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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η παροχή πλήθους εργαλείων και εφαρμογών σχετικών με
τον χρηματοοικονομικό τομέα και κυρίως την αγοραπωλησία μετοχών, κάτι που έχει να κάνει με τη
ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου αλλά και της εξέλιξης των τεχνολογιών του. Στην
εργασία αυτή, γίνεται η προσπάθεια παροχής εργαλείων στο χρήστη για την ανάλυση
χρηματιστηριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με μεθόδους τεχνικής ανάλυσης και
εξόρυξης γνώσης από δεδομένα.
Η ανασκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου σχετίζεται με τα θεωρητικά στοιχεία τόσο από πλευράς
οικονομικοτεχνικών όρων και θεωρίας εξόρυξης γνώσης από δεδομένα όσο και από πλευράς της
τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Στα πλαίσια της παρουσίασης
ανάπτυξης του συστήματος περιγράφονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής καθώς και των κυριότερων
στοιχείων της βάσης δεδομένων και της λογικής του συστήματος.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική Ανάλυση, Εξόρυξη Γνώσης, Χρηματιστηριακά Εργαλεία, PHP, MySQL, JQuery.
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Abstract
During the last years has been observed the providing of numerous tools and applications related to
the financial sector and especially for the stock market, something that has to do with the rapid
growth of Internet user and the general development of its technologies. This paper is the attempt to
provide the end user with tools for stock market data analysis in real time, according to methods of
technical analysis and data mining.
The review of the theoretical background covers both the economic elements and theory of data
mining as well the technology used for the implementation of the application. From the view of the
implemented system are described the application requirements as well some of the major elements
of the database and system logic.

Keywords: Technical Analysis, Data Mining, Stock Tools, PHP, MySQL, JQuery.
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Εισαγωγή
Η χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων στον
χρηματιστηριακό τομέα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για όποιον ασχολείται με την
αγοραπωλησία μετοχών είτε αυτός είναι επαγγελματίας είτε είναι ιδιώτης επενδυτής.
Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παράδοση στον τελικό χρήστη ενός
χρήσιμου και αξιόπιστου εργαλείου που αποσκοπεί στη διαχείριση χρηματιστηριακών
χαρτοφυλακίων με δυνατότητες παροχής τεχνικών αναλύσεων.
Στον προγραμματιστικό τομέα, έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές
που ακολουθούν τα πρότυπα σχεδίασης λογισμικού ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί τόσο στη
βελτιστοποίηση της βάσης δεδομένων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εφαρμογής όσο και στην υποστήριξη πολλαπλών χρηστών με το μικρότερο δυνατό
υπολογιστικό κόστος. Παράλληλα, η φύση της εφαρμογής απαιτεί τη διεξοδική μελέτη
θεμάτων που άπτονται τον τομέα της ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπρόσθετα,
ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενσωμάτωση τεχνικών αναλύσεων με χρήση τεχνικών
εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Τέλος, πρόκειται να δοθεί σημασία και στη
βελτιστοποίηση της φιλικότητας τόσο στο επίπεδο του τελικού χρήστη όσο και στο επίπεδο
των μηχανών αναζήτησης. Όσον αφορά το τμήμα της εργασίας που άπτεται της οικονομικής
επιστήμης, θα γίνει έρευνα πάνω στη θεωρία τεχνικών αναλύσεων μετοχών με χρήση
διάφορων οικονομικών μοντέλων και δεικτών ώστε μέσα στην εφαρμογή να αναπτυχθούν
εργαλεία που να υλοποιούν τις τεχνικές αυτές παρέχοντας στους χρήστες τις αντίστοιχες
πληροφορίες.
Σημειώνεται ότι δε γίνεται προσπάθεια ανάλυσης κάθε χαρακτηριστικού και τεχνικής που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση χρηματιστηριακών δεδομένων καθώς αυτό δεν
είναι δυνατό να επιτευχθεί σε μία εφαρμογή τέτοιου μεγέθους. Παρουσιάζονται όμως, οι
μέθοδοι εκείνες οι οποίες προτείνονται προς υιοθέτηση ενώ παράλληλα θέτονται τα
θεμέλια, κυρίως όσον αφορά την παροχή δεδομένων, για την υλοποίηση των μεθόδων
αυτών.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες με εννέα κεφάλαια συνολικά.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας όσον αφορά τους
οικονομοτεχνικούς όρους και την θεωρία εξόρυξης γνώσης από δεδομένα καθώς επίσης και
από την πλευρά της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής.
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Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής καθώς και τα κυριότερα
στοιχεία της βάσης δεδομένων και της λογικής του συστήματος ώστε ο αναγνώστης να έχει
πλήρη εικόνα για την εφαρμογή.
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1. Η Χρηματιστηριακή Αγορά
1.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες σχετικά με το χρηματιστήριο
καθώς και ορισμένοι κανόνες της χρηματιστηριακής αγοράς. Σημειώνεται ότι δε γίνεται εις
βάθος ανάλυση οικονομικών όρων καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας
αυτής.

1.2 Αγορά κεφαλαίου
Ο βασικός σκοπός του Χρηματιστηρίου είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην
άντληση των απαραίτητων για τη λειτουργία τους κεφαλαίων. Η διαδικασία αυτή
επιτυγχάνεται με τη διάθεση τίτλων από την επιχείρηση στο αποταμιευτικό κοινό. Τα
χρηματιστήρια χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενο της
διαπραγμάτευσής τους. Στα χρηματιστήρια αξιών ο κύριος όγκος των συναλλαγών αφορά
τις μετοχές και ομόλογα ενώ στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων γίνονται αγοραπωλησίες
μετάλλων, φυσικών προϊόντων κ.ά. [2].
Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα βασικότερα
από αυτά είναι:
 Δημιουργεί μία οργανωμένη και αποτελεσματική αγορά χρεογράφων όπου
διεξάγονται συναλλαγές με χαμηλό σχετικά κόστος.
 Η συνεχής διαπραγμάτευση τίτλων στην χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώνει τις
τιμές των χρεογράφων των εισηγμένων εταιρειών, με τρόπο ώστε να εκφράζουν
καλύτερα την αξία και τις προοπτικές τους.
 Η λειτουργία των χρηματιστηρίων συμβάλλει στη σταθεροποίηση των τιμών των
εισηγμένων χρεογράφων.
 Οι οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη
διάθεση στο κοινό χρεογράφων εταιρειών που εισάγονται για πρώτη φορά στη
Χρηματιστήριο, επειδή ακριβώς παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησής
τους κάτι που συμβάλλει στην υγιή χρηματοδότηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
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 Η αυξημένη ρευστότητα της χρηματιστηριακής αγοράς αποτελεί ένα σημαντικό
κίνητρο για τους επενδυτές δικαιολογώντας χαμηλότερη απόδοση. Το γεγονός αυτό
μειώνει το κόστος των κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
 Οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο, έχουν διάφορα προνόμια ενώ τα
χρεόγραφά τους γίνονται ευκολότερα αποδεκτά ως εγγύηση για τη λήψη δανείων.
Τα παραπάνω πλεονεκτήματα καθιστούν το Χρηματιστήριο ένα αποτελεσματικό εργαλείο
για την άσκηση οικονομικής πολιτικής με αποτέλεσμα ο θεσμός αυτός να σημειώνει συνεχή
ανάπτυξη.

1.3 Χρησιμότητα οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την εκδότρια εταιρεία τα κυριότερα οφέλη είναι τα ακόλουθα:
 Παρέχουν τον τρόπο και τις διαδικασίες διαμόρφωσης αντικειμενικών τιμών.
 Η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία τους, διαμορφώνει τιμές οι οποίες
αντανακλούν την καλύτερη εκτίμηση για την οικονομική αξία των μετοχών καθώς
και την συνολική οικονομική αξία της επιχείρησης.
 Παρέχει ένα εναλλακτικό τρόπο για την άντληση κεφαλαίων με την έκδοση νέων
αξιόγραφων στην πρωτογενή αγορά.
 Παρέχουν στην επιχείρηση σημαντικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό του
κόστους κεφαλαίου το οποίο αποτελεί βασική εισροή στην αξιολόγηση νέων
επενδυτικών σχεδίων.
 Με την έκδοση νέων μετοχών μια εταιρεία μπορεί να εξαγοράσει άλλες εταιρείες.
Όσον αφορά το επενδυτικό κοινό και αυτό απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως:
 Η ύπαρξη οργανωμένων αγορών μετοχών δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στο
επενδυτικό κοινό.
 Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών τίτλων στο χρηματιστήριο δίνει την δυνατότητα
για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των
επενδυτών.
 Δίνουν στους μετόχους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη
παρακολούθηση της επιχείρησης.
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 Η ύπαρξη της δευτερογενούς αγοράς δίνει τον απαραίτητο βαθμό ρευστότητας και
εμπορευσιμότητας στις μετοχές.
 Οι επενδυτές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο αλλά και συμμετέχουν στα κέρδη ανάλογα
με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.
Τέλος, και η εθνική οικονομία ωφελείται από την ύπαρξη οργανωμένων αγορών
κεφαλαίου.
 Παρέχει τα μέσα για την χρηματοδότηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου από τις
επιχειρήσεις και οι οποίες οδηγούν στην οικονομική μεγέθυνση.
 Οδηγεί σε αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών συντελεστών της
εθνικής οικονομίας.

1.4 Αξιόγραφα
Τα βασικά χαρακτηριστικά των αξιόγραφων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις
κεφαλαιαγορές είναι τα εξής [54]:
 Ο υψηλός κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών.
 Η σημαντική διακύμανση των τιμών των αξιόγραφων
 Η μεγάλη διάρκεια ζωής.
Τα πιο γνωστά αξιόγραφα που διακινούνται σε αυτή την αγορά είναι οι μετοχές και οι
ομολογίες.

1.4.1 Μετοχές
Οι μετοχές υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία των κινητών αξιών και διέπονται από το
δίκαιο των αξιογράφων. Η συμμετοχή του μετόχου σε κάθε εταιρεία είναι ανάλογη του
αριθμού των μετοχών που κατέχει. Ο μέτοχος έχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της
εταιρείας ενώ εκλέγει και ελέγχει τη διοίκησή της.
Οι μετοχές διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες. Οι απλές αντιπροσωπεύουν
ιδιοκτησιακή απαίτηση στα κεφάλαια της επιχείρησης. Διαφέρουν από τα χρέη στο ότι οι
κάτοχοί τους έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται τα κέρδη της επιχείρησης, ενώ η απόδοση
στα κάθε είδους χρέη είναι σταθερή. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών συμμετέχουν και στις
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ζημιές. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και απολαμβάνουν
μια σταθερή απόδοση, όσο υπάρχουν κέρδη. Οι τιμές των προνομιούχων συνδέονται με τις
τιμές των επιτοκίων, ενώ η τιμή των κοινών εξαρτάται από τα προσδοκώμενα κέρδη της
επιχείρησης, και μεταβάλλονται όταν οι προοπτικές της επιχείρησης αλλάζουν.

1.4.2 Ομόλογα
Τα ομόλογα είναι μακροπρόθεσμες, μη εγγυημένες υποσχετικές πληρωμής μεγάλων
επιχειρήσεων, και αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις στα στοιχεία του ενεργητικού της
επιχείρησης. Αποτελούν παραστατικά τίτλων δανείου που εκδίδονται από το κράτος,
οργανισμούς, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδυτικών
αναγκών τους. Σε αντίθεση με τις μετοχές, οι αποδόσεις των ομολογιών είναι σταθερές, και
αν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να πληρώσει, τότε κηρύσσεται σε πτώχευση (τονίζεται
ότι ο εκδότης των ομολογιών υποχρεούται να εξυπηρετήσει πρώτα τις απαιτήσεις των
ομολογιούχων και μετά των μετόχων). Τα ομόλογα υπάγονται κι αυτά στην κατηγορία των
κινητών αξιών.

1.5 Χρηματιστηριακοί δείκτες
Οι μετοχές δύνανται να διαμορφώνουν το βάρος συγκεκριμένων δεικτών. Παρακάτω
περιγράφονται οι Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών Τιμών της
Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών [6].
Σκοπός των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου
μέτρου καταγραφής των τάσεων των μετοχών των εισηγμένων εταιριών που
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Οι δείκτες αυτοί είναι οι παρακάτω:
 Γενικός Δείκτης Τιμών.
 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη.
 Δείκτης Τιμών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
 Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας.
 Δείκτης Όλων των Μετοχών.
 Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

6

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

Σκοπός όλων αυτών είναι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου μέτρου καταγραφής σχετικά με:
 Τις τάσεις μετοχών εισηγμένων εταιριών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία
Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.
 Την απόδοση του Γενικό Δείκτη λαμβάνοντας υπόψη την επανεπένδυση των
μερισμάτων των μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν.
 Τις τάσεις μετοχών εισηγμένων εταιριών κεφαλαιοποίησης μέχρι 150 εκατομμύρια
Ευρώ

που

διαπραγματεύονται

στην

Κατηγορία

Μεσαίας

και

Μικρής

Κεφαλαιοποίησης.
 Τις τάσεις μετοχών εισηγμένων εταιριών που παρουσιάζουν υψηλή ημερήσια
κυκλοφοριακή ταχύτητα.
 Τις τάσεις όλων των μετοχών εισηγμένων εταιριών που διαπραγματεύονται στην
Αγορά Μετοχών του ΧΑ.
 Τις τάσεις μετοχών εισηγμένων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά Μετοχών του ΧΑ.

1.6 Βασικοί ορισμοί
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικοί από τους βασικούς ορισμούς των μετοχών
και δεικτών του ΧΑ.

1.6.1 Χρηματιστηριακή Αξία Αποδεκτής Αξίας
Η Χρηματιστηριακή Αξία Αποδεκτής Αξίας (ΧΑ) υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού
των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρίας επί την Τιμή Κλεισίματος τους με βάση τον
παρακάτω τύπο:

Όπου:

X⋅W

X

Η Τιμή Κλεισίματος της κοινής μετοχής.

W

Ο αριθμός των εν κυκλοφορία κοινών μετοχών (outstanding shares).
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1.6.2 Μέση Χρηματιστηριακή Αξία Αποδεκτής Αξίας
Η Μέση Χρηματιστηριακή Αξία Αποδεκτής Αξίας (ΜΧΑ) υπολογίζεται ως η σταθμισμένη στο
χρόνο Χρηματιστηριακή Αξία της Αποδεκτής Αξίας με βάση τον παρακάτω τύπο:

Όπου:
m

Ο αριθμός των ημερών που η μετοχή διαπραγματεύτηκε στο ΧΑ.

Xi

Η Τιμή Κλεισίματος της μετοχής την ημέρα διαπραγμάτευσης i.

Wi

Ο αριθμός των εν κυκλοφορία μετοχών (Outstanding Shares) την ημέρα

διαπραγμάτευσης i.

