναγνωρίζει
αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται σε αυτόν.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η html είναι η πρώτη και πιο διαδεδοµένη γλώσσα
περιγραφής της δοµής µιας ιστοσελίδας.

Τι µπορεί να κάνει η HTML
Η HTML περιγράφει την δοµή της σελίδας. Η HTML, λόγω της
κληρονοµιάς της από την SGML, είναι µια γλώσσα για την περιγραφή της
δοµής ενός εγγράφου και όχι της πραγµατικής παρουσίασης του. Το σκεπτικό
εδώ είναι ότι τα περισσότερα έγγραφα έχουν κοινά στοιχεία – για παράδειγµα
τίτλους, παραγράφους, ή λίστες.
Η HTML δεν περιγράφει την διάταξη της σελίδας. Η HTML δε λέει
τίποτα σχετικά µε το πώς πρέπει να δείχνει η σελίδα όταν την εµφανίζει
κάποιος στην οθόνη του. Το µόνο που υποδεικνύουν τα tags της HTML είναι
το γεγονός ότι ένα κοµµάτι κειµένου είναι επικεφαλίδα, ή στοιχείο µιας λίστας
ή κανονική παράγραφος.
Η HTML είναι µια γλώσσα χαρακτηρισµού. Η χρήση µιας γλώσσας
χαρακτηρισµού σηµαίνει ότι ξεκινάµε µε το κείµενο της σελίδας και

προσθέτουµε

ειδικούς

χαρακτηρισµούς

(tags)

γύρω

από

λέξεις

ή

παραγράφους.

Η HTML σήµερα
Σήµερα πολλοί είναι εκείνοι που δηµιουργούν µια ιστοσελίδα σε κάποιο
πρόγραµµα που επιτρέπει την δηµιουργία χωρίς την συγγραφή κώδικα. Η
κοινή άποψη πάνω στο θέµα όµως είναι ότι κάτι τέτοιο είναι αρνητικό επειδή ο
δηµιουργός δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο του κώδικα µε αποτέλεσµα πολλές
φόρες να υπάρχει οπτικό χάος στην προσπάθεια των browser να εµφανίσουν
την ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί ειδικό λογισµικό, που
επιτρέπει το "στήσιµο" της σελίδας οπτικά, χωρίς τη συγγραφή κώδικα, δίνει
όµως

τη

δυνατότητα

παρέµβασης

και

στον

κώδικα.

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα το λογισµικό Dreamweaver της Adobe και το FrontPage της
Microsoft.

1.3 JavaScript
H γλώσσα JavaScript γεννήθηκε το 1995. Χαρακτηρίζεται σαν µία scripting
γλώσσα. Στη σύνταξή της µοιάζει µε τη γλώσσα Java, είναι δηλαδή
αντικειµενοστρεφής (object-oriented), αλλά διαφέρει σε πολλά σηµαντικά
σηµεία χωρίς οι δύο γλώσσες να βρίσκονται σε συναγωνισµό

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα

Το µεγάλο πλεονέκτηµα (και πολλές φορές µπελάς) του κώδικα
Javascript είναι ότι εκτελείται από τον Web Browser του επισκέπτη της
σελίδας. Αυτό έχει το πλεονέκτηµα της ελάφρυνσης του φόρτου του Web
Server αφού οι εργασίες γίνονται όλες από το PC του χρήστη.
∆υστυχώς µε τον τρόπο αυτό δεσµευόµαστε από τις δυνατότητες της
έκδοσης και του είδους του Browser που διαθέτει ο χρήστης και έτσι
υπάρχουν περιπτώσεις που ο κώδικάς µας δεν θα λειτουργεί σωστά. Το

πρόβληµα αυτό δεν είναι πολύ διαδεδοµένο, αλλά υφίσταται και καλό είναι να
το γνωρίζουµε πριν κατασκευάσουµε κάτι περίπλοκο, χρησιµοποιώντας την
Javascript γιατί ο κίνδυνος να απαιτηθούν σοβαρές αλλαγές µετά το τέλος της
κατασκευής δεν µπορεί να αποκλειστεί.
Στην πραγµατικότητα, η JavaScript έχει ένα πολύ εξειδικευµένο αντικείµενο,
αυτό της δηµιουργίας και διαχείρισης κώδικα HTML, κάτι που της επιτρέπει να
συµπορεύεται µε την HTML.
Η

JavaScript

δεν

είναι

πλήρης

γλώσσα

προγραµµατισµού,

µε

αποτέλεσµα να υστερεί σε πολλούς τοµείς όπως, για παράδειγµα, αυτός των
εφαρµογών πελάτη-διακοµιστή (client-server) όπου διακρίνουµε την υπεροχή
της Java.
Ο κώδικας της JavaScript πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά µέσα σε κώδικα
της HTML τον οποίο και εµπλουτίζει µε δυνατότητες που δεν τις παρέχει η
HTML.

Πως λειτουργεί

Ένα πρόγραµµα σε JavaScript είναι καθοδηγούµενο από γεγονότα
(events). Τα γεγονότα είναι ενέργειες που εµφανίζονται σε µια ιστοσελίδα,
συνήθως ως αποτέλεσµα της επέµβασης του χρήστη π.χ., ένα κλικ σε ένα
κουµπί είναι ένα γεγονός, η αλλαγή της διάστασης της σελίδας (resizing) είναι
ένα γεγονός, όπως επίσης γεγονός είναι και η υποβολή µιας συµπληρωµένης
φόρµας
Ένα γεγονός, επίσης, είναι η δράση που προκαλεί ένας χειριστής
γεγονότος (event handler). Ο χειριστής γεγονότος διευκρινίζει ποιος κώδικας
JavaScript πρέπει να εκτελεστεί.

2. Παρουσίαση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του
Βλαβοληπτικού Κέντρου
Η ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε έχει ως θέµα ένα κέντρο
βλαβοληψίας. Χώρος εγκατάστασης της συγκεκριµένης εφαρµογής µπορεί να
είναι το εσωτερικό δίκτυο µιας εταιρείας χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι
δεν µπορεί να λειτουργήσει µέσω διαδικτύου. Κάνοντας χρήση της εφαρµογής
η εταιρεία θα δύναται να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τις βλάβες που
προκύπτουν στους υπαλλήλους της και τις αναφέρουν µέσω της εφαρµογής
αυτής.

2.1 Υλοποίηση
Η

σελίδα

σχεδιάστηκε

κάνοντας

χρήση

του

σχεδιαστικού

προγράµµατος Dreamweaver όσον αφορά τον κώδικα html και php. Η
σχεδίαση της βάσης έγινε µέσω του phpMyAdmin. Για την εκτέλεση του
κώδικα php χρησιµοποιήσαµε τον apache webserver ο οποίος περικλείονταν
στο πακέτο xampp µαζί µε τον database server mysql.

2.2 Βασικά αρχεία του συστήµατος

adminPanel.php

Εµφανίζει τις διαθέσιµες επιλογές του διαχειριστή του
συστήµατος
changeInfo.php
∆ίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αλλάξει τα
στοιχεία ενός χρήστη
changeUserInfo.php Εµφανίζει τη λίστα των διαθέσιµων χρηστών για
µεταβολή των στοιχείων τους
changeUserLevel.php Εµφανίζει τη λίστα των διαθέσιµων χρηστών για
µεταβολή του επιπέδου πρόσβασής τους
config.php
Περιλαµβάνει τις βασικές ρυθµίσεις για τη σύνδεση µε
τη βάση δεδοµένων
configuration.php
∆ίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αλλάξει τις
ρυθµίσεις της εφαρµογής
db.php
Οργανώνει τα require τα οποία είναι απαραίτητα για τη