1.6.3 Χρηματιστηριακή Αξία Δείκτη
Η Χρηματιστηριακή Αξία Δείκτη (ΧΑΔ) υπολογίζεται ως το άθροισμα των Χρηματιστηριακών
Αξιών Αποδεκτών Αξιών των μετοχών που συμμετέχουν στο Δείκτη με βάση τον παρακάτω
τύπο:

Όπου:
n Το σύνολο των Αποδεκτών Αξιών που συμμετέχουν στο Δείκτη.
XA i Η Χρηματιστηριακή Αξία της Αποδεκτής Αξίας i.

1.6.4 Συνολική Μέση Χρηματιστηριακή Αξία
Η Συνολική Μέση Χρηματιστηριακή Αξία της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ (ΣΜΧΑ) υπολογίζεται
ως το άθροισμα της Μέσης Χρηματιστηριακής Αξίας των μετοχών στην Αγορά Μετοχών του
ΧΑ με βάση τον παρακάτω τύπο:
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Όπου:
n Το σύνολο των μετοχών στην Αγορά Μετοχών του ΧΑ.
MXA i Η Μέση Χρηματιστηριακή Αξία της μετοχής i.

1.6.5 Υπολογισμός Συνολικής Αξίας Συναλλαγών
Η Συνολική Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως το άθροισμα της ημερήσιας ιστορικής Αξίας
Συναλλαγών άνευ Πακέτων των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ για την
εκάστοτε περίοδο αξιολόγησης.

1.6.6 Γενικός Δείκτης
Για την κατάρτιση της κατ' αρχήν σύνθεσης του Γενικού Δείκτη επιλέγονται οι εξήντα (60)
πρώτες μετοχές σύμφωνα με το τελικό κριτήριο κατάταξης τους που διαπραγματεύονται
στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.
Από την παραπάνω κατ' αρχήν σύνθεση του Γενικού Δείκτη εξαιρούνται οι μετοχές που
ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εκπροσωπείται από πέντε (5) εταιρίες που έχουν ήδη λάβει
υψηλότερη θέση στην κατάταξη των εξήντα (60) εταιριών της προηγούμενη παραγράφου.
Οι κενές θέσεις που δημιουργούνται με την εφαρμογή της προηγούμενη παραγράφου
συμπληρώνονται από τις μετοχές που ακολουθούν στην κατάταξη των 60 πρώτων μετοχών
με αναδρομική ισχύ του προηγούμενου περιορισμού.
Η προηγούμενη εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που κάποια από τις επόμενες
εταιρίες κατέχουν μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις της κατάταξης των εταιριών του
Κλάδου κατά ΜΧΑ.
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1.6.7 Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
Ο τελικός αριθμός των μετοχών που συμμετέχουν στην σύνθεση του Δείκτη Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης, προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Εισάγονται στο Δείκτη οι είκοσι (20) πρώτες μετοχές σύμφωνα με το τελικό κριτήριο
κατάταξης τους του συνόλου των υποψήφιων μετοχών προκύπτει από τον Αριθμητικό
Μέσο Όρο των σειρών διαβάθμισης.

1.7 Επίλογος
Υπάρχουν εκατοντάδες σημεία τα οποία άπτονται του θεωρητικού υποβάθρου του
Χρηματιστηρίου αλλά στο τρέχον κεφάλαιο επιλέχτηκε να γίνει μία σύντομη αναφορά
σχετικά με το Χρηματιστήριο και τα κυριότερα στοιχεία που το απαρτίζουν αφού στην
εφαρμογή χρησιμοποιούνται δεδομένα σχετικά με τις τιμές των μετοχών και δεικτών. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει σε κάποιο βιβλίο
οικονομικού περιεχομένου.
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2. Εξόρυξη γνώσης
2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η θεωρία της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα σχετικά
με συμπεριφορές προτύπων δεδομένων αλλά και κρυμμένη γνώση σε λιμνάζοντα δεδομένα
όπου η επιστήμη αυτή καλύπτει την απαίτηση της παραπέρα επεξεργασίας αυτών των
αποθηκών δεδομένων. Επίσης, γίνεται η σύντομη περιγραφή των κυριότερων τεχνικών
εξόρυξης γνώσης από δεδομένα.

2.2 Εξόρυξη γνώσης και δεδομένων
Η ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases - KDD)
αναφέρεται στην διεργασία εξόρυξης γνώσεις από τις μεγάλες αποθήκες δεδομένων. Ο
όρος εξόρυξη δεδομένων χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της ανακάλυψης γνώσης από
βάσεις δεδομένων, καθώς επίσης και για αναφορά στις πραγματικές τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και την εξαγωγή της από διάφορα σύνολα δεδομένων.
Με την τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται η διαδικασία της εύρεσης δομών γνώσης οι οποίες
περιγράφουν με ακρίβεια μεγάλα σύνολα πρωτογενών δεδομένων και αναδεικνύουν
συσχετίσεις ή κανόνες που είναι κρυμμένοι μέσα στα δεδομένα, δομές οι οποίες
εκμεταλλεύονται πιθανές κοινές ιδιότητες των πρωτογενών δεδομένων [4].
Η διαδικασία KDD είναι μία διαλογική και επαναληπτική διαδικασία που αποτελείται από
μία σειρά από τα ακόλουθα βήματα:
 Την ανάπτυξη και κατανόηση της περιοχής εφαρμογής, της σχετικά προγενέστερης
γνώσης του προς εξέταση τομέα και τους στόχους του τελικού χρήστη.
 Την ολοκλήρωση των δεδομένων.
 Τη δημιουργία του στόχου-συνόλου δεδομένων.
 Τον καθορισμό και προεπεξεργασία δεδομένων.
 Το μετασχηματισμό των δεδομένων.
 Την επιλογή των στόχων και των αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων.
 Την εξόρυξη δεδομένων.
 Την αξιολόγηση των προτύπων.
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 Τη σταθεροποίηση και παρουσίαση της γνώσης.

2.3 Επισκόπηση εργασιών εξόρυξης δεδομένων
Οι δύο βασικοί στόχοι της εξόρυξης γνώσης είναι η εφαρμογή τεχνικών περιγραφής και
πρόβλεψης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων.
Η πρόβλεψη στοχεύει στον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας ή στην πρόβλεψη της
συμπεριφοράς κάποιων μεταβλητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και οι οποίες
βασίζονται στη συμπεριφορά άλλων μεταβλητών.
Η περιγραφή επικεντρώνεται στην ανακάλυψη προτύπων και αναπαριστά τα δεδομένα
μίας πολύπλοκης βάσης δεδομένων με έναν κατανοητό και αξιοποιήσιμο τρόπο.
Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότερες από αυτές τις τεχνικές.

2.3.1 Κατηγοριοποίηση
Η Κατηγοριοποίηση (Classification) αποτελεί μία από τις βασικές εργασίες εξόρυξης
δεδομένων.

Βασίζεται

στην

εξέταση

των

χαρακτηριστικών

ενός

νέου

μη

κατηγοριοποιημένου αντικειμένου το οποίο με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά
αντιστοιχίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κλάσεων. Τα αντικείμενα που πρόκειται να
κατηγοριοποιηθούν αναπαριστώνται από τις εγγραφές της βάσης δεδομένων και η
διαδικασία της κατηγοριοποίησης αποτελείται από την ανάθεση κάθε εγγραφής σε κάποιες
από τις προκαθορισμένες κατηγορίες.
Η κατηγοριοποίηση γίνεται κυρίως με Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) ή Νευρωνικά
Δίκτυα (Neutral Networks). Και οι δύο τεχνικές στηρίζονται στην ιδέα της εκπαίδευσης με τη
βοήθεια ενός υποσυνόλου δεδομένων που ονομάζεται σύνολο εκπαίδευσης σύμφωνα με
το οποίο καθορίζονται κάποια πρότυπα για τις κατηγορίες δεδομένων.

2.3.2 Συσταδοποίηση
Η Συσταδοποίηση (Clustering) είναι η εργασία του καταμερισμού ενός ετερογενούς
πληθυσμού σε ένα σύνολο περισσότερων ετερογενών συστάδων. Αυτό που διαφοροποιεί
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τη συσταδοποίηση από την κατηγοριοποίηση είναι ότι η συσταδοποίηση δε βασίζεται σε
προκαθορισμένες κατηγορίες αλλά ο πληθυσμός διαιρείται σε κατηγορίες αναθέτοντας
κάθε στοιχείο ή εγγραφή σε μία προκαθορισμένη κατηγορία με βάση ένα μοντέλο που
αναπτύσσεται μέσω της εκπαίδευσής του με παραδείγματα που έχουν κατηγοριοποιηθεί εκ
των

προτέρων

ενώ δεν

υπάρχουν

προκαθορισμένες

κατηγορίες.

Οι

εγγραφές

ομαδοποιούνται σε σύνολα με βάση την ομοιότητα που παρουσιάζουν μεταξύ τους.

2.3.3 Κανόνες Συσχέτισης
Η εξαγωγή Κανόνων Συσχέτισης (Association Rules) θεωρείται μία από τις σημαντικότερες
διεργασίες εξόρυξης δεδομένων. Οι κανόνες συσχέτισης ανακαλύπτουν κρυμμένες
συσχετίσεις μεταξύ των γνωρισμάτων ενός συνόλου των δεδομένων. Για παράδειγμα, έστω
ένα σύνολο συναλλαγών S = {S 1 , …, S n }, όπου κάθε συναλλαγή S i είναι ένα υποσύνολο του A
= {A 1 , …, A n }. Για ένα δεδομένο σύνολο A ⊂ A, η υποστήριξη του A, sup(A), καθορίζεται

ώστε να είναι ο αριθμός συναλλαγών στο S που είναι υπερσύνολα του A (δηλαδή το A
εμφανίζεται σε αυτές τις συναλλαγές). Εάν η υποστήριξη ενός συνόλου αντικειμένων A
είναι μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο από το χρήστη κατώτατο όριο υποστήριξης T, τότε
ονομάζουμε το A ως συχνό σύνολο. Οι κανόνες συσχέτισης ορίζονται ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο από n συναλλαγές S, κάθε υποσύνολο ενός
συνόλου A = {A 1 , …, A n }, ένα κατώτατο όριο υποστήριξης T κι ένα κατώτατο όριο
εμπιστοσύνης s, παράγονται όλοι οι κανόνες A → B, όπου A ⊂ A, B ⊂ A, A ∩ B =
0, sup(A ∪ B) ≥ T, και sup(A ∪ B) / sup(A) ≥ s.

Η σημασία ενός τέτοιου κανόνα είναι ότι οι συναλλαγές στο σύνολο δεδομένων, που
περιέχουν τις ιδιότητες του Α, τείνουν επίσης να περιέχουν τις ιδιότητες του B.
Σημαντική λειτουργία είναι επίσης η εξαγωγή των συχνών συνόλων, δηλαδή για κάθε συχνό
σύνολο Α και για κάθε BA μπορεί να εξεταστεί η εμπιστοσύνη του κανόνα Α/Β → B.
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2.3.4 Πρότυπα Ακολουθιών
Η εξόρυξη προτύπων ακολουθιών είναι η εξόρυξη των συχνά εμφανιζομένων προτύπων
σχετικών με το χρόνο ή άλλες ακολουθίες. Το πρόβλημα των προτύπων ακολουθιών μπορεί
να οριστεί ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη ένα ενδεχομένως μεγάλο πρότυπο (συμβολοσειρά) S,
ενδιαφερόμαστε για τα πρότυπα ακολουθιών της μορφής a → b, όπου τα a, b,
ab είναι υποσυμβολοσειρές μέσα στο S, τέτοιες ώστε η συχνότητα του ab να μην
είναι μικρότερη από κάποια ελάχιστη υποστήριξη και η πιθανότητα ότι το a
ακολουθείται αμέσως από το b να μην είναι μικρότερη από την ελάχιστη
εμπιστοσύνη.
Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει τους περιορισμούς στα είδη των προτύπων
ακολουθιών που εξάγονται με την παροχή των προσχεδίων προτύπων υπό μορφή
σειριακών επεισοδίων, παράλληλων επεισοδίων, ή κανονικών εκφράσεων. Ένα σειριακό
επεισόδιο είναι ένα σύνολο γεγονότων που εμφανίζεται σε μία συνολική κατάταξη ενώ ένα
παράλληλο επεισόδιο είναι ένα σύνολο γεγονότων του οποίου η κατάταξη των γεγονότων
είναι ασήμαντη. Οι περιορισμοί μπορούν να προσδιοριστούν υπό τη μορφή κανονικών
εκφράσεων.
Στην πράξη, τα ακολουθιακά δεδομένα είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται παντού.
Μερικά παραδείγματα είναι τα κείμενα, οι μουσικές νότες, τα δεδομένα καιρού, η ροή
δεδομένων από δορυφόρους, οι επιχειρησιακές συναλλαγές, οι ακολουθίες DNA κ.ά.

2.3.5 Χρονολογικές Σειρές
Μία χρονολογική σειρά είναι μία ακολουθία αριθμών κάθε ένας από τους οποίους έχει μία
ετικέτα χρόνου (timestamp). Χαρακτηριστικά, γίνεται η υπόθεση ότι οι διαδχοικοί αριθμοί
χωρίζονται από ένα σταθερό χρονικό διάστημα και το πραγματικό timestamp παραλείπεται.
Παραδείγματα χρονολογικών σειρών είναι διάφορες φυσικές διαδικασίες οι οποίες
παράγουν δεδομένα υπό μορφή χρονολογικών σειρών στον οικονομικό και στον
περιβαλλοντικό τομέα.
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2.3.6 Παλινδρόμηση
Η Παλινδρόμηση (Regression) αναφέρεται στην εκμάθηση μίας λειτουργίας που εκχωρεί τα
δεδομένα σε μία μεταβλητή πρόβλεψης, ο οποία παίρνει πραγματικές τιμές.