λειτουργία των συναρτήσεων επικοινωνίας µε τη βάση
δεδοµένων
dbConn.php
∆ηµιουργία µιας κλάσης η οποία είναι υπεύθυνη για τη
σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων
dbDeletes.php
Περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις που εκτελούν
ερωτήµατα διαγραφής στη βάση
dbGets.php
Περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις που εκτελούν
ερωτήµατα ανάκτησης από τη βάση
dbInserts.php
Περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις που εκτελούν
ερωτήµατα εισαγωγής δεδοµένων στη βάση
dbUpdates.php
Περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις που εκτελούν
ερωτήµατα ενηµέρωσης στη βάση
deleteUser.php
∆ίνει τη δυνατότητα διαγραφής του χρήστη από τη
βάση
faq.php
Εµφανίζει τις καταχωρήσεις των γρήγορων λύσεων
generalFunctions.php Περιλαµβάνει κάποιες γενικές συναρτήσεις
index.php
Εµφανίζει την κεντρική σελίδα της εφαρµογής
insertFaq.php
∆ίνει τη δυνατότητα εισαγωγής γρήγορης λύσης στη
βάση
insertTicket.php
∆ίνει τη δυνατότητα εισαγωγής βλάβης στη βάση
lcClient.php
∆ίνει τη δυνατότητα για live chatting µεταξύ ενός
χρήστη και ενός τεχνικού ή διαχειριστή
login.php
∆ίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στη βάση
norights.php
Εµφανίζει µηνύµατα µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης
profile.php
Επιτρέπει στο χρήστη την αλλαγή των προσωπικών
στοιχείων
registration.php
∆ίνει τη δυνατότητα εγγραφής ενός νέου χρήστη
securityFuncs.php
Περιλαµβάνει όλες τις συναρτήσεις ασφαλείας
showMessage.php
Εµφανίζει τα διάφορα µηνύµατα της εφαρµογής
systemMessages.php Περιλαµβάνει όλα τα µηνύµατα που εµφανίζει η
εφαρµογή
ticketStates.php
Περιλαµβάνει τις καταστάσεις των βλαβών
viewTicket.php
Εµφανίζει την κατάσταση και τα στοιχεία µιας βλάβης
viewTickets.php
Εµφανίζει το πλήθος και ορισµένα στοιχεία κάθε
βλάβης

3. ∆οµή βάσης δεδοµένων
Η βάση δεδοµένων ονοµάστηκε vlaves και περιλαµβάνει 8 πίνακες οι
οποίοι φαίνονται παρακάτω:
config

Στον παραπάνω πίνακα αποθηκεύονται οι βασικότερες ρυθµίσεις της
εφαρµογής.
•

Το πεδίο portalTitle περιλαµβάνει τον τίτλο όλων των ιστοσελίδων της
εφαρµογής

•

Το πεδίο welcomemsg περιλαµβάνει το αρχικό µήνυµα καλωσορίσµατος

•

Το πεδίο ticketPageRefreshTime αναφέρεται στο χρόνο ανανέωσης της
ιστοσελίδας εµφάνισης βλαβών.

•

Το πεδίο maxPendingTicketsPerUser αναφέρεται στον µέγιστο αριθµό
βλαβών που µπορεί να εισάγει ένας χρήστης

contact

•

Το πεδίο text περιλαµβάνει τις πληροφορίες επικοινωνίας αντίστοιχα για
το τηλέφωνο και το e-mail

•

Το πεδίο email γίνεται 1 αν οι πληροφορίες που περιλαµβάνει το πεδίο
text είναι τύπου e-mai.

•

Το πεδίο phone γίνεται 1 αν οι πληροφορίες που περιλαµβάνει το πεδίο
text είναι τύπου phone.

faq

•

Το πεδίο user_id αναφέρεται στο αναγνωριστικό του χρήστη που έχει
κάνει καταχώρηση της γρήγορης λύσης.

•

Το πεδίο title περιλαµβάνει τον τίτλο της γρήγορης λύσης.

•

Το πεδίο text περιλαµβάνει το κείµενο της γρήγορης λύσης.

links

•

Το πεδίο title περιλαµβάνει τι θα εµφανίζεται στη θέση του
υπερσυνδέσµου.

•

Το πεδίο link περιλαµβάνει τη διεύθυνση στην οποία οδηγεί ο
υπερσύνδεσµος.

livechat

•

Το πεδίο id αποτελεί µετρητή των µηνυµάτων που αποστέλλει ο κάθε
χρήστης

•

Το πεδίο userid αναφέρεται στο αναγνωριστικό του χρήστη ο οποίος
έχει αποστείλει το µήνυµα

•

Το πεδίο title (προορίζεται για µελλοντική χρήση) περιλαµβάνει ένα
τίτλο για κάθε συνοµιλία

•

Το πεδίο msg περιλαµβάνει το περιεχόµενο του µηνύµατος που
πληκτρολογεί κάθε χρήστης

•

Το πεδίο timeSent αποθηκεύει το χρόνο κατά τον οποίο στάλθηκε το
κάθε µήνυµα

•

Το πεδίο windowId αναφέρεται στο µοναδικό αναγνωριστικό που
χαρακτηρίζει κάθε παράθυρο του chat που ανοίγεται.
livechatactivity

•

Το πεδίο user1LastActive αποθηκεύει τον χρόνο της τελευταίας
ανανέωσης του παραθύρου του απλού χρήστη

•

Το πεδίο user2LastActive αποθηκεύει τον χρόνο της τελευταίας
ανανέωσης του παραθύρου του τεχνικού

•

Το πεδίο windowId αποθηκεύει το µοναδικό αναγνωριστικό που
χαρακτηρίζει το παράθυρο της συνοµιλίας µεταξύ των δύο παραπάνω
χρηστών
livechatsessions

•

Το πεδίο windowId αποθηκεύει το µοναδικό αναγνωριστικό που
χαρακτηρίζει το παράθυρο της συνοµιλίας µεταξύ των δύο παραπάνω
χρηστών

•

Το πεδίο user1Id αποθηκεύει το µοναδικό αναγνωριστικό του απλού
χρήστη

•

Το πεδίο user2Id αποθηκεύει το µοναδικό αναγνωριστικό του τεχνικού
ή διαχειριστή

•

Το πεδίο state αναφέρεται στην κατάσταση την οποία βρίσκεται η
συνοµιλία, αν δηλαδή κάποιος τεχνικός έχει αναλάβει να µιλήσει µε το
χρήστη που έκανε την αίτηση.
pagesecurity

•

Το πεδίο pageId αναφέρεται στο αναγνωριστικό της κάθε ιστοσελίδας

•

Το πεδίο accessLevel περιλαµβάνει το επίπεδο πρόσβασης που πρέπει
να έχει ένας χρήστης για να περιηγηθεί στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα.

•

Το πεδίο pageName περιέχει το όνοµα αρχείου της ιστοσελίδας στο
οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως.

responses

Ο πίνακας αυτός περιέχει τα µηνύµατα που εµφανίζονται σε διάφορες
φάσεις της συνοµιλίας χρήστη-τεχνικού
•

Το πεδίο id είναι το µοναδικό αναγνωριστικό του κάθε µηνύµατος

•

Το πεδίο text αποτελείται από το περιεχόµενο του µηνύµατος

•

Το πεδίο type αποθηκεύει τον τύπο του µηνύµατος

stoixeia

•

Το πεδίο user_id αναφέρεται στο αναγνωριστικό του κάθε χρήστη.

•

Το πεδίο realname περιέχει το όνοµα του κάθε χρήστη.

•

Το πεδίο fullname περιέχει το επίθετο του κάθε χρήστη.

•

Το πεδίο phone_num περιέχει τον αριθµό τηλεφώνου του χρήστη

•

Το πεδίο IP_address περιέχει τη διεύθυνση IP του χρήστη.

•

Το πεδίο e_mail περιέχει το e-mail του χρήστη.

tickets

•

Το πεδίο tick_id αναφέρεται στο αναγνωριστικό κάθε βλάβης.

•

Το πεδίο user_post_id περιέχει το αναγνωριστικό του χρήστη που
έκανε καταχώρηση της βλάβης.

•

Το πεδίο description περιέχει την περιγραφή της βλάβης.

•

Το πεδίο user_assigned περιέχει το αναγνωριστικό του χρήστη ο οποίος
έχει αναλάβει τη βλάβη

•
•
•
•
•

Το πεδίο time_posted περιέχει το χρόνο που έγινε η καταχώρηση της
βλάβης.
Το πεδίο time_queued περιέχει το χρόνο που η βλάβη τέθηκε σε
αναµονή.
Το πεδίο time_unqueued περιέχει το χρόνο που η βλάβη βγήκε από την
κατάσταση αναµονής.
Το πεδίο time_finished περιέχει το χρόνο που η βλάβη ολοκληρώθηκε
Το πεδίο state περιέχει την κατάσταση της βλάβης.
users

•

Το πεδίο id αναφέρεται στο αναγνωριστικό του χρήστη.