2.4 Online Analytical Processing – OLAP
Ο όρος OLAP αναφέρεται στον κλάδο εκείνο της Επιχειρησιακής Ευφυίας (Business
Intelligence) με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα για ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων
από πολλαπλές προοπτικές. Χρησιμοποιείται σε κλάδους όπως το μάρκετινγκ, την
πρόγνωση καιρού, τα χρηματοοικονομικά κ.ά.
Οι εφαρμογές OLAP χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτα, σύνθετα αιτήματα. Όσον αφορά
στην SQL, πρόκειται για αιτήματα που περιέχουν τελεστές ομαδοποίησης και συνάθροισης.
Ωστόσο, ο φυσικός τρόπος να σκεφτεί κανείς τα συνηθισμένα αιτήματα OLAP, είναι σε
σχέση με ένα πολυδιάστατο μοντέλο δεδομένων [23].
Στο πολυδιάστατο μοντέλο δεδομένων, κυρίαρχο ρόλο έχει η συλλογή αριθμητικών
μετρήσεων (measures) και κάθε μέτρηση εξαρτάται από ένα σύνολο διαστάσεων
(dimensions). Κάθε διάσταση μπορεί να έχει ένα σύνολο από συνδεδεμένα γνωρίσματα και
το σύνολο των συνδεδεμένων τιμών της μπορεί να δομηθεί σε μία ιεραρχία ενώ η
πληροφορία για τις διαστάσεις μπορεί να παρασταθεί ως μία συλλογή σχέσεων οι οποίοι
ονομάζονται πίνακες διαστάσεων (dimension tables). Τα συστήματα OLAP που
αποθηκεύουν όλη την πληροφορία συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων γεγονότων με
τη μορφή σχέσεων ονομάζονται σχεσιακά συστήματα OLAP (Relational OLAP Systems –
ROLAP).
Μία πολύ συνηθισμένη λειτουργία σε αιτήματα τύπου OLAP είναι η συνάθροιση μίας
μέτρησης κατά μία ή περισσότερες διαστάσεις και η σύνοψη σε διαφορετικά επίπεδα της
ιεραρχίας μίας διάστασης.
Τα αιτήματα αυτά αποτελούνται από τέσσερις βασικές λειτουργίες οι οποίες είναι το Rollup (σύμπτυξη), Drill-down (ανάπτυξη σε λεπτομέρεια), Slicing and Dicing (κόψιμο σε φέτες
και τεμαχισμός σε κύβους) με τις οποίες διαχωρίζονται των δεδομένων σε ξεχωριστά σετ με
συγκεκριμένα κριτήρια και βάθος και Pivoting (περιστροφή). Το Roll-up περιλαμβάνει τον
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συγκερασμό δεδομένων τα οποία μπορούν να αθροιστούν και να υπολογιστούν σε μία ή
περισσότερες διαστάσεις. Αντίθετα, το Drill-down είναι η τεχνική για προβολή
περισσότερων λεπτομερειών από τα δεδομένα. Με την τεχνική Slicing and Dicing
λαμβάνεται η τομή ενός συγκεκριμένου σετ δεδομένων από διαφορετικές προοπτικές όπου
το αιτούμενο υποσύνολο δεδομένων αντιστοιχεί σε μία επιλογή ισότητας σε μία ή
περισσότερες διαστάσεις ενός το dicing σε ένα υποσύνολο δεδομένων το οποίο αντιστοιχεί
σε επιλογή διαστήματος τιμών. Το Pivoting παρουσιάζει ένα διάγραμμα δύο διαστάσεων
όπου οι άξονες έχουν ετικέτες τις τιμές των δύο διαστάσεων που εμπλέκονται στο αίτημα
όπου οι τιμές εμφανίζονται στις στήλες της αρχικής παρουσίασης μετατρέπονται σε
ετικέτες των αξόνων στην τελική παρουσίαση.
Ο κύβος (cube) αποτελεί το σημείο αναφοράς τέτοιων συστημάτων. Αποτελείται από ένα
σύνολο γεγονότων τα οποία κατηγοριοποιούνται σε διαστάσεις. Η δομή του συστήματος
είναι συνήθως σε μορφή αστεριού (star) ή νιφάδας (snowflake) και τα γεγονότα
λαμβάνονται από τον κεντρικό πίνακα γεγονότων (fact table) ενώ οι διαστάσεις από τους
περιμετρικούς πίνακες διαστάσεων (dimension tables).
Μία βάση δεδομένων προσανατολισμένη για αιτήματα OLAP έχει συνήθως σχήμα άστρου
(star schema) με τον πίνακα γεγονότων στο κέντρο και τους πίνακες διαστάσεων στα άκρα.
Ο όγκος των δεδομένων βρίσκεται συνήθως στον πίνακα γεγονότων, ο οποίος δεν έχει
πλεονάζουσα πληροφορία και είναι συνήθως σε BCNF μορφή. Η πληροφορία σχετική με τις
τιμές των διαστάσεων συντηρείται στους πίνακες διαστάσεων οι οποίοι συνήθως δεν είναι
κανονικοποιημένοι. Το σκεπτικό είναι ότι οι πίνακες διαστάσεων σε μία βάση δεδομένων
που χρησιμοποιούνται για απευθείας αναλυτική επεξεργασία είναι στατικοί και οι
ανωμαλίες ενημέρωσης, εισαγωγής και διαγραφής δεν είναι σημαντικές. Επίσης, λόγω του
ότι το μέγεθος της βάσης δεδομένων καταλαμβάνεται κυρίως από τον πίνακα των
γεγονότων, ο χώρος που εξοικονομείται από την κανονικοποίηση των πινάκων διαστάσεων
είναι ασήμαντος. Ωστόσο, η ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού του συνδυασμού
των γεγονότων στον πίνακα γεγονότων με την πληροφορία των διαστάσεων είναι το βασικό
κριτήριο σχεδιασμό, το οποίο αποτρέπει την διάσπαση ενός πίνακα διάστασης σε
μικρότερους πίνακες αφού κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες συζεύξεις.
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2.5 Επίλογος
Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στην χρηματιστηριακή
ανάλυση. Στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε, υπάρχει δυνατότητα για χρήση κάθε μίας από
τις τεχνικές αυτές.
Η Κατηγοριοποίηση και η Συσταδοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην
ταξινόμηση των χρηστών και των κινήσεων τους σχετικά με τις αγορές και τις πωλήσεις
ώστε με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να γίνεται η εξόρυξη γνώσης για το ποια μέλη
έχουν τις καλύτερες αποδόσεις και η δυνατότητα προτάσεων παρόμοιων κινήσεων σε άλλα
μέλη με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Με Κανόνες Συσχέτισης θα μπορούσε να βρεθούν οι μετοχές εκείνες που οι κινήσεις τους
παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά ώστε κάτι τέτοιο να εκμεταλλευτεί σε μελλοντικές
κινήσεις αγοραπωλησιών.
Με τη χρήση Χρονοσειρών θα μπορούσαν να βρεθούν συγκεκριμένα πρότυπα κινήσεων και
συμπεριφοράς μετοχών.
Τα παραπάνω, αν και πολύ σημαντικά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από μία εφαρμογή
τέτοιου μεγέθους αφού κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα όρια της διπλωματικής εργασίας.
Τονίζεται όμως, ότι η εφαρμογή παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη χρήση τέτοιων
τεχνικών για την υλοποίηση των αντίστοιχων αλγορίθμων αν και κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ
μεγάλες υπολογιστές δυνατότητες.
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3. Τεχνική Ανάλυση
3.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της τεχνικής
ανάλυσης. Εν συντομία, η τεχνική ανάλυση είναι μία μέθοδος επιλογής επενδύσεων, η
οποία έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα και η επέκτασή της οφείλει πολλά στη διάδοση
της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέθοδος αυτή ήρθε στην επιφάνεια μετά την
αποτυχία της θεμελιακής ανάλυσης στην ικανοποιητική πρόβλεψη και ερμηνεία της
συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών αγορών [2].

3.2 Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής ανάλυσης
Η τεχνική ανάλυση στηρίζεται στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά μιας μετοχής στο
Χρηματιστήριο, ό,τι αφορά δηλαδή την εξέλιξη των τιμών και συναλλαγών της) εκφράζει
όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και τις προοπτικές για την αντίστοιχη επιχείρηση. Έτσι,
βασική υπόθεση της τεχνικής ανάλυσης είναι πως ό,τι είναι γνωστό (ή φημολογείται) για
μία εταιρεία είναι ήδη ενσωματωμένο στην τιμή της [58]. Για τον τεχνικό αναλυτή δεν έχει
σημασία τι προκάλεσε την άνοδο ή κάθοδο μιας μετοχής, αλλά πόσο έγκυρη είναι η
μεταβολή της τιμής της. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι τιμές των μετοχών κινούνται σε
ορισμένες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα μία μετοχή της οποίας η τιμή αυξάνεται,
έχει την τάση να συνεχίσει την άνοδο αυτή και το αντίστροφο, μέχρις ότου συμβεί κάτι
αρκετά σημαντικό το οποίο μπορεί να αλλάξει την τάση αυτή.
Σε αντίθεση με τη θεμελιακή ανάλυση που περιορίζεται στην ανάλυση των ποιοτικών
στοιχείων της επιχείρησης, η τεχνική ανάλυση εξετάζει αποκλειστικά τη συμπεριφορά της
μετοχής στο Χρηματιστήριο. Μελετώντας μεταβολές τιμών από το παρελθόν, γίνεται
προσπάθεια πρόβλεψης και εντοπισμού των μεταβολών του μέλλοντος. Πίσω από μια
τέτοια θεώρηση κρύβεται η (ψυχολογική) παραδοχή ότι οι άνθρωποι αντιδρούν παρόμοια
σε παρόμοια ερεθίσματα [58].
Ο τεχνικός αναλυτής θεωρεί ότι η διαμόρφωση των χρηματιστηριακών τιμών σχετίζεται με
τη ζήτηση και προσφορά μετοχών και δεν επηρεάζεται από την πραγματική αξία της
μετοχής. Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής δεν ενδιαφέρονται να ερμηνεύσουν τη
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συμπεριφορά μιας μετοχής στο Χρηματιστήριο, αλλά έχουν σαν στόχο να αντιληφθούν
έγκαιρα την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.
Σε εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο τεχνικός αναλυτής με την παρατήρηση διαγραμμάτων
και συγκεκριμένων δεικτών, προσπαθεί να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά της μετοχής στο
Χρηματιστήριο και να εντοπίσει τα σημεία εκείνα που σηματοδοτούν αλλαγές στην πορεία
της. Αν η προσπάθεια αυτή είναι επιτυχής, προκύπτει δηλαδή μία συγκεκριμένη τάση, τότε
ο τεχνικός αναλυτής θα συστήσει την ανάλογη επενδυτική τακτική. Η τάση αυτή
απεικονίζεται συνήθως σε κάποιο γραφικό διάγραμμα, το οποίο ενημερώνεται σε
πραγματικό χρόνο και ερμηνεύεται ώστε να βρεθεί η κατάλληλη χρονική στιγμή αγοράς ή
πώλησης κάποιου συγκεκριμένου τίτλου.
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι για την απόφασή του ο επενδυτής δεν εξετάζει το όνομα
ή την αξία και τις προοπτικές της εταιρείας αλλά μόνο τα χρηματιστηριακά δεδομένα και
της τάσης που προκύπτει μέσα από αυτά μελετώντας τους δείκτες που αυτά δημιουργούν
όπου δείκτες είναι μαθηματικοί υπολογισμοί που στηρίζονται για παράδειγμα στην τιμή της
μετοχής ή τον όγκο συναλλαγών της ή και στα δύο.
Η βάση της σύγχρονης τεχνικής ανάλυσης προέρχονται από τις ιδέες του Charles Dow, του
πρώτου συντάκτη της Wall Street Journal. Βασίζονται σε τρεις βασικές υποθέσεις [61]:
1. Η τιμή αποτελεί μια περιεκτική αντανάκλαση όλων των δυνάμεων της αγοράς. Σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όλες οι πληροφορίες και οι δυνάμεις της αγοράς
αντικατοπτρίζονται στις τιμές.
2. Οι τιμές κινούνται με τάσεις, οι οποίες είναι αναγνωρίσιμες και μπορούν να
μετατραπούν σε ευκαιρίες αποκόμισης κέρδους.
3. Οι κινήσεις των τιμών είναι ιστορικά επαναλαμβανόμενες.
Πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι η τεχνική ανάλυση μπορεί να μετατραπεί σε
αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όταν πολλοί επενδυτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν παρόμοια
εργαλεία και ακολουθούν τις ίδιες τακτικές, μετατοπίζουν την προσφορά και τη ζήτηση,
μπορούν να κάνουν τις τιμές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της πρόγνωσης. Πάντως, η
τεχνική ανάλυση αν αποσκοπεί κάπου, είναι να αλλάξει τα ποσοστά της τύχης προς όφελος
του επενδυτή. Αν υπάρχουν 60% πιθανότητες για την σωστή πρόβλεψη της τάσης μίας
μετοχής, αργά ή γρήγορα ο επενδυτής θα έχει όφελος από αυτό.
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3.3 Βασικοί όροι της τεχνικής ανάλυσης
Παρακάτω, παρουσιάζονται διάφοροι σημαντικοί δείκτες της τεχνικής ανάλυσης οι οποίοι
είτε χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή είτε αναφέρονται λόγω της σπουδαιότητάς τους
στην χρηματιστηριακή ανάλυση [50].

3.3.1 Margin Call
Αίτημα συμψηφιστικού γραφείου σε ένα μέλος (ή μιας εταιρείας broker σε έναν πελάτη)
για κατάθεση περιθωρίου ενός ελάχιστου επιπέδου για κάλυψη δυσμενών διακυμάνσεων
των τιμών στην αγορά.

3.3.2 Stop Loss
Εντολή αγοράς ή πώλησης στην αγοράς όταν επιτευχθεί μια ορισμένη τιμή, είτε υψηλότερη
είτε χαμηλότερη από την τιμή που ίσχυε όταν δόθηκε η εντολή.

3.3.3 Trading
Η ενασχόληση με τις χρηματιστηριακές αγορές με σκοπό το κέρδος, συνήθως μέσω
βραχυπρόθεσμων ή μεσοπρόθεσμων αγοραπωλησιών. Ο trader, σπάνια διακρατεί θέσεις
για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

3.3.4 Αντίσταση
Επίπεδο τιμών στο οποίο κάνει παύση η αντιστρέφεται μία ανοδική κίνηση.

3.3.5 Αντίσταση Χρονική
Πρόκειται για χρονικό επίπεδο όπου μία πτωτική περίοδος κάνει παύση ή αντιστρέφεται.
Για την αναγνώρισή τους χρησιμοποιείται η τεχνική στατιστική ανάλυση και οι δείκτες Rally
Up.
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3.3.6 Απόκλιση
Η κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότεροι τεχνικοί δείκτες αποτυγχάνουν να
επιβεβαιώσουν την τάση της αξίας.

3.3.7 Κινητοί Μέσοι Όροι N ημερών
Οι δείκτες αυτοί καταρτίζονται από το μέσο όρο των τιμών των μετοχών για μία
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έτσι, κάθε νέα τιμή του δείκτη προκύπτει από την
προηγούμενη, με την προσθήκη της τελευταίας τιμής και την αντίστοιχη αφαίρεση της
πρώτης. Ο κινητός μέσος όρος N ημερών, την ημέρα p, KM[p], δίνεται από τη σχέση [31]:

Όπου x[p] είναι η τιμή της μετοχής την ημέρα p. Για παράδειγμα ο κινητός μέσος όρος τριών
ημερών της τιμής μιας μετοχής την ημέρα 40 είναι ο παρακάτω:

3.3.8 Γραμμή Τάσης
Ευθύγραμμα τμήματα τα οποία σχεδιάζονται με βάση δύο σημεία, η επιλογή των οποίων
διαφέρει ανάμεσα στην τεχνική και την επιστημονική τεχνική ανάλυση. Στην τεχνική
ανάλυση, τα σημεία πρέπει να είναι κορυφές ή πυθμένες. Το πρόβλημα είναι πως δεν
υπάρχει σαφής ορισμός της κορυφής ή του πυθμένα. Άλλο πρόβλημα είναι πως δεν
υπάρχει κανόνας που να διευκρινίζει ποιοι ακριβώς πυθμένες ή ποιες κορυφές πρέπει να
επιλεγούν (στην περίπτωση που παραβλέψουμε ή ξεπεράσουμε το πρόβλημα του
ορισμού.) Στην επιστημονική τεχνική ανάλυση η γραμμή τάσης είναι ευθύγραμμο τμήμα το
οποίο δείχνει, απλά, την κλίση της κίνησης ενός τίτλου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

21

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

3.3.9 Δείκτες Rally Up και Rally Down
Δείκτες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη των τάσεων ως προς τη διάσταση του χρόνου.
Είναι πολύ αποτελεσματική και στην αναγνώριση χρονικών στηρίξεων και αντιστάσεων.

3.3.10 Δείκτης MACD
Ο δείκτης MACD (Moving Average Convergence/Divergence) χρησιμοποιείται ευρέως για να
δώσει σήματα αγοράς και πώλησης σε μετοχές με σαφείς τάσεις. Φιλτράρει δηλαδή με
ικανοποιητική ακρίβεια τις μη σημαντικές κινήσεις και απεικονίζει τις σημαντικές
κατευθυντήριες τάσεις, όταν αυτές υπάρχουν. Αντίθετα, αν η συγκεκριμένη μετοχή έχει
ασαφείς τάσεις, τότε τα σήματά του είναι πολλά και λανθασμένα.
Αποτελείται από δύο κινητούς μέσους όρους:
 Μπλε είναι κινητός μέσος όρος περιόδου 26 ημερών.
 Πορτοκαλί είναι κινητός μέσος όρος περιόδου 12 ημερών.
Διαγραμματικά λειτουργεί ως εξής:
 Όταν ο πορτοκαλί δείκτης κόβει από κάτω προς τα πάνω τον μπλε είναι σήμα
αγοράς.
 Όταν ο πορτοκαλί δείκτης κόβει από πάνω προς τα κάτω τον μπλε είναι σήμα
πώλησης.

3.3.11 Διαγράμματα Απόδοσης
Τα διαγράμματα απόδοσης απεικονίζουν τη ποσοστιαία αυξομείωση ενός ή περισσότερων
τίτλων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήθηκαν για 1η φορά στην
επιστημονική τεχνική ανάλυση και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτήν,
καθώς επιτρέπουν την αναγνώριση των πρωταγωνιστών αρνητικής και θετικής παρέμβασης
και την παράλληλη μελέτη, με τρόπο απλό και αντικειμενικό, πολλών και συσχετισμένων
μεταξύ τους δεικτών, τίτλων κ.λ.π.
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3.3.12 Διαγράμματα Κεριών (Candlesticks)
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος Εμπειρικής Τεχνικής Ανάλυσης στην ανατολή, με 250 και πλέον
χρόνια ιστορία. Είναι ήδη πολύ δημοφιλής και στη δύση και χρησιμοποιεί τα διαγράμματα
που αποτελούνται από μπάρες που ονομάζονται “κεριά”. Τον πιο σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία μίας μπάρας κεριού, παίζει η σχέση μεταξύ της τιμής ανοίγματος και της τιμής
κλεισίματος μίας περιόδου. Αν η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από αυτήν στο άνοιγμα
μίας περιόδου, τότε το κερί είναι λευκό. Αν όχι, είναι μαύρο.

Εικόνα 1: Διάγραμμα Candlestick.

3.3.13 Εποχικότητα
Η απόδοση μίας αγοράς σε μία συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου.

3.3.14 Θέση Long
Θέση που ποντάρει στην άνοδο ενός τίτλου.

3.3.15 Θέση Short
Θέση που ποντάρει στην πτώση ενός τίτλου.
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3.3.16 Στήριξη
Επίπεδο τιμών στο οποίο κάνει παύση η αντιστρέφεται μία πτωτική κίνηση. Αποτελεί το
σημείο όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να
αντιστραφεί μία πτωτική τάση.

3.3.17 Στήριξη Χρονική
Πρόκειται για χρονικό επίπεδο όπου μία πτωτική περίοδος κάνει παύση ή αντιστρέφεται.
Για την αναγνώρισή τους χρησιμοποιείται η τεχνική στατιστική ανάλυση και οι δείκτες Rally
Down.

3.3.18 Τάση
Σύμφωνα με αυτήν υπάρχουν 3 βασικές τάσεις, η ανοδική, η πτωτική και η πλάγια. Η
ανοδική ορίζεται από μία σειρά 4 ανοδικών κορυφών και πυθμένων και η πτωτική ως μία
σειρά πτωτικών κορυφών και πυθμένων.

3.4 Επίλογος
Στην εφαρμογή, έχουν ληφθεί υπόψη αρκετοί από τους δείκτες της τεχνικής ανάλυσης
χωρίς όμως να υλοποιούνται όλες. Παρόλα αυτά, ο σχεδιασμός του συστήματος έχει γίνει
με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών στο μέλλον που
να επιτρέπει τον υπολογισμό νέων δεικτών και μεγεθών με πολύ εύκολο υπολογιστικά και
προγραμματιστικά τρόπο.
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4. Τεχνολογίες Διαδικτύου
4.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει γίνει μία πραγματική επανάσταση στον χώρο των
διαδικτυακών εφαρμογών τόσο σε επίπεδο εμπορευματοποίησης όσο και επίπεδο
τεχνολογικής προόδου. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί ή/και εξελιχθεί πληθώρα γλωσσών και
εργαλείων προσανατολισμένα στον διαδικτυακό προγραμματισμό όπως η PHP, ASP, Ruby,
JavaScript, Ajax, JQuery, CSS, XTHML, HTML 5, Flash κ.ά. Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες
συμπληρώνει ή/και ανταγωνίζεται ή/και επεκτείνει τις άλλες μα στο σύνολό τους
δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο σκοπό έχει την επέκταση των δυνατοτήτων του ίδιου
του Παγκόσμιου Ιστού.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά
την υλοποίηση της εφαρμογής οι οποίες είναι οι PHP, MySQL, XTHML, JavaScript, CSS,
Apache server καθώς και βιβλιοθήκες, επεκτάσεις ή και ειδικές τεχνικές των παραπάνω
(JQuery, Ajax).

4.2 Δομή περιεχομένου – Παρουσίαση – Συμπεριφορά
Προτού παρουσιαστούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν καλό είναι να γίνει αναφορά
στον τρόπο με τον οποίον πρέπει να κατασκευάζεται μία διαδικτυακή εφαρμογή για τη
βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών αλλά και της αποδοτικότερης χρήσης της
τεχνολογίας των σύγχρονων browser.
Τα Web έγγραφα χωρίζονται σε τρία επίπεδα τα οποία είναι τα εξής:
 Επίπεδο Δομής (Structure Layer).
 Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer).
 Επίπεδο Συμπεριφοράς (Behavior Layer).
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα τρία αυτά επίπεδα.
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Εικόνα 2: Τα τρία επίπεδα ενός Web εγγράφου [44].

Στο επίπεδο Δομής περιέχεται το περιεχόμενο του εγγράφου καθώς και οι σημασιολογικές
πληροφορίες των ετικετών και συνήθως γράφεται σε HTML.
Το δεύτερο επίπεδο, αυτό της Παρουσίασης, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το
έγγραφο και το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχει θα παρουσιαστεί στον τελικό
χρήστη. Εδώ περιλαμβάνονται οδηγίες σχετικά με την εμφάνιση των ετικετών όπως τα
χρώματά τους, οι γραμματοσειρές, η απόσταση και το μέγεθος των χαρακτήρων κ.ά. Οι
οδηγίες του επιπέδου αυτού είναι γραμμένες με τη χρήση CSS.
Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο, αυτό της Συμπεριφοράς, περιγράφεται η συμπεριφορά
του εγγράφου βάση της συμπεριφοράς του χρήστη ή αλλιώς μετά από την ύπαρξη
συγκεκριμένων γεγονότων (onclick, onhover κ.ά.). Το επίπεδο αυτό συνήθως γράφεται σε
γλώσσα JavaScript.

4.3 HTML - XTHML
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η λανθασμένη χρήση της HTML ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο,
κάτι το οποίο ασφαλώς δεν έχει εκλείψει ακόμα. Στις μέρες μας όμως, και με τη συμβολή
του World Wide Web Consortium, το φαινόμενο αυτό έχει περιοριστεί αισθητά αφού πλέον
και οι ίδιοι οι χρήστες του διαδικτύου απαιτούν όχι μόνο σωστή πληροφορία αλλά και τη
σωστή προβολή της [27].
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Η HMTL (HyperText Markup Language) αποτελείται από κωδικοποιημένους δείκτες οι
οποίοι ονομάζονται ετικέτες (tags) και περιβάλλουν το κείμενο προς προβολή
υποδεικνύοντας τις λειτουργίες και το σκοπό του εν λόγω κειμένου. Παρέχει τα μέσα για τη
δημιουργία δομημένων εγγράφων ορίζοντας τη δομική σημασιολογία του κείμενο όπως οι
τίτλοι, οι παράγραφοι, οι κατάλογοι κ.τ.λ. Έτσι, όταν ένας φυλλομετρητής ανοίγει ένα
αρχείο HTML τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτό μεταφράζονται σε κατάλληλα
χαρακτηριστικά με αποτελέσμα την εμφάνιση και την λειτουργικότητα της συγκεκριμένης
σελίδας. Ο σχεδιασμός της έχει γίνει με προσοχή ώστε να είναι μία απλή και ευέλικτη
γλώσσα. Είναι δωρεάν, ανοικτή και δεν ανήκει ή ελέγχεται από κάποια επιχείρηση ή φυσικό
πρόσωπο καθώς δεν υπάρχει άδεια χρήσης ή εξειδικευμένο λογισμικό για συγγραφή HTML
εγγράφων.
Όσον αφορά την ιστορία της, αποτελεί μία markup γλώσσα και προέρχεται από τον Tim
Berners Lee του εργαστηρίου φυσικής στο Cern της Γενεύης το 1990 με τη δημιουργία του
πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol). Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται στο
WWW (World Wide Web) και αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard
Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την ΙΒΜ προκειμένου να λυθεί το
πρόβλημα της μη τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων σε διάφορα υπολογιστικά
συστήματα καθώς αποτελεί μία μεταγλώσσα (metalanguate) που χρησιμοποιείται για την
επίσημη περιγραφή markup γλωσσών.
Η HTML έχει τυποποιηθεί από τον παγκόσμιο οργανισμό τυποποίησης τεχνολογιών του
Web, το World Wide Web Consortium (W3C) ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γλώσσας
είναι διαθέσιμα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα http://www.w3.org.
Η πρώτη έκδοσή της, η HTML 1.0, ήταν το 1993, η HTML 2.0 ακολούθησε το 1995 ενώ η
HTML 3.0 τον αμέσως επόμενο χρόνο, το 1996. Η έκδοση HTML 4.0 υλοποιήθηκε το 1997
ενώ ο πρώτος ολοκληρωμένος ορισμός της γλώσσας ήρθε το 1999 με την HTML 4.01.
Το 2000 ήρθε ο διάδοχος της HTML, η XHTML (Extensible HyperText MarkupLanguage), η
οποία και αποτελεί μία αυστηρότερη μορφή κώδικα και σκοπός της ήταν η κατασκευή
ιστοσελίδων που θα ήταν προσβάσιμες και από συσκευές άλλες εκτός των browser (π.χ.
smart phones) αλλά και για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων από
άτομα με ειδικές ανάγκες αφού το περιεχόμενο μίας XHTML σελίδας δύναται να
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αναγνωστεί από εξειδικευμένου τύπου συσκευές (π.χ. screen readers). Στην ουσία, η
XTHML είναι μία μορφή XML αλλά με πεπερασμένο πλήθος ετικετών προς επιλογή.

4.4 CSS
Τα Φύλλα Διαμόρωσης Στυλ (Cascading Style Sheets – CSS) αποτελούν οδηγίες
διαμόρφωσης του ύφους των ιστοσελίδων για την περιγραφή της παρουσίασης εγγράφων
γραμμένων σε κάποια από τις γλώσσες σήμανσης. Η χρήση του είναι ευρέως διαδεδομένη
σε ιστοσελίδες γραμμένες σε HTML αλλά η χρήση του μπορεί να επεκταθεί και για άλλα
έγγραφα που ακολουθούν δομή XML. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην
συντηρησιμότητα των ιστοσελίδων καθώς απαλείφει την επανάληψη κώδικα λόγω της
ιδιότητας της επαναχρησιμοποίησης των οδηγιών του σε πολλά διαφορετικά HTML
έγγραφα. Πάντως, αν και εμφανίστηκε αρχικά το 1996 άργησε αρκετά να υποστηριχθεί σε
μεγάλο βαθμό από τους browsers κάτι το οποίο δεν έγινε μέχρι τις αρχές του 2000.
Το δομικό στοιχείο του CSS είναι ο κανόνας (rule) ο οποίος είναι ένα σύνολο οδηγιών που
πρέπει να ακολουθήσει ο browser για την παρουσίαση του περιεχομένου που
ενθυλακώνεται στις ετικέτες της HTML. Στην επόμενη εικόνα απεικονίζονται τα στοιχεία
από τα οποία αποτελείται ένας κανόνας CSS.