•

Το πεδίο username περιέχει το όνοµα χρήστη.

•

Το πεδίο password περιέχει το κωδικοποιηµένο αλφαριθµητικό που
αντιστοιχεί στον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.

•

Το πεδίο lastActive περιέχει το χρόνο της τελευταία εισόδου του
χρήστη στο σύστηµα.

•

Το πεδίο access_level περιέχει το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη.

4. Συσχετίσεις πινάκων

5. Λειτουργίες και χρήστες του συστήµατος
Γενικές λειτουργίες
1.

Εγγραφή χρήστη

2.

Περιήγηση στις γρήγορες λύσεις

3.

Επικοινωνία µε τους διαχειριστές του συστήµατος

4.

Αναζήτηση στις γρήγορες λύσεις

Λειτουργίες χρήστη
1.

Σύνδεση στο σύστηµα

2.

Αποσύνδεση από το σύστηµα

3.

∆ήλωση βλάβης

4.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

5.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

6.

Live chat µε τους τεχνικούς του συστήµατος

Λειτουργίες τεχνικού
1.

Σύνδεση στο σύστηµα

2.

Αποσύνδεση από το σύστηµα

3.

∆ήλωση βλάβης

4.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

5.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

6.

Περιήγηση στη λίστα βλαβών

7.

Ανάληψη βλάβης καθώς και εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων
καταστάσεων της βλάβης

8.

Προβολή επιπλέον πληροφοριών για κάθε βλάβη

9.

Αποστολή e-mail στον κάθε χρήστη που έχει δηλώσει κάποια βλάβη

10. Live chat µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του συστήµατος
Λειτουργίες διαχειριστή
1.

Σύνδεση στο σύστηµα

2.

Αποσύνδεση από το σύστηµα

3.

∆ήλωση βλάβης

4.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

5.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

6.

Περιήγηση στη λίστα βλαβών

7.

Ανάληψη βλάβης καθώς και εναλλαγή µεταξύ των διαθέσιµων
καταστάσεων της βλάβης

8.

Προβολή επιπλέον πληροφοριών για κάθε βλάβη

9.

Αποστολή e-mail στον κάθε χρήστη που έχει δηλώσει κάποια βλάβη

10. Αλλαγή στοιχείων χρήστη
11. Αλλαγή ιδιότητας χρήστη
12. ∆ιαγραφή χρήστη
13. Εισαγωγή γρήγορης λύσης
14. Αλλαγή ρυθµίσεων εφαρµογής
15. Live chat µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του συστήµατος

Κατά τη σύνδεση τεχνικού ή διαχειριστή εµφανίζονται κάποιες επιπλέον
επιλογές ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασής τους µε σκοπό την
ευκολότερη περιήγησή τους στην εφαρµογή.
Σε περίπτωση µε εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης σε κάποια ιστοσελίδα
του

συστήµατος

εµφανίζεται

αντίστοιχο

µήνυµα

αφού

πρώτα

πραγµατοποιηθεί ο κατάλληλος έλεγχος ασφαλείας.
Τη δυνατότητα να κάνει αίτηµα για συνοµιλία έχει µόνο ο απλός
χρήστης του συστήµατος. Από την άλλη πλευρά µόνο ο τεχνικός και ο
διαχειριστής µπορούν να απαντήσουν σε ένα τέτοιο αίτηµα.

6. Βασικά σηµεία του κώδικα

6.1 Κρυπρογράφηση κωδικού
(generalFunctions.php)
function encrypt($pass)
{
return base64_encode(pack("H*", sha1(utf8_encode($pass))));
}
•

Η παραπάνω συνάρτηση επιστρέφει κωδικοποιηµένο το όρισµά της.
Το

όρισµα

της

συνάρτησης

είναι

ένα

αλφαριθµητικό

προς

κωδικοποίηση. Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω :
1. Το όρισµα κωδικοποιείται σε Utf8. Το utf8 είναι µία συνάρτηση η
οποία µετατρέπει τα αλφαριθµητικά σε ακολουθίες από byte.
2. Γίνεται χρήση της συνάρτησης SHA1, η οποία κάνοντας χρήση
του αλγόριθµου SHA (Secure Hash Algorithm) υπολογίζει το
hash του αλφαριθµητικού.
3. Η συνάρτηση pack χρησιµοποιείται για να µετατραπεί σε
αλφαριθµητική ακολουθία το όρισµά της βάσει του κανόνα
κωδικοποίησης που της δόθηκε.
4. Ο

αλγόριθµος

καταλαµβάνει

κωδικοποίησης
περίπου

33%

είναι

ο

base64,

περισσότερο

αποκωδικοποιηµένα δεδοµένα.

6.2 Κλάση – Εγγραφή
(generalFunctions.php)
class eggrafi
{
public $username = null, $password = null,
$onoma = null, $epitheto = null, $tel = null,
$email = null, $ip = null;
}

χώρο

ο

οποίος
από

τα

•

Ο παραπάνω κώδικας ορίζει µια κλάση µε όνοµα εγγραφή µέσα στην
οποία περιλαµβάνονται οι δηµόσιες µεταβλητές. Αυτό βοηθάει στην
καλύτερη οµαδοποίηση πληροφοριών των χρηστών όπως και στην
γρηγορότερη, ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους. Η
τιµή null και η οποία δίνεται στις µεταβλητές είναι η αρχική τους τιµή. Η
τιµή δηλαδή που θα πάρουν κατά τη δηµιουργία της κλάσης.

6.3 Έλεγχος ασφάλειας σελίδων
(securityFuncs.php)
•

Ο παρακάτω κώδικας δηµιουργήθηκε µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο
πρόσβασης σε κάθε ιστοσελίδα, συγκρίνοντας το accessLevel του
χρήστη µε αυτό που απαιτεί η ιστοσελίδα

function securityCheck($pageId)
{
session_name('tickets');
session_start();

•

Ορίζουµε ένα session µε όνοµα tickets το οποίο και αρχικοποιούµε.

$securityLevel = getAccessLevelByPageId($pageId);
if (!isset($_SESSION['uid']) && $securityLevel >= 0)
header('Location: login.php');

•

Ανασύρουµε από την βάση δεδοµένων το AccessLevel της σελίδας.
Κατόπιν ελέγχουµε εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί. Εφόσον δεν έχει
συνδεθεί ο χρήστης, αλλά η σελίδα απαιτεί εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
στέλνουµε τον χρήστη στη σελίδα Login.php.

If (isset($_SESSION['accesslevel']))
$accessLevel = $_SESSION['accesslevel'];
else
$accessLevel = -1;

•

Εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί ορίζουµε στην µεταβλητή access level το
επίπεδο πρόσβασής του, διαφορετικά της δίνουµε την τιµή -1

if ($accessLevel < $securityLevel)
{
header('Location: norights.php?error=4');
}
else if ($securityLevel == -2 && $accessLevel >= 0)
{
header('Location: noRights.php?error=5');
}
}

•

Στο σηµείο αυτό γίνεται έλεγχος αν ο χρήστης έχει τα απαραίτητα
δικαιώµατα για πρόσβαση στην συγκεκριµένη σελίδα. Για να επισκεφθεί
κάποιος µία σελίδα του κέντρου πρέπει το επίπεδο πρόσβασής του να
είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε αυτό της συγκεκριµένης σελίδας. Εδώ όµως
διακρίνουµε επίσης και την περίπτωση όπου εγγεγραµµένος χρήστης
δεν µπορεί να έχει πρόσβαση σε σελίδα, µιας και η συγκεκριµένη
σελίδα έχει σκοπό να εξυπηρετήσει χρήστες που επιθυµούν να
εγγραφούν ( registration.php ) ή χρήστες που επιθυµούν να συνδεθούν
( login.php ). Οι σελίδες αυτές έχουν επίπεδο πρόσβασης -2.

6.4 Χειρισµός συµβάντων χρήστη
(login.php)

function onLogin($username)
{
$timeLogged = time();
$uid = getIdByUserName($username);
session_set_cookie_params(3600);
session_name('tickets');
session_start();
$_SESSION['uid'] = $uid;
$_SESSION['username'] = $username;
$_SESSION['timeLogged'] = $timeLogged;
$_SESSION['accesslevel'] = getAccessLevelById($uid);
$_SESSION['email'] = getEmailByUserId($uid);
updateUserLastLoginById($uid, time());
return $uid;
}
•

Χειρισµός του συµβάντος Login ενός χρήστη, ενεργοποίηση του
Session και αρχικοποίηση των µεταβλητών του για περαιτέρω χρήστη.
Ορίζεται σαν χρόνος εγκυρότητας του session η µία ώρα ( 3600
millisecond ) και ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων για την ώρα
σύνδεσης του χρήστη

function onLogout($username)
{
session_name('tickets');
session_start();
setcookie(session_name(), '', time() - 3600, '/');
session_destroy();
updateUserLastLoginById($uid, 0);
}
•

Ορίζεται ο χρόνος εγκυρότητας του session σε παρελθοντικό χρόνο
ώστε να θεωρηθεί λήξαν και να διαγραφεί από τον φυλλοµετρητή.
Ορίζουµε ένα session σε χρόνο παρελθοντικό σηµαίνει ότι του δίνουµε

µία ηµεροµηνία και ώρα η οποία έχει παρέλθει. Ο λόγος που γίνεται
αυτό είναι διότι τέτοιου είδους cookies και session διαγράφονται.

6.5 Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων
(db.php)
class dbConn
{
private static $_instance = null;
private static $connection = null;
static public function &getInstance()
{
if(is_null(self::$_instance))
{
self::$_instance = new self();
}
return self::$_instance;
}
function __construct()
{
}
function __destruct()
{
}
public function getConnection()
{
require('config.php');
if (is_null($connection))
$connection = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
mysql_query('set character set greek',$connection);
mysql_query("SET NAMES 'greek'",$connection);
mysql_select_db($dbname);
return $connection;
}
}

•

∆ηµιουργείται µια στατικού τύπου κλάση η οποία αναλαµβάνει τη
σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων. Ο σκοπός δηµιουργίας στατικής
κλάσης είναι να µην δηµιουργούνται ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις µε
τη βάση δεδοµένων. Στατικές κλάσεις είναι οι κλάσεις οι οποίες δεν θα
επηρεαστούν όσες φορές και να εκτελεστεί ο constructor τους. Στην
προκειµένη περίπτωση, αν η συνάρτηση getConnection() εκτελούνταν
µία φορά στην αρχή της σελίδας και µία στο τέλος το $connection το
οποίο θα επέστρεφε θα ήταν το ίδιο.

<meta http-equiv="refresh" content="<?php echo getTicketRefreshTime();
?>">
•

Στα metadata της ιστοσελίδας ορίζει το χρόνο ανανέωσης της
ιστοσελίδας

6.6 Συγκράτηση του µηνύµατος που πληκτρολογεί ο
χρήστης στο πεδίο εισαγωγής κειµένου του Live Chat
και αποφυγή αποστολής του στην βάση πριν αυτός
εκτελέσει την ενέργεια της αποστολής.
(αρχείο lcClient.php)
<input type="hidden" value="false" name="preSubmitted"/>

Στη φόρµα εισάγεται ένα κρυφό πεδίο το οποίο παίρνει την τιµή false
κάθε φορά που φορτώνεται η φόρµα. Το πεδίο αυτό καθορίζει κάθε φορά
αν στην πραγµατικότητα έχει γίνει αποστολή του µηνύµατος από τον
χρήστη (είτε µε Enter είτε πατώντας το κουµπί ‘Αποστολή’) ή αν έχει γίνει
αυτόµατη ανανέωση του παραθύρου του Live Chat.
Η αυτόµατη ανανέωση κάθε 5 δευτερόλεπτα ορίζεται από τον
παρακάτω κώδικα:

window.setInterval(function restore()
{
document.chatForm.preSubmitted.value = "true";
document.chatForm.submit();
},5000);
Κάθε φορά που γίνεται ανανέωση η τιµή του κρυφού πεδίου
‘preSubmitted’ γίνεται true και γίνεται submit της φόρµας.
Κάθε φορά που γίνεται submit της φόρµας καλείται η συνάρτηση
sendMessage(). Η συνάρτηση αυτή καλείται επίσης και όταν ο χρήστης
προβεί σε αποστολή του µηνύµατος του:
function sendMessage()
{
…
}
Αν η συνάρτηση κληθεί από ανανέωση του παραθύρου τότε κάνει την
τιµή του κρυφού πεδίου ‘preSubmitted’ false και βγαίνει.
if (document.chatForm.preSubmitted.value == "true")
{
document.chatForm.preSubmitted.value = "false";
return;
}

Τέλος υπάρχει στον κώδικα και το εξής σηµείο:

<input name="msg" id="msg" size="50" maxlength="80" value="<?php
echo $msg; ?>"/>

Κάθε φορά που γίνεται ανανέωση στο πεδίο msg εµφανίζεται ότι αµέσως πιο
πριν είχε πληκτρολογήσει ο χρήστης. Αν δεν προέρχεται η εκτέλεση του
κώδικα αυτού από ανανέωση αλλά από αποστολή µηνύµατος τότε ο πεδίο
είναι καθαρό.

6.7 Αποφυγή υποκλοπής συνοµιλίας
(αρχείο lcClient.php)
Κάθε παράθυρο συνοµιλίας µεταξύ του απλού χρήστη και του τεχνικού
έχει ένα µοναδικό αναγνωριστικό (WindowID) προκειµένου να µπορούν να
διαχωριστούν όλα τα παράθυρα συνοµιλίας µεταξύ τους.
do
{
$encodedWindowId = encrypt(rand(1000000, 2000000));
}
while(windowIdExists($encodedWindowId));
Ο παραπάνω κώδικας παράγει έναν τυχαίο αριθµό, χρησιµοποιώντας τη
συνάρτηση rand, από το 1000000 ως το 2000000. Αυτός ο αριθµός θα
αποτελέσει το µοναδικό αναγνωριστικό ενός παραθύρου συνοµιλίας. Για το
λόγο αυτό ο κώδικας εκτελείται επαναληπτικά µέχρις ότου να παραχθεί
αναγνωριστικό που δεν υπάρχει ήδη και που δεν χρησιµοποιείται σε κάποια
άλλη συνοµιλία.
Επίσης χρησιµοποιείται η συνάρτηση encrypt. Η συνάρτηση αυτή
κωδικοποιεί τον αριθµό που παράγεται χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο
base64. Ο λόγος ύπαρξης της συνάρτησης αυτής είναι η παροχή ακόµη
µεγαλύτερης ασφάλειας. Ακόµη και αν κάποιος παραβιάσει τον browser και
τα δεδοµένα δεν θα µπορεί εύκολα να παραβιάσει και να υποκλέψει τη
συνοµιλία.