Εικόνα 3: Η δομή ενός κανόνα CSS [53].
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Το πρώτο που δηλώνεται είναι τα στοιχεία τα οποία θα επιλεχθούν από τον συγκεκριμένο
κανόνα. Έπειτα ακολουθεί η δήλωση η οποία περιλαμβάνει την ιδιότητα καθώς και την τιμή
που αυτή θα λάβει.
Γενικά, ο επιλογέας στοιχείου (element selector) είναι το μέρος του κανόνα το οποίο
καθορίζει τα στοιχεία που πρόκειται να μορφοποιηθούν. Η σκοπιά του μπορεί να είναι
εντελώς γενική επηρεάζοντας όλα τα στοιχεία του εγγράφου μέχρι ειδικώς συγκεκριμένη
επηρεάζοντας ένα μόνο στοιχείο.
Οι επιλογείς είναι συγκεκριμένοι κι έχουν ξεχωριστό βάρος ο κάθε ένας για τον υπολογισμό
της διακριτότητας των στοιχείων που θα τεθούν υπό μορφοποίηση. Αυτοί, με σειρά από τον
πιο γενικό στον πιο ειδικό, είναι οι παρακάτω:
 Παγκόσμιος επιλογέας (Universal selector).
 Επιλογέας στοιχείου (Element selector).
 Επιλογέας κλάσης (Class selector).
 Επιλογέας ταυτότητας (Id selector).
 Επιλογέας ψευδοκλάσης (Pseudo class selector).
 Επιλογέας ψευδοστοιχείου (Pseudo element selector).
Σημειώνεται ότι οι επιλογείς μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να δημιουργηθεί
ένας πίνακας βαρύτητας τόσο βάση της παραπάνω κατάταξης όσο και που έχει δηλωθεί ο
κανόνας. Γενικά, η σειρά που ακολουθείται είναι η εξής:
 Προεπιλεγμένο CSS του browser
 CSS του χρήστη
 Εξωτερικό (external) CSS έγγραφο με τη σειρά που έχουν δηλωθεί στο head του
HTML εγγράφου.
 Ενσωματωμένο (embedded) CSS.
 Inline CSS.
 Οδηγία !important.
Οι δηλώσεις (declarations) αποτελούνται από δύο στοιχεία τα οποία είναι η ιδιότητα
(property) και η τιμή (value).
Η ιδιότητα είναι το προς μορφοποίηση τμήμα του στοιχείου (π.χ. χρώμα, γραμματοσειρά,
θέση εμφάνισης στοιχείου).
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

29

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

Η τιμή της ιδιότητας (property value) είναι αυτή που προσδίδει το συγκεκριμένο στυλ το
οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί στο επιλεγμένο στοιχείο. Οι τιμές οι οποίες είναι αποδεκτές
εξαρτώνται από την κάθε ιδιότητα.
Κάθε δήλωση γίνεται ανάμεσα σε ένα ζεύγος άγκιστρων ( { και } ) και υπάρχει η δυνατότητα
να εφαρμοστούν πολλές δηλώσεις σε έναν συγκεκριμένο επιλογέα η κάθε μία από τις
οποίες μπορεί να μορφοποιεί ξεχωριστά σημεία κάθε στοιχείου ή ακόμα και όλα εξαρχής.
Κάθε ιδιότητα χωρίζεται από την τιμή της με μία άνω κάτω τελεία ( : ) και η δήλωση
τελειώνει με ένα ελληνικό ερωτηματικό ( ; ). Το ερωτηματικό αυτό είναι σημαντικό για το
διαχωρισμό κάθε δήλωσης αλλά αν υπάρχει μόνο μία δήλωση στον κανόνα ή στην
περίπτωση της τελευταίας δήλωσης τότε το ερωτηματικό είναι προαιρετικό. Αποτελεί όμως
καλή τεχνική να τοποθετείται κάθε φορά.
Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην πιο πάνω εικόνα, κάθε κεφαλίδα h2 του εγγράφου
θα λάβει χρώμα κειμένου #333, μέγεθος κειμένου 150% του προεπιλεγμένου και πάνω,
δεξιά, κάτω και αριστερά περιθώρια 5px, 0px 10px και 15px αντίστοιχα.

4.5 JavaScript
Στην αρχή της ιστορίας του Web, υπήρχε μόνο η HTML και το CGI (Common Gateway
Interface). Το πρόβλημα με την HTML είναι η στασιμότητά της με την έννοια ότι με το που
θα εκτυπωθεί στον browser του χρήστη δε μπορεί να μεταβληθεί από μόνη της. Για να
επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τον server ώστε μέσω μία script
γλώσσας προγραμματισμού στην πλευρά του server να αποσταλούν εκ νέου δεδομένα στην
πλευρά του πελάτη. Κάτι τέτοιο απαιτούνταν ακόμα και για τις πιο απλές διαδικασίες όπως
η απόκρυψη ή η εμφάνιση ενός στοιχείου του εγγράφου κάτι όμως που αποτελεί
τροχοπέδη για την ανάπτυξη του διαδικτυακού προγραμματισμού αλλά και για τη
λειτουργία των εξυπηρετητών αφού αυξάνεται σημαντικά ο υπολογιστικός φόρτος. Τη λύση
σε αυτό το πρόβλημα έδωσε η γλώσσα JavaScript η οποία είναι μία γλώσσα
προγραμματισμού που εκτελείται στην πλευρά του πελάτη [21].
Η JavaScript αναπτύχθηκε από την εταιρεία Netscape σε συνεργασία με την Sun
Microsystems και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1995 με το όνομα LiveScript. Αργότερα πήρε το
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προγραμματισμού Java αν και δεν έχει σχέση με αυτήν.
Αποτελεί μία διερμηνευμένη (interpreted) γλώσσα προγραμματισμού με ιδιότητες
αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού, χωρίς όμως να μπορεί να χαρακτηριστεί
ως πλήρης αντικειμενοστραφής αν και κάτι τέτοιο λέγεται ότι προβλέπεται στην επόμενη
έκδοσή της.
Η γλώσσα JavaScript χρησιμοποιείται κυρίως (αλλά όχι μόνο) για την επίτευξη των
παρακάτω στόχων:
 Λιγότερος υπολογιστικός φόρτος στην πλευρά του server: Ο έλεγχος και η
επικύρωση των δεδομένων τα οποία εισάγονται από τους χρήστες γίνεται από τη
μεριά του browser και κάθε δεδομένο το οποίο δεν είναι έγκυρο απορρίπτεται χωρίς
να αποστέλλεται στον server. Παρόλα αυτά, είναι επιβεβλημένο να γίνει έλεγχος και
στην πλευρά του server καθώς στους browser υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης
της JavaScript ενώ σε μερικούς δεν είναι ενσωματωμένη.
 Αμεσότητα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες: Με την χρήση της JavaScript για τον
έλεγχο των δεδομένων μειώνονται οι χρόνοι αναμονής του χρηστών αφού δεν
υπάρχουν τα διαστήματα αναμονής επαναφόρτωσης της σελίδας σε περίπτωσης
λάθους.
 Αυξημένη χρηστικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη: Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται
επιτρέποντας στον χρήστη την αλληλεπίδραση με το γραφικό περιβάλλον χωρίς την
επαναφόρτωση της σελίδας. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα πτυσσόμενα μενού.
 Αυξημένη δυνατότητα αλληλεπίδρασης: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα
γεγονότα όπου κάθε γεγονός πυροδοτεί μία σειρά από άλλα γεγονότα.
 Βελτιωμένα γραφικά περιβάλλοντα: Χρησιμοποιώντας την JavaScript μπορούν να
συμπεριληφθούν αντικείμενα με λειτουργίες drag-and-drop καθώς και plug-in, όπως
είναι το Flash. Μάλιστα, αν και το Flash είχε γνωρίσει περιόδους άνθισης λόγω των
πλεονεκτημάτων γραφική καλαισθησίας που παρείχε, σήμερα με την επικράτηση
της JQuery επιτυγχάνονται τα ίδια, αν όχι καλύτερα, αποτελέσματα χωρίς την
ανάγκη ύπαρξης plug-in στην πλευρά του πελάτη αλλά και χωρίς τους μεγάλους
χρόνους αναμονής φόρτωσης των αρχείων Flash.
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 Ελαφρότερα περιβάλλοντα και μικρότεροι χρόνοι αναμονής: Αντί της απαίτησης
φόρτωσης ενός μεγάλου αρχείου Java applet ή ενός Flash movie, τα προγράμματα
γραμμένα σε JavaScript είναι μικρά σε μέγεθος και αποθηκεύονται στη μνήμη cache
του browser μόλις κατέβουν κάτι που ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής.
Μάλιστα, λόγω του γεγονότος ότι πολλές ιστοσελίδες πλέον χρησιμοποιούν και
φορτώνουν τη βιβλιοθήκη JQuery από κοινούς server, όπως αυτοί της Google, τα
αρχεία αυτά υπάρχουν ήδη στην μνήμη του browser οπότε δε χρειάζεται να
φορτωθούν ξανά.

4.6 JQuery
Η βιβλιοθήκη JQuery υλοποιήθηκε το 2006 από τον John Resig και τώρα βρίσκεται στην
όγδοη έκδοσή της. Είναι διαθέσιμη από τη διεύθυνση http://jquery.com/. Πρόκειται για μία
πολύ ισχυρή βιβλιοθήκη της JavaScript η οποία στις μέρες μας χρησιμοποιείται σε πλήθος
διαδικτυακών εφαρμογών καθώς προσφέρει αφαιρετικές ιδιότητες κατά τη συγγραφή των
προγραμμάτων και είναι πλήρως επεκτάσιμη από άλλους προγραμματιστές. Τα βασικά
χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης είναι τα παρακάτω [14]:
 Πρόσβαση στοιχείων στο έγγραφο: Με τη JQuery καθίσταται πολύ εύκολη η
δυνατότητα εύρεσης συγκεκριμένων στοιχείων στο Document Object Model (DOM)
εν αντιθέσει με την χρήση της απλής JavaScript όπου απαιτούνται πολλές γραμμές
κώδικα για τέτοιου είδους χειρισμούς.
 Τροποποίηση της εμφάνισης της ιστοσελίδας: Ο συνδυασμός της JQuery με το CSS
είναι ένα από τους κύριους λόγους χρήσης της αφού παρέχονται λειτουργίες που
υποστηρίζονται από όλους τους κύριους browser.
 Τροποποίηση του περιεχομένου του εγγράφου: Με τη χρήση της JQuery υπάρχει η
δυνατότητα τροποποίησης του περιεχομένου οποιουδήποτε στοιχείου του
εγγράφου μετά από κάποιο γεγονός.
 Δημιουργία animation: Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό όσον αφορά τον
τελικό χρήστη είναι οι δυνατότητες της JQuery για τη δημιουργία animation μέσω
των συναρτήσεων εφέ κίνησης, fade in και fadeout ώστε να δίνεται η αίσθηση
οπτικής αλληλεπίδρασης.
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 Ανάκτηση πληροφορίας από server χωρίς εκ νέου φόρτωση της ιστοσελίδας: Η
χρήση του Ajax είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένη και ο συνδυασμός του με τη
JQuery επιτρέπει στους προγραμματιστές να μην ανησυχούν σχετικά με την
πολυπλοκότητα

του

Ajax

σε διαφορετικούς

browser

καθώς

παριέχονται

ενσωματωμένες λειτουργίες για εύκολο χειρισμό των γεγονότων.

4.7 Ajax
Η τεχνολογία Ajax αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη στον κόσμο του διαδικτύου τόσο λόγω
της ευκολίας χρήσης του όσο και για την αυξημένη λειτουργικότητά του. Ο όρος Ajax
επινοήθηκε το 2005 από τον Jesse James Garrett και είναι είναι το ακρωνύμιο του
Asynchronous JavaScript and XML αν και ο όρος δεν είναι αντιπροσωπευτικός της
τεχνολογίας καθώς ούτε η χρήση των XML και JavaScript αποτελεί προϋπόθεση ούτε τα
αιτήματα πρέπει να είναι ασύγχρονα [24].
Η κύρια λειτουργία του Ajax είναι η χρήση του αντικειμένου XMLHttpRequest της JavaScript
για την αποστολή ασύγχρονων αιτήσεων στον server χωρίς την απαίτηση ανανέωσης της
ιστοσελίδας. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στο
παραδοσιακό μοντέλο αίτησης και σε αυτό της τεχνολογίας Ajax.

Εικόνα 4: Το κλασσικό μοντέλο αίτησης προς τον server [24].
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το αίτημα αποστέλλεται, επεξεργάζεται από τον server κι
έπειτα τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον χρήστη ανανεώνοντας την ιστοσελίδα
φορτώνοντάς την εκ νέου.

Εικόνα 5: Αίτηση προς τον server με την τεχνολογία Ajax [24].

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την αποστολή
αίτησης με την τεχνολογία Ajax ενσωματώνονται παρασκηνιακά.
Εν συντομία και γενικά, η τεχνολογία Ajax κάνει χρήση της JavaScript και του αντικειμένου
XMLHttpRequest για την επικοινωνία με τον server χωρίς την ανάγκη επαναφόρτωσης της
σελίδας και χειρίζεται XML (ή άλλης μορφής text) επεξεργασμένα δεδομένα που
αποστέλλονται από τον server.
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4.8 HTTP
Η λειτουργία του πρωτοκόλλου HTTP είναι ο καθορισμός του τρόπου επικοινωνίας στο
διαδίκτυο μεταξύ των εξυπηρετητών και των πελατών (server – client model) καθορίζοντας
τη μορφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Η
τελευταία έκδοσή του είναι η HTTP/1.1 η οποία παρέχει αυξημένη λειτουργικότητα και
υποστηρίζει πολλαπλές συνόδους μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή κάτι που δεν ίσχυε για
τις προηγούμενες εκδόσεις (HTTP/0.9, HTTP/1.0). Το πρωτόκολλο HTTP αποτελεί ένα
ακαταστατικό πρωτόκολλο κάτι το οποίο σημαίνει ότι δε γνωρίζει τις προηγούμενές του
καταστάσεις και κάθε εντολή εκτελείται ανεξάρτητα και χωρίς γνώση των εντολών που
εκτελέστηκαν προηγουμένως [68].

4.9 Apache
Ο Apache Web Server είναι ένας πολύ δημοφιλής εξυπηρετητής που διανέμεται ελεύθερα
στο διαδίκτυο. Αναπτύχθηκε και συντηρείται από μία ομάδα εθελοντών που ήθελαν να
υλοποιήσουν έναν εύρωστο κώδικα για διακομιστή δικτύου, ο οποίος να είναι εμπορικός
και να έχει πολλά χαρακτηριστικά. Σήμερα ο Apache θεωρείται από τους πιο σταθερούς
διακομιστές δικτύου που κυκλοφορούν και θα πρέπει να τονιστεί ότι αρκετοί εμπορικοί
διακομιστές διαδικτύου, όπως ο HTTP Server της IBM, χρησιμοποιούν τον πυρήνα του
Apache [40].

4.10 PHP
Η PHP (Hypertext Preprocessor) δημιουργήθηκε το 1995 από τον Rasmus Lerdorf [39] και
αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη, ανοιχτού κώδικα και γενικού σκοπού γλώσσα
σεναρίου η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
καθώς μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί μέσα σε κώδικα HTML και να εκτελείται κάθε
φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την σελίδα. Ο PHP κώδικας μεταφράζεται στον Web
διακομιστή και δημιουργεί κώδικα HTML ή άλλη έξοδο που θα εμφανιστεί στον επισκέπτη
[38].
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Αυτό που διαχωρίζει την PHP από την client-side JavaScript είναι ότι ο κώδικας εκτελείται
στον server. Αν υπήρχε ένα script PHP, ο browser θα έπαιρνε τα αποτελέσματα της
εκτέλεσης αυτού του script, χωρίς να μπορεί να καταλάβει με κανένα τρόπο τι κώδικας
υπάρχει από πίσω. Αν και η ανάπτυξη της PHP εστιάζεται σε server-side scripting (scripting
στην πλευρά του διακομιστή), μπορούνε να γίνουν πολύ περισσότερα με αυτήν.
Σημειώνεται ότι αν και η τελευταία έκδοση της PHP είναι η 5.4.3, η έκδοση η οποία
χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι η 5.2.9.