6.8 Ενηµέρωση ότι κάποιος από τους δύο συνοµιλούντες
έχει αποσυνδεθεί.
(αρχείο lcClient.php)
Κατά τη διαδικασία της συνοµιλίας αν κάποιος από τους δύο
συνοµιλούντες αποχωρήσει τότε το σύστηµα ενηµερώνει τον άλλο για την
κίνηση αυτή. Για τον έλεγχο της περίπτωσης αυτής χρησιµοποιούνται δύο
τιµές: user1 à απλός χρήστης, user2 à διαχειριστής ή τεχνικός.

if (isTech($_SESSION['uid']) || isAdmin($_SESSION['uid']))
updateChatUserActivity('user2', $_SESSION['lcWindowId']);
else
updateChatUserActivity('user1', $_SESSION['lcWindowId']);

Στον παραπάνω κώδικα ελέγχεται εάν ο συνοµιλητής στη µία πλευρά
είναι τεχνικός ή διαχειριστής ή είναι ένας απλός χρήστης. Αν είναι τεχνικός
ή διαχειριστής τότε ενηµερώνεται η βάση ότι πρόκειται για το τον ‘user2’
µε αναγνωριστικό παραθύρου το 'lcWindowId'. Αν είναι απλός χρήστης
τότε αυτός χαρακτηρίζεται και περνιέται στη βάση ως ‘user1’.

if ( ( isTech($_SESSION['uid']) || isAdmin($_SESSION['uid']) ) &&
$_SESSION['lcState'] == 1 )
$userToCheck = 'user1';
else if ($_SESSION['lcState'] == 1)
$userToCheck = 'user2';
Στη συνέχεια, στον παραπάνω κώδικα ελέγχεται η άλλη πλευρά της
συνοµιλίας. Αν ο συνδεδεµένος χρήστης είναι τεχνικός ή διαχειριστής τότε
η

µεταβλητή

$userToCheck,

η

οποία

αποθηκεύει

ως

τιµή

τον

χαρακτηρισµό της άλλης πλευράς, παίρνει την τιµή ‘user1’. Αν είναι ένας
απλός χρήστης τότε η µεταβλητή $userToCheck παίρνει την τιµή ‘user2’.
Με τα δύο παραπάνω κοµµάτια κώδικα γίνεται ο διαχωρισµός ανάµεσα
στον χρήστη και στον τεχνικό ή διαχειριστή καθώς οι δύο συνοµιλούν.

Εκτελώντας λοιπόν τώρα τον αµέσως επόµενο κώδικα ελέγχεται µε τη
χρήση της συνάρτησης chatUserActive() εάν οι συνοµιλούντες είναι
συνδεδεµένοι ή αν κάποιος από τους δύο έχει αποχωρήσει.
if (!chatUserIsActive($userToCheck, $_SESSION['lcWindowId']) &&
!$_SESSION['lcDisconnectNotified'])
{
$vlavi = $vlavi . "Ο Χρήστης " .
getFullName(getChatUser($_SESSION['lcWindowId'], $userToCheck)) . "
αποσυνδέθηκε !\n";

$_SESSION['lcChatData'] = $vlavi;
$_SESSION['lcDisconnectNotified'] = true;
}
Η µεταβλητή 'lcDisconnectNotified' χρησιµοποιείται για να ελέγχεται ότι
το µήνυµα για την αποσύνδεση του χρήστη εµφανίζεται µόνο µία φορά.
Η συνάρτηση chatUserIsActive() παίρνοντας ως ορίσµατα το είδος του
χρήστη (user1 ή user2) και το µοναδικό αναγνωριστικό του παραθύρου
ελέγχει το χρόνο της τελευταίας φοράς που έγινε submit της φόρµας και
αν αυτός είναι µεγαλύτερος από τα 10 δευτερόλεπτα εµφανίζει το µήνυµα
ότι ο συγκεκριµένος χρήστης έχει αποσυνδεθεί.
function chatUserIsActive($userToGet, $windowId)
{
$response = true;
$connection = getConnection();
$userToGet = $userToGet . "LastActive";
$query = "SELECT $userToGet FROM livechatactivity where windowId='" .
$windowId . "';";
$results_id = mysql_query($query, $connection);
if ($results_id)
{
$row = mysql_fetch_row($results_id);
if (mysql_num_rows($results_id) > 0)
{
if ((time() - $row[0]) >= 10)
$response = false;
}
else
$response = false;
}
mysql_close($connection);
return $response;
}

6.9 Αποστολή µηνύµατος µετά το πάτηµα του αντίστοιχου
κουµπιού στη φόρµα ή του πλήκτρου Enter
(αρχείο lcClient.php)

Η συνάρτηση sendMessage(), η οποία αναφέρθηκε και προηγουµένως,
καλείται και από το πάτηµα του κουµπιού της αποστολής. Τότε εκτελεί τον
υπόλοιπο κώδικα που βλέπουµε στη συνέχεια είτε για να ενηµερώσει το
χρήστη ότι δεν έχει αναλάβει ακόµη κανείς το αίτηµα του είτε για να
αποστείλει το µήνυµα.
if (document.chatForm.chatState.value == 0)
{
document.chatForm.msg.value = 'Περιµένετε µέχρι να απαντηθεί το αίτηµά
σας.\n';
}
if (document.chatForm.msg.value != "")
{
if (document.chatForm.chatState.value > 0)
tempMsg = document.chatForm.chatNick.value +
document.chatForm.msg.value;
else
tempMsg = document.chatForm.msg.value;

Καταρχάς ελέγχεται αν η συνοµιλία βρίσκεται σε κατάσταση 0 (δηλαδή
δεν έχει αναλάβει ακόµη κανένας τεχνικός τη βλάβη) τότε στο παράθυρο
του χρήστη εµφανίζεται το µήνυµα 'Περιµένετε µέχρι να απαντηθεί το
αίτηµά σας.
Στη συνέχεια ελέγχεται εάν υπάρχει κάτι γραµµένο στο πεδίο που
χρησιµοποιείται για τη συνοµιλία. Αν αυτό δεν είναι κενό τότε:
-

αν η κατάσταση της συνοµιλίας έχει τιµή µεγαλύτερη του 0,
τότε αυτό σηµαίνει πως κάποιος υπάρχει στην άλλη άκρη της
συνοµιλίας (δηλαδή κάποιος τεχνικός έχει αναλάβει). Στην
περίπτωση αυτή η µεταβλητή tempMsg παίρνει σαν τιµή το

Nickname του χρήστη και το µήνυµα που έχει πληκτρολογήσει.
Το nickname επιστρέφεται µε τη βοήθεια ενός κρυφού πεδίου
και της συνάρτησης getChatNick():
<input type="hidden" value="<?php echo
getChatNick($_SESSION['uid']); ?>" name="chatNick"/>
-

αν η κατάσταση συνοµιλίας δεν έχει τιµή µεγαλύτερη του 0,
τότε η µεταβλητή tempMsg παίρνει και πάλι την τιµή 'Περιµένετε
µέχρι να απαντηθεί το αίτηµά σας.

document.chatForm.vlavi.value = document.chatForm.vlavi.value + tempMsg
+ "\n";
Στη συνέχεια σαν τιµή του textarea ‘vlavi’ (η περιοχή όπου εµφανίζονται
τα µηνύµατα της συνοµιλίας) τίθεται αυτή που υπήρχε προηγουµένως συν την
τιµή της µεταβλητής tempMsg που περιέχει όπως είπαµε παραπάνω ότι
πληκτρολόγησε ο χρήστης.
document.chatForm.vlavi.scrollTop = document.chatForm.vlavi.scrollHeight;

Η παραπάνω εντολή έχει ως αποτέλεσµα να κατεβαίνει η γραµµή κύλισης
κάθε φορά δείχνοντας το τελευταίο µήνυµα που έχει σταλεί.
if (isNaN(document.chatForm.msgId.value))
document.chatForm.msgId.value = 1;
else
document.chatForm.msgId.value++;

Στο σηµείο αυτό αριθµούνται τα µηνύµατα που στέλνει ο κάθε
συνοµιλητής. Αν πρόκειται για το πρώτο µήνυµα τότε το msgId παίρνει την
τιµή 1. Αλλιώς αυξάνεται κατά ένα η προηγούµενη τιµή.
document.chatForm.submitted.value = "true";
document.chatForm.submit();

}

Τέλος, παίρνει την τιµή true το κρυφό πεδίο submitted (που δείχνει ότι
έγινε πραγµατική αποστολή από τον ίδιο το χρήστη και όχι κάποια ανανέωση)
και γίνεται submit της φόρµας.

6.10 Ασφαλής εγγραφή χρηστών
(αρχείο registration.php)
Προκειµένου να αποφευχθούν επιθέσεις στο σύστηµα µε αποτέλεσµα
τις πολλαπλές και άσκοπες εγγραφές ζητείται κατά την διαδικασία εγγραφής
ενός νέου µέλους ο υπολογισµός µιας µικρής πράξεις και η εισαγωγή του
αποτελέσµατος σε ένα πεδίο προς επιβεβαίωση.
Κατά τη φόρτωση της φόρµας καλείται η συνάρτηση displayCal().
function displayCal()
{
var x = Math.floor(Math.random()*10000);
var y = Math.floor(Math.random()*10);
document.stoixeia.display.value = x + "+" + y;
document.stoixeia.disphid.value = x+y;
}
Στη συνάρτηση αυτή παράγονται δύο τυχαίοι αριθµοί – ο ένας έχει
εύρος 0 – 10000 και ο άλλος 0 – 10 και αποθηκεύονται σε δύο µεταβλητές x
και y αντίστοιχα. Στο πεδίο µε όνοµα display (πεδίο readonly) της φόρµας
εµφανίζονται οι δύο αυτοί αριθµοί έχοντας το πρόσηµο της πρόσθεσης
ανάµεσα. Έτσι ο χρήστης βλέπει ποια πράξη πρέπει να κάνει. Ως τιµή του
κρυφού πεδίου dishid αποθηκεύεται το άθροισµα των µεταβλητών x και y για
να µπορεί αργότερα να ελεγχθεί µε αυτό που εισάγει ο χρήστης που
εγγράφεται. Αυτό γίνεται στον κώδικα που ακολουθεί:

else if (document.stoixeia.calculation.value != document.stoixeia.disphid.value)
{
document.stoixeia.calculation.focus();
alert("∆εν έχετε εισάγει σωστή τιµή στο πεδίο της πράξης");

}
Αν κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ο χρήστης πατήσει το κουµπί
‘Ακύρωση’ τότε καλείται η συνάρτηση Clear():
<input type="button" name="cancel" value="Ακύρωση" onClick="Clear()"
/>
Η συνάρτηση αυτή καθαρίζει όλα τα πεδία που είχαν συµπληρωθεί ως
τώρα και ξανακαλεί τη συνάρτηση displayCal() όπου παράγονται νέοι τυχαίοι
αριθµοί και τοποθετούνται πάλι στα αντίστοιχα πεδία για υπολογισµό.
function Clear()
{
document.stoixeia.username.value = "";
document.stoixeia.password.value = ""
document.stoixeia.name.value = "";
document.stoixeia.fullname.value = "";
document.stoixeia.phone.value = "";
document.stoixeia.email.value = "";
displayCal();
}

7. Εγχειρίδιο χρήσης

Ø Αρχική σελίδα του συστήµατος

Εικόνα 7.1 - Αρχική σελίδα της εφαρµογής

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί την αρχική σελίδα του συστήµατος από
όπου ο χρήστης, είτε είναι διαχειριστής είτε τεχνικός είτε απλός χρήστης
µπορεί να πλοηγηθεί στις υπόλοιπες σελίδες της εφαρµογής.
Στην αριστερή πλευρά φαίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες, όπως η
ηµεροµηνία, η ώρα, το σύνολο των βλαβών που είναι σε αναµονή, ο µέσος
χρόνος αναµονής που περιµένει µια βλάβη, το τηλέφωνο επικοινωνίας µε την
οµάδα διαχείρισης του συστήµατος καθώς και ο αριθµός των χρηστών που
είναι εγγεγραµµένοι. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης µε λέξη κλειδί

στις γρήγορες λύσεις και ένας υπερσύνδεσµος για την έναρξη της συνοµιλίας
(Live chat).
Στην επάνω πλευρά υπάρχει ένας υπερσύνδεσµος που οδηγεί το
χρήστη στην αρχική σελίδα, ένας υπερσύνδεσµος που οδηγεί στη σελίδα όπου
µπορεί να κάνει εγγραφή ένα νέο µέλος, ένας υπερσύνδεσµος όπου µπορεί να
µεταβεί στις γρήγορες λύσεις και ένας υπερσύνδεσµος που µπορεί να
επικοινωνήσει µε ηλεκτρονική αλληλογραφία µε την οµάδα διαχείρισης του
συστήµατος.
Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχουν τρεις σύνδεσµοι προς κάποιους
άλλους δικτυακούς τόπους (gmail, google, otenet). Αυτοί οι σύνδεσµοι
µπορούν ανά πάσα στιγµή να αλλαχθούν µέσα από τη βάση.
Ελεύθερη πρόσβαση υπάρχει µόνο στις γρήγορες λύσεις

Εικόνα 7.2 – Σελίδα µε τις γρήγορες λύσεις

και στην ηλεκτρονική επικοινωνία

Εικόνα 7.3 – Άνοιγµα φόρµας για αποστολή e-mail

Για όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες κάποιος πρέπει να είναι
εγγεγραµµένος.
Το σύστηµα ανάλογα µε το επίπεδό του κάθε χρήστη (απλός χρήστης,
τεχνικός, διαχειριστής) παρέχει και τις αντίστοιχες λειτουργίες. Το επίπεδο του
διαχειριστή είναι αυτό που µπορεί να δει και να έχει στη διάθεση του όλες τις
δυνατότητες του χρήστη. Τελευταίο έρχεται το επίπεδο του απλού χρήστη ο
οποίος µπορεί απλά να δηλώσει µια βλάβη, να συνοµιλήσει και να αλλάξει τα
προσωπικά του στοιχεία.

Ø Το σύστηµα σε επίπεδο χρήστη

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για να γίνει κάποιος χρήστης του
συστήµατος θα πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή συµπληρώνοντας την φόρµα
που εµφανίζεται πατώντας στον υπερσύνδεσµο της εγγραφής

Εικόνα 7.4 – Φόρµα εισαγωγής στοιχείων εγγραφής στο σύστηµα

Στην παραπάνω φόρµα ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα συνθηµατικό,
έναν κωδικό πρόσβασης, να δώσει το όνοµα και το επώνυµο του, έναν αριθµό
τηλεφώνου και µια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η διεύθυνση IP
εντοπίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. Τέλος, για αποφυγή κακοπροαίρετων
επιθέσεων στο σύστηµα δηµιουργήθηκαν τα δύο τελευταία πεδία. Ο χρήστης
θα πρέπει για να ολοκληρώσει την εγγραφή του να πληκτρολογήσει στο δεξί
πεδίο το αποτέλεσµα της πράξης που βλέπει στο αριστερό πεδίο.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστηµα προβλέπει για λανθασµένη
εισαγωγή στοιχειών και ενηµερώνει κατάλληλα το άτοµο που προσπαθεί να
εγγραφεί. Αν, π.χ. κάποιος δώσει µια µη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση µόλις
προσπαθήσει να αποµακρυνθεί από το πεδίο αυτό θα ενηµερωθεί µε το εξής
µήνυµα:

Εικόνα 7.5 – Μήνυµα ενηµέρωσης για λανθασµένη εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

Επίσης, αν το νέο µέλος δεν συµπληρώσει όλα τα πεδία που είναι
απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του θα πάρει και πάλι ένα
αντίστοιχο µήνυµα

Εικόνα 7.6 – Μήνυµα ενηµέρωσης για µη συµπλήρωση όλων των απαιτούµενων
πεδίων

Κατάλληλο µήνυµα θα εµφανιστεί ακόµη και στην περίπτωση που
το νέο µέλος δεν εισάγει σωστά το αποτέλεσµα της πράξης

Εικόνα 7.7 – Μήνυµα ενηµέρωσης για λανθασµένη εισαγωγή αποτελέσµατος

Η λειτουργία της εγγραφής αναφέρεται σε εγγραφή ως απλός
χρήστης. Αν κάποιος θέλει να χαρακτηριστεί τεχνικός ή διαχειριστής αυτό
µπορεί να το κάνει µόνο ο ήδη υπάρχον ή υπάρχοντες διαχειριστές.
Μόλις λοιπόν ο χρήστης συµπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία και
σωστά µπορεί να πατήσει το κουµπί ‘Εγγραφή’ και έτσι να ολοκληρώσει
την εγγραφή του.
Όταν το νέο µέλος ολοκληρώσει την εγγραφή του τότε θα µεταβεί
σε µια νέα σελίδα που τον ενηµερώνει για την επιτυχή εγγραφή του και
από κει θα µπορεί πλέον να πλοηγηθεί στις δυνατότητες που του
προσφέρει τώρα το σύστηµα ως απλού χρήστη κάνοντας κλικ στο
σύνδεσµο ‘εδώ’. Η παρακάτω εικόνα είναι αυτή που βλέπει πλέον ο
χρήστης µπροστά του :