Εικόνα 6: Συγκριτική χρήση μεταξύ των server – side γλωσσών προγραμματισμού [49].
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, η χρήση της PHP ως γλώσσα που
προορίζεται για διαδικτυακές εφαρμογές είναι εξαιρετικά διαδεδομένη.
Η PHP ενσωματώνει την ισχύ και τη δυναμικότητα σχετικά παλαιότερων γλωσσών όπως η
Perl αλλά καταργώντας τις αδυναμίες τους. Αναφέρονται μερικά από τα βασικά
χαρακτηριστικά της [28]:
•

Ο συντακτικός αναλυτής της, καθώς και ο πηγαίος κώδικάς της διανέμεται ελεύθερα
στο διαδίκτυο δίνοντας την δυνατότητα σε όποιον θέλει να κατασκευάζει και να
διανέμει εφαρμογές για εμπορική και μη χρήση.

•

Μπορεί να μεταφραστεί και να τρέξει στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα που
κυκλοφορούν στην αγορά (Microsoft Windows, Linux, BSD, Solaris, Macintosh OS X,
και UNIX servers).

•

Συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με τους πιο δημοφιλείς Web Servers που
κυκλοφορούν όπως τον Apache και τον Microsoft IIS.

•

Διαθέτει ενσωματωμένες εντολές υποστήριξης για ένα μεγάλο αριθμό βάσεων
δεδομένων όπως MySQL, Sybase, Oracle, Ingres. Προσφέρει ένα σύνολο από
Database API’s τις ενοποιημένες ODBC συναρτήσεις (unified ODBC functions), που
εξασφαλίζουν

την

χρησιμοποιώντας

προσπέλαση
τις

εγγενείς

σε

μια

μεθόδους

υποκείμενη
της

εκάστοτε

βάση

δεδομένων,

βάσης

για

να

μεγιστοποιήσουν την απόδοση (IBM DB2).
•

Είναι πιο απλό να συντάξει κάποιος κώδικα PHP από ότι σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα σεναρίου.

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία εικόνων, ανάγνωση / εγγραφή σε αρχεία
και για αποστολή email. Για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, η PHP επικοινωνεί
με αρκετά πρωτόκολλα όπως: HTTP (Ιστοσελίδες), POP3 (e-mail), SNMP και LDAP.

•

Υποστηρίζει

τόσο

τον

διαδικαστικό

προγραμματισμό

όσο

και

τον

αντικειμενοστραφή.
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4.11 MySQL
Η MySQL αποτελεί ένα πολύ γρήγορο, δυνατό, πολυνηματικό σύστημα διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδομένων και είναι συμβατή με ANSI-SQL. Ο λόγος για τον οποίο
χρησιμοποιήθηκε η MySQL είναι ότι αποτελεί την συνηθέστερη βάση δεδομένων για
διαδικτυακές εφαρμογές και συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με την γλώσσα PHP. Παρόλα
αυτά θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και η Postgres.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
 Αν και πλέον ανήκει σε εταιρεία (Oracle, 2009), παρεμένει ανοικτού κώδικα και
δωρεάν (για επαγγελματικές εφαρμογές απαιτείται αγορά).
 Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για διαδικτυακές εφαρμογές.
 Λόγω της συμβατότητάς της με την ANSI-SQL είναι συμβατή και μεταφέρσιμη σε
διάφορες πλατφόρμες και άλλα RDBMS.
 Είναι εξαιρετικά γρήγορη και βελτιστοποιημένη όσον αφορά την ταχύτητα
ανάκτησης δεδομένων.
Η MySQL διαθέτει πολλές διαφορετικές μηχανές αποθήκευσης διαθέσιμες για αποθήκευση
και ανάκτηση δεδομένων αλλά οι δύο συνιθέστερες είναι η MyISAM και η InnoDB. Πέρα
από τις δύο παραπάνω μηχανές, υπάρχουν η MERGE η οποία είναι μηχανή αποθήκευσης
για τον χειρισμό πινάκων MyISAM ως οντότητες, η MEMORY η οποία χρησιμοποιείται
συνήθως για τους προσωρινούς πίνακες λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας που προσφέρει
αν και δε διαθέτει άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά ενώ σημαντική είναι και η μηχανή BDB
οι πίνακες της οποίας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επανάκτησης μετά από συνθήκες
κατάρρευσης (crash) μέσω των διαδικασιών COMMIT και ROLLBACK.

4.12 Αρχιτεκτονική Web συναλλαγής
Μία τυπική Web συναλλαγή βάσεων δεδομένων αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις
όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:
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Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική Web συναλλαγής με βάση δεδομένων [52].

1. Ο browser ενός χρήστη κάνει μία HTTP αίτηση για μία συγκεκριμένη σελίδα.
2. Ο server λαμβάνει την αίτηση για την συγκεκριμένη σελίδα, ανακαλεί το αρχείο και
το περνά στην μηχανή PHP για επεξεργασία.
3. Η PHP μηχανή αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στον κώδικα, υπάρχει μία
εντολή που κάνει την σύνδεση με την βάση δεδομένων και εκτελεί ένα ερώτημα. Η
PHP ανοίγει μία σύνδεση με τον MySQL διακομιστή και στέλνει το κατάλληλο
ερώτημα.
4. Ο MySQL διακομιστής λαμβάνει το ερώτημα της βάσης δεδομένων, το
επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα ξανά στην PHP μηχανή.
5. Η PHP μηχανή σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως περιλαμβάνει την
μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε HTML. Μετά, επιστρέφει την
τελική HTML σελίδα στον server.
6. Ο server περνά την HTML σελίδα ξανά στον browser, όπου ο χρήστης μπορεί να δει
τα αποτελέσματα.
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Η διαδικασία είναι βασικά η ίδια, ανεξάρτητα από το ποια μηχανή script ή ποιος server
βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται. Συνήθως το πρόγραμμα του server, η PHP μηχανή και ο
server της βάσης δεδομένων βρίσκονται στον ίδιο υπολογιστή. Ωστόσο, είναι πολύ
συνηθισμένο ο server της βάσης δεδομένων να βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή. Αυτό
μπορεί να γίνει για λόγους ασφάλειας, για μεγαλύτερη χωρητικότητα ή για κατανομή του
υπολογιστικού φόρτου.

4.13 Επίλογος
Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε η επισκόπηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την
υλοποίηση της εφαρμογής. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο MVC το οποίο
είναι πολύ δημοφιλές στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
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5. Το πρότυπο MVC
5.1 Εισαγωγή
Το πρότυπο σχεδίασης MVC χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως όσον αφορά την κατασκευή
διαδικτυακών εφαρμογών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζεται μόνο σε αυτού του
είδους εφαρμογές. Γλώσσες όπως η PHP, ASP και JSP έχουν στο ενεργητικό τους πληθώρα
Frameworks τα οποία υλοποιούν με αυτοματοποιημένο τρόπο το πρότυπο αυτό [37].
Μάλιστα το Framework Ruby On Rails θέτει ως προαπαιτούμενο από τον προγραμματιστή
τη χρήση του MVC [57]. Όσον αφορά την PHP, υπάρχουν διάφορα Framework όπως το
Zend, το Yii και το CodeIgniter.
Σε εφαρμογές που το μοντέλο αλληλεπιδρά με τη διασύνδεση χρήστη υπάρχει η απαίτηση
τα δύο αυτά να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους με τη διασύνδεση να εξαρτάται από το
Μοντέλο. Το πρότυπο σχεδίασης με το οποίο επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο είναι το Model –
View – Controller (MVC). Στόχος του προτύπου είναι η μείωση της σύζευξης μεταξύ των
κλάσεων ενός συστήματος και των κλάσεων που συνιστούν τη γραφική διασύνδεση χρήστη.
Η λειτουργία του προτύπου έγκειται στο διαχωρισμό του λειτουργικού τμήματος μίας
εφαρμογής (Model) από τις δύο όψεις της διασύνδεσης χρήστη (View, Controller). Η Όψη
αφορά τα συστατικά που αναλαμβάνουν την παρουσίαση των δεδομένων στο χρήστη αλλά
και των χειριστηρίων αλληλεπίδρασης με αυτά (πλήκτρα, check boxes, radio buttons κτλ). Ο
Ελεγκτής περιλαμβάνει τα αντικείμενα που χειρίζονται την αλληλεπίδραση του χρήστη
όπως για παράδειγμα την πληκτρολόγηση κειμένου σε κάποιο πεδίο ή την κίνηση του
ποντικιού ενώ επίσης ορίζει τη λογική και χρονική ακολουθία των ενεργειών που μπορούν
να γίνουν [18, 5].

5.2 Τι είναι το MVC
Το πρότυπο MVC είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο σχεδίασης λογισμικού,
σύμφωνα με το οποίο ο κώδικας χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα τα οποία όπως το
δηλώνουν και τα αρχικά του είναι τα Model (Μοντέλο), View (Όψη) και Controller
(Ελεγκτής). Ο ακριβής σκοπός κάθε τμήματος εξαρτάται από τον τρόπο υλοποίησης της
εφαρμογής και πιθανόν να διαφέρει από το ένα περιβάλλον στο άλλο.
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Η αρχική περιγραφή του έγινε το 1979 από τον Trygve Reenskaug. Η αρχική εφαρμογή
αναλύεται σε βάθος στη δημοσίευση “Applications Programming in Smalltalk-80: How to
use Model–View–Controller” [11]. Ο κύριος σκοπός του, όπως περιγράφηκε παραπάνω,
είναι ο διαχωρισμός της επιχειρησιακής λογικής και των δεδομένων της εφαρμογής από την
τελική παρουσίαση των δεδομένων στο χρήστη.

Εικόνα 8: Τα τρία διακριτά τμήματα του προτύπου MVC [16].

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 8, τα τρία ξεχωριστά τμήματα του προτύπου επικοινωνούν
μεταξύ τους για την ανταλλαγή δεδομένων και την ενημέρωση και ανανέωση της
πληροφορίας.

5.3 Επεξήγηση των τριών τμημάτων του MVC
Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του προτύπου πρέπει να
αποσαφηνιστεί πλήρως η σημασία και λειτουργία του κάθε τμήματος, κάτι που γίνεται σε
αυτήν την ενότητα.
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5.3.1 Model (Μοντέλο)
Το Μοντέλο αναπαριστά τα δεδομένα της εφαρμογής και περιέχει τη λογική για την
πρόσβαση και το χειρισμό των δεδομένων. Όλα τα δεδομένα τα οποία εμπεριέχονται στην
εφαρμογή πρέπει να βρίσκονται και να ενθυλακώνονται σε κάποιο αντικείμενο ενός
Μοντέλου. Ένα Μοντέλο επίσης περιέχει κώδικα ο οποίος καθορίζει τις σχέσεις που έχει με
τα υπόλοιπα Μοντέλα όπως διάφορες συναρτήσεις σχετικές με τις λειτουργίες που
σχετίζονται με αυτό. Ακόμα, το Μοντέλο προσδιορίζει τους κανόνες στους οποίους πρέπει
να υπόκεινται τα δεδομένα ώστε να είναι ασφαλή για πρόσθεση και ανανέωση στη βάση
[15, 51].
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το μοντέλο πρέπει να είναι αφαιρετικές ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και εύκολης τροποποίησης του ενώ το όνομα της
δημόσιας (public) μεθόδου προσπέλασής του πρέπει να υποδηλώνει όσο το δυνατόν
περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορά του.
Οι λειτουργίες του Μοντέλου προσπελαύνονται μέσω του Ελεγκτή (Controller) είτε για την
προσπέλαση δεδομένων από αυτό είτε για την τροποποίηση της κατάστασης του
Μοντέλου. Τέλος, το Μοντέλο ενημερώνει την Όψη (View) σε περιπτώσεις που η
κατάστασή του τροποποιείται [20].

5.3.1 Controller (Ελεγκτής)
Οι Ελεγκτές ελέγχουν τη ροή και τη λογική της εφαρμογής. Κάθε αίτηση μέσω των επιλογών
των χρηστών κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο Ελεγκτή όπου αποδέχεται τα δεδομένα
που εισήγαγε ο χρήστης. Η λογική του Ελεγκτή είναι να λάβει την απόφαση σχετικά με ποια
θα είναι η απάντηση (response) που θα δημιουργηθεί. Συνήθως η λογική αυτή περιέχει
κλήσεις στα Μοντέλα ώστε να γίνει η πρόσβαση στα κατάλληλα δεδομένα χωρίς όμως να
περιορίζεται μόνο σε αυτό. Τέλος, οι Ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για το πέρασμα της
απάντησης (output) στην κατάλληλη Όψη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Ελεγκτές αποτελούν
το επίπεδο λήψης αποφάσεων της εφαρμογής [8].
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5.3.1 Views (Όψεις)
Οι Όψεις είναι υπεύθυνες για την απεικόνιση της κατάστασης του Μοντέλου. Τα
αποτελέσματα ή οι απαντήσεις οι οποίες στέλνονται στο χρήστη μόλις ολοκληρωθεί η
επεξεργασία της αίτησης. Η σημασιολογία ενθυλακώνεται στην Όψη και με αυτόν τον
τρόπο ένα Μοντέλο μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλούς χρήστες για διαφορετικές
εφαρμογές. Οι Όψεις μπορούν να θεωρηθούν ως το επίπεδο παρουσίασης της εφαρμογής
[20].

5.4 Model Confusion
Στην αρχική παρουσίαση του προτύπου στην εργασία του Steven Burbeck [11] υπάρχει
κάποια σύγχυση όσον αφορά των όρο του Μοντέλου. Όπως εμφανίζεται στη βιβλιογραφία,
ένα καλύτερο ακρωνύμιο θα μπορούσε να ήταν το M d M a VC [15].

5.4.1 Domain Model (Κυρίως Μοντέλο)
Αυτό που οι αναλυτές και σχεδιαστές εννοούν με τον όρο “Μοντέλο” αποτελεί το τμήμα M d
του παραπάνω όρου, δηλαδή το Domain Model. Το υποσύνολο αυτό του μοντέλου
αποτελείται από τα αντικείμενα τα οποία αναπαριστούν και υποστηρίζουν τη λύση του
προβλήματος, όπως για παράδειγμα αυτό εννοείται από τα Μοντέλα που περιγράφονται
ως Client, Booking κτλ.
Αυτές είναι αφαιρετικές κλάσεις οι οποίες δε γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των μηχανισμών
που τις διασυνδέουν με τον εξωτερικό κόσμο της εφαρμογής.