Εικόνα 7.8 – Επιτυχής εγγραφή ενός νέου µέλους

Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσµο ‘εδώ’ τότε µεταφέρεται στη
σελίδα δήλωσης βλάβης

Εικόνα 7.9 – Σελίδα δήλωσης βλάβης

Στο πεδίο µε τον κενό χώρο µπορεί τώρα ο χρήστης να περιγράψει το
πρόβληµα που έχει. Στην ίδια σελίδα θα οδηγηθεί και αν πατήσει τον
σύνδεσµο που βρίσκεται στο επάνω µέρος της σελίδας ‘∆ήλωση βλάβης’.
Αν πρόκειται για κάποιο χρήστη που είναι ήδη εγγεγραµµένος τότε
µπορεί να συνδεθεί κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο στο αριστερό µέρος του
παραθύρου ‘Σύνδεση’:

Εικόνα 7.10 – Σελίδα εισαγωγής username και password για σύνδεση στο σύστηµα

Τέλος, ένα ακόµη που µπορεί να κάνει ο απλός χρήστης είναι να
επεξεργαστεί το προφίλ του πατώντας στον ειδικό σύνδεσµο που βρίσκεται
στο πάνω µέρος της σελίδας ‘Προφίλ χρήστη’. Έτσι οδηγείται στην παρακάτω
σελίδα:

Εικόνα 7.11 – Σελίδα επεξεργασίας του προφίλ

Στη σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να αλλάξει ότι θέλει από τα στοιχεία
του εκτός από το username. Μετά από µια επιτυχή αλλαγή στοιχειών
εµφανίζεται και πάλι κατάλληλο µήνυµα:

Εικόνα 7.12 – Επιτυχής αλλαγή στοιχείων του προφίλ

Αν ο χρήστης θέλει να συνοµιλήσει µε κάποιον από τους τεχνικούς τότε
θα κάνει κλικ στο σύνδεσµο ‘LiveChat’ που υπάρχει στο αριστερό µέρος της
σελίδας:

Εικόνα 7.13 – Παράθυρο Live Chat

Ø Το σύστηµα σε επίπεδο τεχνικού

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, η εγγραφή κάποιου µέλος αφορά την
εγγραφή ενός απλού χρήστη. Ο ήδη υπάρχον διαχειριστής στη συνέχεια
µπορεί να µεταβάλλει την ιδιότητα του χρήστη σε τεχνικό ή διαχειριστή.
Ένας τεχνικός, όσον αφορά το σύστηµα, έχει όλες τις δυνατότητες που
έχει ο απλός χρήστης αλλά και κάποιες επιπλέον.

Όταν συνδεθούµε στο σύστηµα ως τεχνικοί εµφανίζεται αρχικά η
παρακάτω οθόνη:

Εικόνα 7.14 – Αρχική σελίδα σύνδεσης ενός τεχνικού

Όπως παρατηρούµε, στην περίπτωση του τεχνικού διαφοροποιούνται
από την περίπτωση του χρήστη δύο πράγµατα:
Η πρώτη διαφορά είναι ότι στο επάνω µέρος της σελίδας εµφανίζεται
επιπλέον ένας σύνδεσµος, αυτός της λίστας βλαβών, ‘Λίστα Βλαβών’. Αν ο
τεχνικός κάνει κλικ στο σύνδεσµο αυτό τότε µεταβαίνει στη σελίδα όπου
προβάλλονται όλες οι βλάβες που έχουν δηλωθεί:

Εικόνα 7.15 – Σελίδα προβολής των δηλωµένων βλαβών

Στη σελίδα αυτή φαίνονται µε χρονική σειρά και ανάλογα µε την
κατάσταση τους (ενεργές, σε εξέλιξη ολοκληρωµένες, σε αναµονή, άκυρες)
όλες οι βλάβες που έχουν δηλωθεί. Στην πρώτη στήλη ο αριθµός αναφέρεται
στη σειρά µε την οποία η βλάβη έχει δηλωθεί. Στη δεύτερη στήλη υπάρχει η
περιγραφή της βλάβης. Στην τρίτη στήλη φαίνεται η κατάσταση της βλάβης.
Στην τέταρτη στήλη φαίνεται η ώρα και η ηµεροµηνία δήλωσης της βλάβης
και στην πέµπτη στήλη φαίνεται πόσο χρόνο είναι σε αναµονή η βλάβη µέχρι
να ολοκληρωθεί. Τέλος στην έκτη στήλη φαίνεται ο τεχνικός ο οποίος έχει
αναλάβει τη βλάβη.
Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι έχει οριστεί η σελίδα που περιέχει τη
λίστα βλαβών να ανανεώνεται αυτόµατα κάθε 5 δευτερόλεπτα ώστε να
λαµβάνει όλες τις βλάβες που έχουν δηλωθεί σ’ αυτό το διάστηµα και να
µπορεί έτσι ο τεχνικός να τις βλέπει εγκαίρως.

Κάνοντας κλικ στον αριθµό µιας βλάβης ο τεχνικός µπορεί να δει
περαιτέρω πληροφορίες γι’ αυτή:

Εικόνα 7.16 – Αναλυτικές πληροφορίες µιας βλάβης

Στις αναλυτικές πληροφορίες µιας βλάβης περιλαµβάνονται οι εξής:
α. Κωδικός της βλάβης
β. η περιγραφή της βλάβης
γ. Ο αποστολέας της βλάβης
δ. Η κατάστασή της
ε. Η ώρα και η µέρα που στάλθηκε
στ. Ο χρόνος που είναι σε αναµονή
ζ. Σε ποιον έχει ανατεθεί
και τέλος υπάρχουν τέσσερα κουµπιά από τα οποία τα τρία είναι
απενεργοποιηµένα όταν κανείς ακόµη δεν την έχει αναλάβει. Οπότε η µόνη
δυνατότητα που έχει ο τεχνικός στην περίπτωση αυτή είναι να κάνει ανάληψη
ή να επιστρέψει πίσω.

Μόλις ο τεχνικός αναλάβει τη βλάβη τότε απενεργοποιείται το πρώτο
κουµπί και ενεργοποιούνται τα άλλα τρία :

Εικόνα 7.17 – Σελίδα µε τις πληροφορίες της βλάβης µετά την ανάθεση της σε τεχνικό

Τώρα πλέον στο πεδίο ‘Ανατέθηκε’ εµφανίστηκε το username του
τεχνικού που ανέλαβε τη βλάβη και στη σελίδα µε τη λίστα βλαβών έχει
αλλάξει η κατάστασή της:

Εικόνα 7.18 – Σελίδα λίστας βλαβών

Τώρα η κατάσταση της βλάβης φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη. Ο
τεχνικός στη συνέχεια µπορεί να βάλει τη βλάβη σε αναµονή, είτε να πατήσει
το κουµπί της ολοκλήρωσης αν έχει τελειώσει µε την επίλυσή της, είτε να τη
θεωρήσει άκυρη αν το περιεχόµενο της δεν είναι σχετικό. Όταν πατηθεί το
κουµπί της ολοκλήρωσης ή της ακύρωσης πλέον ο τεχνικός δεν έχει καµία
δυνατότητα τροποποίησης.