5.4.2 Application Model (Μοντέλο Εφαρμογής)
Το Application Model είναι το αντικείμενο το οποίο γνωρίζει την ύπαρξη των όψεων καθώς
και την ανάγκη λήψης και ενημέρωσης της πληροφορίας από και σε αυτές αντίστοιχα.
Χωρίς αυτόν το διαχωρισμό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Μοντέλο εκφυλίζεται αφού
γνωρίζει υπερβολικό πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις Όψεις.
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5.5 Αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών τμημάτων
Η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών τμημάτων έχει κοινή δομή για όλες τις εφαρμογές που
χρησιμοποιούν το πρότυπο MVC. Ο Ελεγκτής βρίσκεται στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής και
αλληλεπιδρά με τον εκάστοτε χρήστη ενώ στο παρασκήνιο υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του
στοιχείων του Μοντέλου και της Όψης. Το Μοντέλο έχει πρόσβαση στα δεδομένα έτσι ώστε
ο Ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε κάθε είσοδο που δέχεται από το χρήστη
κάτι που αυξάνει το βαθμό αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο χρήστη και την εφαρμογή.

Εικόνα 9: Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στοιχεία του MVC [41].

Όπως φαίνεται στην Εικονα 9, κατά τη λήψη μίας αίτησης από το χρήστη, ο Ελεγκτής
χειρίζεται το Μοντέλο και στη συνέχεια το Μοντέλο ενημερώνει την Όψη ανανεώνοντας τη
διεπιφάνεια χρήστη (UI) σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες αλλαγές. Κάθε φορά που
υπάρχει νέα αίτηση από το χρήστη ο κύκλος αυτός των ενεργειών εκτελείται εκ νέου [16].
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5.6 Παράδειγμα χειρισμού αίτησης με το MVC
Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός κάθε αίτησης φαίνεται στην Εικόνα 10 και
είναι ο παρακάτω:

Εικόνα 10: Γενικός τρόπος επεξεργασίας μία αίτησης [8].

1. Η αίτηση κατευθύνεται στον ελεγκτή περιέχοντας τα δεδομένα που εισήγαγε ο
χρήστης.
2. Ο ελεγκτής επεξεργάζεται την αίτηση και καλεί το μοντέλο για να αποκτήσει
πρόσβαση στα δεδομένα.
3. Το μοντέλο απαντά στην κλήση του ελεγκτή αποστέλλοντας ή αποθηκεύοντας
δεδομένα.
4. Ο ελεγκτής στέλνει τα δεδομένα προς έξοδο στην όψη.
5. Η όψη εμφανίζει τα δεδομένα στην κατάλληλη μορφή.
Τα βήματα αυτά αποτελούν τη γενική δομή που ακολουθεί μία οποιαδήποτε αίτηση του
χρήστη χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δε μπορούν να διαφέρουν στις εκάστοτε
περιπτώσεις [8].
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5.7 Παράδειγμα παραβίασης και εφαρμογής του MVC σε κώδικα PHP
Για την καλύτερη κατανόηση του προτύπου MVC, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση κώδικα
πριν και μετά την εφαρμογή του προτύπου.

5.7.1 PHP κώδικας πριν την εφαρμογή του MVC
Η λειτουργία του παρακάτω κώδικα είναι η εμφάνιση των στοιχείων που συνοδεύουν
αναρτημένα άρθρα [32] για τα οποία γίνεται ανάκτηση από τον πίνακα article.

<?
// Σύνδεση με τη βάση δεδομένων
$con = mysql_connect('localhost', 'user', 'key');
mysql_select_db('db', $con);
// Ερώτημα προς τη βάση
$resul = mysql_query('SELECT date, title FROM article', $con);
?>
<h1>Articles</h1>
<table>
<tr> <th>Date</th> <th>Title</th> </tr>
<?php
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
echo "<tr>";
echo "<td> ".$row['date']." </td>";
echo "<td> ".$row['title']." </td>";
echo "</tr>";
}
?>
</table>
<?php
mysql_close($con);
?>

Με την επισκόπηση του κώδικα, εύκολα γίνεται κατανοητό ότι δεν τηρείται το πρότυπο
MVC αφού η σύνδεση με τη βάση δεδομένων επιτυγχάνεται μόνο αν αυτή είναι η MySQL
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ενώ δεν γίνεται διαχείριση σφαλμάτων και εξαιρέσεων. Επίσης, όλα αυτά γίνονται στο ίδιο
αρχείο που παράγει HTML κώδικα τόσο μέσω της PHP όσο και με τη χρήση HTML ετικετών.

5.7.2 PHP κώδικας μετά την εφαρμογή του MVC – Λύση 1η
Με την εφαρμογή του MVC ο παραπάνω κώδικας διαιρείται σε μικρότερα κομμάτια που
υλοποιούν το κάθε τμήμα του προτύπου.

<?
// Controller.php
$con = mysql_connect('localhost', 'user', 'key');
mysql_select_db('db', $con);
$result = mysql_query('SELECT date, title FROM article, $con);
$articles = array();
while($article = mysql_fetch_assoc($result)) {
$articles[] = $article;
}
mysql_close();
require('view.php');
?>

Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζεται η λογική του προγράμματος από την παρουσίαση των
δεδομένων αφού αυτή γίνεται μέσα στο αρχείο View.php διατρέχοντας τον πίνακα με τα
δεδομένα.
// View.php
<h1>Articles</h1>
<table>
<tr> <th>Date</th> <th>Title</th> </tr>
<?php foreach($articles as $article): ?>
<tr>
<td><?php echo $article['date']?></td>
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Παρόλα αυτά σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης του κώδικα σε άλλη σελίδα θα
ανέκυπτε η ανάγκη να επαναγραφεί το αρχείου του Ελεγκτή για τη συγκεκριμένη σελίδα.

5.7.3 PHP κώδικας μετά την εφαρμογή του MVC – Λύση 2η
Για τον παραπάνω λόγο, το αρχείο του ελεγκτή διαχωρίζεται περαιτέρω στο αρχείο
Model.php και Controller.php.

<?php
// Model.php
function getArticles() {
$con = mysql_connect('localhost', 'user', 'key');
mysql_select_db('db', $con);
$result = mysql_query('SELECT date, title FROM article',
$con);
$articles = array();
while($article = mysql_fetch_assoc($result)) {
$articles[] = $article;
}
mysql_close();
}
?>

Μετά το διαχωρισμό του Ελεγκτή υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων και
παρουσίασής του μέσω της Όψης αλλά σε περισσότερο πολύπλοκες εφαρμογές ο Ελεγκτής
είναι αυτός που πραγματοποιεί λειτουργίες όπως αυθεντικοποίηση χρήστη, διαχείριση
συνόδων και φιλτράρισμα δεδομένων.
<?php
// Controller.php
require('Model.php');
$articles = getArticles();
require('View.php');
?>
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5.7.3 PHP κώδικας μετά την εφαρμογή του MVC – Λύση 3η (Βέλτιστη)
Για να λυθούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να τροποποιηθούν
όλες οι συναρτήσεις του Μοντέλου. Για την καλύτερη χρήση του MVC απαιτείται ο
διαχωρισμός του μοντέλου σε δύο επίπεδα:
 Το επίπεδο της πρόσβασης δεδομένων.
 Το αφαιρετικό επίπεδο της βάσης δεδομένων.
Η λύση αυτή έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τη θεωρία που αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.4
σχετικά με τα επίπεδα του Μοντέλου.
Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση τροποποίησης της διαχείρισης της βάσης δεδομένων, το
μόνο που θα έπρεπε προστεθεί θα ήταν ένα αφαιρετικό επίπεδο της βάσης.
// Data abstraction
function crearConnection($server, $user, $key) {
return mysql_connect($server, $user, $key);
}

function closeConnection($con) {
mysql_close($con);
}

function query($query, $database, $con) {
mysql_select_db($database, $con);
return mysql_query($query, $con);
}

function getResult($result, $type = MYSQL_ASSOC) {
return mysql_fetch_array($result, $ type);
}
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// Data access
function getAllArticles() {
$con = createConnection ('localhost', 'user', 'key');
$result = query('SELECT date, title FROM article', 'db', $con);
$articles = array();
while ($article = getResult ($result)) {
$articles[] = $article;
}
closeConnection($con);
return $articles;
}

Με την εφαρμογή των δύο παραπάνω τμημάτων κώδικα, το επίπεδο πρόσβασης
δεδομένων δεν εξαρτάται από τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και ως εκ τούτου οι
συναρτήσεις

του

αφαιρετικού

επιπέδου

της

βάσης

δεδομένων

μπορούν

να

επαναχρησιμοποιηθούν και σε άλλες συναρτήσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε
δεδομένα του μοντέλου αυτού.

5.8 Πλεονεκτήματα της χρήσης του προτύπου MVC
Αφού πλέον έχουν παρουσιαστεί τα βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου MVC, ο
αναγνώστης είναι σε θέση να κατανοήσει τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα που
αυτό προσφέρει, ειδικά όταν πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή [22]:
 Ενθηλάκωση: Η παρουσίαση κάθε εφαρμογής εμπεριέχεται πλήρως στην εκάστοτε
Όψη, κάθε μία εκ των οποίων αποτελούν μία ολοκληρωμένη οντότητα.
 Σαφήνεια: Η συμπεριφορά της παρουσίασης δε βρίσκεται μέσα σε ένα HTML αρχείο
αλλά αποτελεί από μόνη της ένα HTML αρχείο το οποίο είναι άμεσα προσπελάσιμο.
 Παραλληλοποίηση εργασιών: Οι σχεδιαστές γραφικών μπορούν να δημιουργήσουν
το layout της εφαρμογής παράλληλα με τις εργασίες των προγραμματιστών κάτι που
μειώνει το συνολικό χρόνο και κόστος της εφαρμογής.
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 Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων: Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, με τη διαίρεση
των λειτουργιών σε μικρότερα διακριτά τμήματα παρέχεται η δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησής τους σε άλλα έργα λογισμικού.
 Συντήρηση: Λόγω της αφαιρετικότητας και της διακριτότητας που διέπει το πρότυπο
MVC, μελλοντικές αλλαγές σε υπάρχων κώδικα θα εφαρμοστούν σε ένα μόνο
σημείο της εφαρμογής κάτι που μειώνει το κόστος συντήρησής της.
 Ασφάλεια: Απομονώνοντας τα Μοντέλα από τις Όψεις και απαγορεύοντας τις δομές
στατικού ελέγχου επιτυγχάνεται υψηλότερος βαθμός ασφάλειας για την εφαρμογή.
Πέρα από τα παραπάνω, για την επίτευξη ενός πετυχημένου έργου λογισμικού, εκτός της
διάκρισης των ρόλων μεταξύ των χρηστών και της ενσωμάτωσης συγκεκριμένων
λειτουργιών ανάλογα με το χρήστη, απαιτείται ο διαχωρισμός των τριών επιπέδων (Δομή –
Παρουσίαση - Συμπεριφορά), η συγγραφή σχολίων στον κώδικα αλλά και το documentation
του κώδικα για την επίτευξη της συντηρησιμότητάς του.

5.9 Επίλογος
Ο διαχωρισμός της παρουσίασης μίας εφαρμογή από τις παρεχόμενες λειτουργίες της
πρέπει να αποτελεί στόχο για κάθε προγραμματιστή κάτι που επιτυγχάνεται με την
υιοθέτηση του προτύπου MVC, πρότυπο που βρίσκει ευρεία αποδοχή κυρίως από τους
δημιουργούς διαδικτυακών εφαρμογών.
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6. Search Engine Optimization
6.1 Εισαγωγή
Λόγω της διαδικτυακής φύσης της εφαρμογής απαιτείται η σωστή και κατάλληλη χρήση
των τεχνικών εκείνων οι οποίες όχι μόνο θα έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και
προβολή των δεδομένων στον τελικό αποδέκτη αλλά θα φέρουν τον χρήστη πιο κοντά στη
γνωριμία του με την εφαρμογή. Αυτόν τον ρόλο τον έχουν οι τεχνικές SEO οι οποίες έχουν
χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή και περιγράφονται συνοπτικά σε αυτό το κεφάλαιο.

6.2 Τι είναι SEO
Τα αρχικά SEO προέρχονται από τον όρο Search Engine Optimization ή στα ελληνικά
Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλες
εκείνες τις τεχνικές που πρέπει να εφαρμοστούν στην κατασκευή της δομής και του
περιεχομένου μίας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική στις μηχανές
αναζήτησης. Αυτές οι τεχνικές αφορούν την καλύτερη κατασκευή και παραμετροποίηση της
ιστοσελίδας καθώς και διαδικασίες και μέθοδοι που δε σχετίζονται με τον κώδικά της αλλά
γίνονται εκτός αυτής. Περισσότερο επιστημονικά, θα μπορούσε να περιγραφεί ως η
διαδικασία

προσέγγισης/εκπλήρωσης

των

κριτηρίων

αξιολόγησης

των

μηχανών

αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο όρο, ή αλλιώς λέξη κλειδί [9], με στόχο την ευνοϊκότερη
προβολή στα αποτελέσματα της αναζήτησης και κατ' επέκταση την αύξηση της
επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας [42] μέσω οργανικών αποτελεσμάτων δηλαδή
αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξειςκλειδιά (keywords) που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας [36].
Οι τεχνικές αυτές διακρίνονται σε onpage και offpage.

6.3 Onpage τεχνικές
Οι Onpage τεχνικές είναι αυτές που λαμβάνουν χώρα στην ίδια τη σελίδα και αφορούν
κυρίως τεχνικές και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο προγραμματιστής
προκειμένου να πετύχει καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτης.
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6.3.1 Description meta tag
Η ετικέτα description γράφεται στο head του html εγγράφου και αποτελεί τη σύνοψη της
περιγραφής της ιστοσελίδας η οποία και εμφανίζεται κάτω από τον υπερσύνδεσμο κατά
την εμφάνιση των αποτελεσμάτων μίας αναζήτησης. Το περιεχόμενο της ετικέτας αυτής
είναι πολύ σημαντικό να είναι σχετικό με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας επειδή κατά το
παρελθόν υπήρξε εσκεμμένα η λανθασμένη χρήση της με σκοπό την παραπλάνηση των
μηχανών αναζήτησης κάτι το οποίο σήμερα τιμωρείται από αυτές [63].

6.3.2 Διαφορετικό description meta tag για κάθε σελίδα
Σύμφωνα με τον οδηγό βελτιστοποίησης της Google [19] θεωρείται προτέρημα να
χρησιμοποιούνται διαφορετικές description meta tags για κάθε υποσελίδα πέραν της
αρχικής.

6.3.3 Keyword meta tag
Η ετικέτα αυτή πλέον αγνοείται από τις περισσότερες μηχανές αναζήτησης λόγω της
λανθασμένης τους χρήσης κατά το παρελθόν [63, 46]. Σε περίπτωση όμως που γίνει
προσπάθεια για δήλωση ψευδών λέξεων-κλειδιών κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει σημαντικά την
κατάταξη της ιστοσελίδας [45]. Συνίσταται προσοχή κατά τη δήλωση των λέξεων-κλειδιών
αφού η όποια επανάληψη λέξης σε αυτήν την ετικέτα μπορεί να επιφέρει αρνητικά
αποτελέσματα.