Εικόνα 7.19 – Εικόνα µιας ολοκληρωµένης βλάβης

Η δεύτερη διαφορά στις δυνατότητες ενός τεχνικού είναι η συνοµιλία.
Στην περίπτωση του τεχνικού δεν µπορεί ο ίδιος να ξεκινήσει µια συνοµιλία.
Θα πρέπει πρώτα κάποιος από τους χρήστης να έχει κάνει κάποιο αίτηµα. Αν
λοιπόν κάποιος χρήστης έχει κάνει αίτηµα για συνοµιλία τότε ο τεχνικός θα το
δει αυτό στο αριστερό τµήµα της σελίδας στο αντίστοιχο σηµείο µε αυτό του
συνδέσµου ‘LiveChat’ που βρίσκεται στο χρήστη:

Εικόνα 7.20 – Εικόνα των chat που είναι σε αναµονή

Όσες αιτήσεις έχουν γίνει από όλους τους χρήστες για συνοµιλία θα
φαίνονται σε αριθµό στον σύνδεσµο αυτό. Ο τεχνικός δεν έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει ανάµεσα στις συνοµιλίες. Κάθε φορά που θα κάνει κλικ στο
σύνδεσµο θα ανοίγει ένα παράθυρο συνοµιλίας µε τον χρήστη που έκανε
πρώτος το αίτηµα:

Εικόνα 7.21 – Έναρξη συνοµιλίας µε το χρήστη

Ø Το σύστηµα σε επίπεδο διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι εκείνος στον οποίο παρέχονται όλες οι δυνατότητες
του συστήµατος. Όταν συνδεθεί ένας διαχειριστής εµφανίζεται η παρακάτω
σελίδα:

Εικόνα 7.22 - Αρχική σελίδα σύνδεσης ενός διαχειριστή

Παρατηρούµε ότι αυτό που διαφέρει ανάµεσα στον τεχνικό και στον
διαχειριστή είναι ο σύνδεσµος ‘∆ιαχείριση’ που αντικατέστησε το σύνδεσµο
‘Επικοινωνία’. Κάνοντας κλικ ο χρήστης στο σύνδεσµο αυτό έχει τις
δυνατότητες που φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.
1. αλλαγή στοιχείων κάποιου χρήστη
2. αλλαγή της ιδιότητας κάποιου χρήστη
3. διαγραφή κάποιου χρήστη
4. εισαγωγή µιας γρήγορης λύσης
5. να ρυθµίσει κάποια πράγµατα όσον αφορά το σύστηµα

Εικόνα 7.23 – Σελίδα διαχείρισης

1. Αλλαγή στοιχειών χρήστη
Κάνοντας κλικ στο σύνδεσµο αλλαγής στοιχείων χρήστη εµφανίζεται
µια λίστα µε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες του συστήµατος.

Εικόνα 7.24 – Λίστα εγγεγραµµένων χρηστών

Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει τον χρήστη του οποίου τα στοιχεία
θέλει να τροποποιήσει. Έστω ότι αυτός είναι η Καρρά Άννα. Κάνει κλικ στο
όνοµα της και έπειτα πατάει το κουµπί ‘Αλλαγή στοιχείων’.

Εικόνα 7.25 – Επιλογή χρήστη για αλλαγή στοιχείων

Έτσι θα εµφανιστεί στην οθόνη η φόρµα µε τα στοιχεία αυτού του
χρήστη και θα µπορεί να κάνει όποια µετατροπή επιθυµεί:

Εικόνα 7.26 – Φόρµα για αλλαγή στοιχείων χρήστη

Μόλις ολοκληρώσει κάποια αλλαγή µπορεί να πατήσει το κουµπί
‘Αλλαγή’ ή να πατήσει το κουµπί ‘Ακύρωση’ για να ακυρώσει οποιαδήποτε
αλλαγή έχει κάνει ως τότε.

Εικόνα 7.27 – Σελίδα διαχείρισης

2. Αλλαγή ιδιότητας χρήστη
Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να αλλάξει το
επίπεδο πρόσβασης κάποιου χρήστη. Να µετατρέψει π.χ. κάποιον απλό
χρήστη σε τεχνικό ή κάποιον τεχνικό σε διαχειριστή:

Εικόνα 7.28 – Επιλογή χρήστη για αλλαγή ιδιότητας

Ο διαχειριστής επιλέγει τον χρήστη του οποίου την ιδιότητα θέλει αν
µεταβάλλει, επιλέγει την επιθυµητή ιδιότητα και στη συνέχεια πατώντας το
κουµπί ‘Μεταβολή’ κάνει την αλλαγή. Πλέον ο απλός χρήστης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος από απλός χρήστης έχει µετατραπεί σε τεχνικό:

Εικόνα 7.29 – Αλλαγή ιδιότητας χρήστη

Εικόνα 7.30 – Σελίδα διαχείρισης

3. ∆ιαγραφή χρήστη
Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να διαγράψει κάποιον χρήστη.
Κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή εµφανίζεται πάλι η λίστα µε τους
εγγεγραµµένους χρήστες µε εξαίρεση αυτή τη φορά το όνοµα του ίδιου του
διαχειριστή που είναι συνδεδεµένος εκείνη τη στιγµή. Ο διαχειριστής επιλέγει
το όνοµα του χρήστη που θέλει να διαγράψει και πατάει ‘∆ιαγραφή’:

Εικόνα 7.31 – ∆ιαγραφή χρήστη από το σύστηµα

Εικόνα 7.32 – Σελίδα διαχείρισης

4. Εισαγωγή γρήγορης λύσης
Ο διαχειριστής χρησιµοποιώντας αυτή τη λειτουργία µπορεί να
προσθέσει µια λύση στη λίστα µε τις γρήγορες λύσεις:

Εικόνα 7.33 – Σελίδα εισαγωγής γρήγορης λύσης

Στη φόρµα αυτή συµπληρώνεται µια ερώτηση – πρόβληµα και από
κάτω η απάντηση στο πρόβληµα. Κάνοντας κλικ στο κουµπί καταχώρηση η
γρήγορη λύση καταχωρείτε στη βάση.

Εικόνα 7.34 – Εισαγωγή γρήγορης λύσης

Εικόνα 7.35 – Επιτυχής καταχώρηση γρήγορης λύσης

Εικόνα 7.36 – Σελίδα εµφάνισης γρήγορων λύσεων

Εικόνα 7.37 – Σελίδα διαχείρισης

5. Ρυθµίσεις κέντρου
Οι ρυθµίσεις τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιήσει ένας διαχειριστής
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 7.38 – ∆υνατές ρυθµίσεις του κέντρου

Ο διαχειριστής π.χ. µπορεί να µεταβάλει τον τίτλο του κέντρου και τον
χρόνο ανανέωσης λίστας βλαβών που τώρα είναι 5 δευτερόλεπτα:

Εικόνα 7.39 – Αλλαγή ρυθµίσεων συστήµατος

Εικόνα 7.40 – Αλλαγή στον τίτλο

Τώρα πλέον ο τίτλος σε κάθε καρτέλα θα είναι Help Desk και η σελίδα
µε τις βλάβες θα ανανεώνεται αυτόµατα κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Ø Περιγραφή της διαδικασίας συνοµιλίας µεταξύ ενός χρήστη και
ενός τεχνικού

Ο απλός χρήστης επιλέγει από τον κατάλληλο σύνδεσµο να
συνοµιλήσει οπότε και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Εικόνα 7.41 – Αίτηµα του χρήστη για συνοµιλία

Ο χρήστης πρέπει να περιµένει µέχρι κάποιος τεχνικός να του
απαντήσει. ∆ιαφορετικά ότι και να στείλει θα χάνεται και θα βγαίνει ανάλογο
µήνυµα που θα τον καθοδηγεί ότι πρέπει να περιµένει:

Εικόνα 7.42 – Αναµονή του χρήστη για συνοµιλία

Μόλις κάποιος τεχνικός δει ότι υπάρχει σε αναµονή ένα αίτηµα για
συνοµιλία και το αναλάβει τότε στο παράθυρο του χρήστη θα εµφανιστεί το
εξής µήνυµα:

Εικόνα 7.43 – Μήνυµα για ανάληψη της βλάβης από τον τεχνικό

Από τη µεριά του τεχνικού εκείνος ενηµερώνεται για τον χρήστη µε τον
οποίο θα συνοµιλήσει:

Εικόνα 7.44 – Ενηµέρωση του τεχνικού µε ποιον χρήστη µιλάει

Τώρα οι δύο πλευρές είναι έτοιµες να συνοµιλήσουν

Εικόνα 7.45 – Συνοµιλία τεχνικού και χρήστη

Αν κάποιος από τους δύο αποσυνδεθεί τότε στο παράθυρο του άλλου
θα εµφανιστεί αντίστοιχο µήνυµα:

Εικόνα 7.46 – Μήνυµα για αποσύνδεση από τη συνοµιλία

Αξίζει να αναφερθεί για το τέλος ότι αν κάποιος προσπαθήσει
πληκτρολογώντας στον browser την απευθείας διεύθυνση µιας σελίδας που
δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση θα εµφανιστεί κατάλληλο µήνυµα:

Εικόνα 7.47 – Μήνυµα απαγόρευσης πρόσβασης
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