6.3.4 Title
Η ετικέτα title είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν τη βαρύτητα
μίας ιστοσελίδας [63]. Δηλώνεται μέσα στο head του html κώδικα και θεωρείται καλή
πρακτική κάθε υποσελίδα να έχει ξεχωριστό περιεχόμενο σε αυτήν την ετικέτα αλλά και να
αποτελεί μία σύνοψη της περιγραφής του περιεχομένου της σελίδας.
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6.3.5 Δομή των URL διευθύνσεων
Οι URL διευθύνσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές της ιστοσελίδας
που αναφέρονται ενώ παράλληλα πρέπει να είναι φιλικές προς το χρήστη [19]. Θεωρείται
καλό να χρησιμοποιούνται δηλωτικές του περιεχομένου της ιστοσελίδας λέξεις ενώ πρέπει
να αποφεύγεται η εμφώλευση πολλών καταλόγων [13, 64].

6.3.6 Εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι
Το κείμενο των υπερσυνδέσμων που μεταφέρουν το χρήστη ανάμεσα στις εσωτερικές
σελίδες του ιστοχώρου έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα για την αξιολόγηση της ιστοσελίδας
από τις μηχανές αναζήτησης [63]. Λέξεις όπως “κάντε κλικ εδώ” πρέπει να αποφεύγονται
και στη θέση τους να χρησιμοποιούνται λέξεις που να δηλώνουν τη σημασία του
υπερσυνδέσμου. Μάλιστα, όσο περισσότερους εσωτερικούς υπερσυνδέσμους έχει μία
ιστοσελίδα τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα θα της δοθεί [12, 47]. Σε περιπτώσεις που δεν είναι
επιθυμητή ο υπολογισμός ενός υπερσυνδέσμου κατά τη διαίρεση των συνολικών
υπερσυνδέσμων για την εύρεση του PageRank μπορεί να γίνει χρήση της html ιδιότητας
nofollow. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η χρήση της ιδιότητας αυτής δεν είναι ακόμα
ξεκάθαρη [29] αφού το Google υποστηρίζει ότι η χρήση της έχει αλλάξει χωρίς
περισσότερες διευκρινήσεις.

6.3.7 Χρήση λέξεων-κλειδιών στο κείμενο
Η τεχνική αυτή σήμερα θεωρείται από μερικούς ότι έχει μικρή αξία [55]. Σύμφωνα με αυτήν
οι λέξεις-κλειδιά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ετικέτα keywords πρέπει να εμπεριέχονται
στο κυρίως κείμενο της ιστοσελίδας και μάλιστα φαίνεται να είναι καλύτερο να βρίσκονται
στην πρώτη και την τελευταία παράγραφο του κειμένου. Στον υπολογισμό του βάρους δεν
προσμετρώνται λέξεις με 3 ή και λιγότερα γράμματα. Αν η λέξη-κλειδί αποτελείται από
περισσότερες της μίας λέξεις το βάρος πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των λέξεων που
αποτελούν τη λέξη-κλειδί με γενικό κανόνα ότι το βάρος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του
2% και του 15% με ιδανική τιμή το 10% [3].
Ο ακόλουθος τύπος δείχνει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η βαρύτητα των λέξεωνκλειδιών:
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B = 100 * (v * L) / N
Όπου B το βάρος επί τοις εκατό της λέξης-κλειδιού, v ο αριθμός των φορών επανάληψης
της λέξης-κλειδιού, L ο αριθμός των λέξεων που απαρτίζουν τη λέξη-κλειδί και N οι
συνολικές λέξεις κειμένου με τουλάχιστον 3 γράμματα.

6.3.8 Βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών με ετικέτες
Η χρήση των ετικετών header και ιδιαίτερα της ετικέτας h1 παίζει σημαντικό ρόλο στον
υπολογισμό της κατάταξης [19]. Μάλιστα, οι ετικέτες αυτές φαίνεται να αποδίδουν
καλύτερα όταν μέσα σε αυτές ενσωματώνονται λέξεις-κλειδιά οι οποίες περικλείονται σε
επιπλέον ετικέτες ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερο βάρος και έμφαση αφού οι μηχανές
αναζήτησης επικεντρώνονται σε αυτές τις φράσεις. Τέτοιες ετικέτες είναι η strong και em
[19]. Σημειώνεται ότι αν και η ετικέτα h1 προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο περιεχόμενο, δε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο μία φορά σε ολόκληρο τον html κώδικα της
ιστοσελίδας [67].

6.3.9 Προσβασιμότητα και Web Standards
Η προσβασιμότητα μίας ιστοσελίδας επαφίεται στην ευκολία προσπέλασής της από
οποιοδήποτε χρήστη ενώ τα Web Standards είναι το σύνολο εκείνων των κανόνων που
καθορίζουν το σωστό τρόπο κατασκευής ενός ιστοχώρου όπως αυτοί καθορίζονται από το
W3C [66]. Το πιο κλασικό παράδειγμα προσβασιμότητας είναι για άτομα με μειωμένη
ικανότητα όρασης τα οποία κάνουν χρήση προγραμμάτων screen reader για το άκουσμα
του περιεχομένου της ιστοσελίδας και τα οποία στη θέση των εικόνων αναγνώσκουν το
περιεχόμενο που υπάρχει στην ετικέτα alt κάτι το οποίο καθιστά πολύ σημαντική τη χρήση
τους [63].
Σε αυτό το σημείο όμως καλό είναι να αναφερθεί και η προσβασιμότητα μίας ιστοσελίδας
όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης. Αυτού του είδους η προσβασιμότητα επαφίεται στο
γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης δε μπορούν να προσπελάσουν ορισμένα αντικείμενα
μίας ιστοσελίδας όπως εισαγωγικές σελίδες flash, μενού JavaScript και σελίδες οι οποίες
απαιτούν αυθεντικοποίηση χρήστη και Cookies [3, 63].
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6.3.10 Άλλες τεχνικές
Άλλοι παράγοντες που θεωρούνται onpage και λαμβάνονται υπόψη από τις μηχανές
αναζήτησης είναι η διάρκεια κατοχύρωσής του domain [17], η σωστή και προσεγμένη
ονομασία των εικόνων που χρησιμοποιούνται [19], η ύπαρξη Sitemap και η εισαγωγή του
κυρίως περιεχομένου όσο το δυνατόν πιο πάνω στη δομή της ιστοσελίδας.

6.4 Offpage τεχνικές
Οι τεχνικές αυτές αφορούν κυρίως τη σχέση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες αλλά και
εξωτερικούς παράγοντες που την αφορούν.

6.4.1 Γεωγραφικός προσδιορισμός της ιστοσελίδας
Υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης και της γεωγραφικής
τοποθεσίας μίας ιστοσελίδας αφού οι μηχανές αναζήτησης προσδιορίζουν την τοποθεσία
ενός ιστοχώρου με βάση το TLD (Top Level Domain) [3]. Όσον αφορά διεθνή domain, οι
μηχανές αναζήτησης προσδιορίζουν την τοποθεσία μίας ιστοσελίδας με γνώμονα τη
γεωγραφική θέση της διεύθυνσης IP που αντιστοιχεί σε αυτήν.

6.4.2 Εξωτερικοί σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες
Η μέθοδος αναγραφής της URL ιστοσελίδας στο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων είναι από
τις πιο σημαντικές για τον υπολογισμό και την αύξηση της βαρύτητας [10, 25]. Είναι πολύ
σημαντικό να προσεχτεί ότι αν οι ιστοτόποι είναι άσχετοι μεταξύ τους ή κάποιος από
αυτούς έχει πολύ χαμηλό PageRank σε σχέση με αυτόν που υπόκειται τη βελτιστοποίηση
τότε το PageRank θα ελαττωθεί αντί να αυξηθεί [3] κάτι που εφιστά την προσοχή κατά την
ανταλλαγή υπερσυνδέσμων ανάμεσα σε ιστοχώρους.
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6.4.3 Web 2.0 τεχνικές
Πολύ σημαντική, θεωρείται πλέον η συγγραφή άρθρων σε blog [7, 26] και η χρήση
υπογραφής όπου αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας, αρκεί βέβαια η ιστοσελίδα να
είναι σχετική και να έχει το επιθυμητό PageRank. Επίσης, η χρήση των social media όπως το
facebook, θεωρείται πλέον καθοριστική [65, 17] για τη διάδοση μίας ιστοσελίδας και αξίζει
κάποιος να επενδύσει σε αυτήν την τακτική [30].

6.5 Επίλογος
Η σωστή χρήση των τεχνικών SEO παρέχει πολλαπλά οφέλη για την ιστοσελίδα προς
βελτιστοποίηση. Βελτιώνει την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των
αναζητήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια, παρέχει πιο φιλική διεπαφή στους χρήστες που
την επισκέπτονται ενώ παράλληλα αυξάνει την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας
αφού αυτό πλέον ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις προσδοκίες των χρηστών. Κάτι
τέτοιο αντανακλάται και στην εφαρμογή

InfoStock . Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα

γίνει ο καθορισμός και η ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής.
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7. Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής
7.1 Εισαγωγή
Κατά την αρχική σχεδίαση οποιουδήποτε έργου λογισμικού, ο αναλυτής καλείται να
επιλέξει τη λογική του προγράμματος που θα επιφέρει τη βέλτιστη λύση στο εξεταζόμενο
πρόβλημα. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται εν συντομία οι απαραίτητες δραστηριότητες
για την ολοκλήρωση της εφαρμογής καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης απαιτήσεων
που έλαβε χώρα στο αντίστοιχο στάδιο. Τα στάδια και οι δραστηριότητες αποδίδονται
ρεαλιστικά και η ακολουθία τους έγινε με τη σειρά που περιγράφεται. Ο λόγος που έγινε
κάτι τέτοιο είναι ότι με την προεπισκόπηση του έργου σε κάποιο πλάνο καθίσταται
ευκολότερη η συνολική διαχείριση αλλά και ο συνολικός προγραμματισμός και εν τέλει η
ολοκλήρωση του έργου.

7.2 Φάσεις ανάπτυξης του έργου
Η υλοποίηση του συνόλου του έργου έγινε σε επιμέρους στάδια ακολουθώντας τις φάσεις
ανάπτυξης λογισμικού όπως ορίζονται παρακάτω.
1. Σχεδίαση Έργου: Αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου το οποίο
αποτελείται από το γενικό πλάνο των ενεργειών που απαιτούνται καθώς και από την
γενική ανάλυση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.
a. Σχέδιο εργασίας έργο: Κατά το πρώτο αυτό στάδιο έγινε η σχεδίαση όλων
των ενεργειών που κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου.
Κατασκευάστηκε ένα γενικό πλάνο στο οποίο έγινε μία πρώτη εκτίμηση για
τη στιγμή ολοκλήρωσης του έργου με εκτιμώμενη διάρκεια αυτή των έξι
μηνών.
b. Διερεύνηση υπαρχόντων συστημάτων: Στο σημείο αυτό έγινε έρευνα για την
εύρεση κάποιου παρόμοιου συστήματος διαχείρισης χρηματιστηριακού
χαρτοφυλακίου για την καλύτερη κατανόηση του έργου αλλά και για τη
σύλληψη ιδεών μελετώντας.
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c. Έρευνα απαιτούμενων τεχνολογιών: Έγινε η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες
και απαιτούμενες τεχνολογίες για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου οι
οποίες και περιγράφτηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.
2. Ανάλυση: Αποτέλεσε το δεύτερο στη σειρά στάδιο στην υλοποίηση του έργου και
περιέλαβε την συλλογή και ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής. Κάτι τέτοιο
συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες αλλά και τις επιθυμητές λειτουργίες τις
εφαρμογής τόσο σε συνοπτική μορφή κειμένου όσο και με ένα λεπτομερές σχέδιο
των κυριότερων οθονών (layout) στο χαρτί ώστε να αποτελέσει τη βάση για την
κατασκευή του layout στον υπολογιστή.
a. Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων: Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης των
υπαρχόντων συστημάτων και έχοντας υπόψη τις λειτουργίες τις εφαρμογής
ξεκίνησε η συλλογή και η ανάλυση των απαιτήσεων για την καταγραφή των
επιθυμητών λειτουργιών.
b. Layout στο χαρτί: Με την ολοκλήρωση της συλλογής και ανάλυσης των
απαιτήσεων ξεκίνησε η σχεδίαση του layout στο χαρτί ώστε να αποτελέσει
βάση για την κατασκευή της ιστοσελίδας με τη βοήθεια του λογισμικού.
c. Ανασκόπηση λειτουργιών: Στο σημείο αυτό έγινε μία γενική ανασκόπηση των
προς

υλοποίηση

λειτουργιών

(πρόσθεση,

αφαίρεση,

τροποποίηση

λειτουργιών) κι ελέγχθηκε η τήρηση των απαιτήσεων.
3. Σχεδίαση: Κατά τη φάση της σχεδίασης έγινε η μετάβαση της ιδεατής μορφής της
εφαρμογής στη λογική μορφή της. Δηλαδή αφού καθορίστηκε το τι έπρεπε να γίνει,
στη φάση αυτή καθορίστηκε το πώς κάτι τέτοιο θα υλοιποιούνταν στα πλαίσια της
εφαρμογής ώστε να καθίσταντο λειτουργικό και επιτεύξιμο κατά τη φάση της
υλοποίησης. Περιλαμβάνονται οι κύριες διαδικασίες του λογικού επιπέδου όπως η
παράλληλη σχεδίαση των layout με CSS σε συνδυασμό με τη σχεδίαση της βάσης
δεδομένων καθώς και της τεκμηρίωσης των λειτουργιών.
a. Layout στο Fireworks: Με την ολοκλήρωση της ανασκόπησης των
λειτουργιών (2c) ξεκίνησε η σχεδίαση του τελικού layout με χρήση CSS. Αυτό
το κομμάτι της ανάπτυξης θεωρείται πολύ σημαντικό επειδή από εδώ
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κρίνεται η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή κάτι το οποίο
εφόσον σχεδιαστεί είναι εξαιρετικά δύσκολο να τροποποιηθεί στο μέλλον.
b. Τεκμηρίωση λειτουργιών: Παράλληλα γίνεται η τεκμηρίωση των λειτουργιών
της εφαρμογής ώστε έπειτα να είναι εύκολη η υλοποίησή τους όσον αφορά
το προγραμματιστικό μέρος.
c. Σχεδίαση βάσης δεδομένων: Το στάδιο αυτό καθορίζει τη λογική δομή της
βάσης δεδομένων καθώς και τις σχέσεις που θα διέπουν τα δεδομένα μεταξύ
τους. Το κύριο μέλημα είναι η υλοποίηση μίας γρήγορης δυναμικής βάσης
δεδομένων ώστε να επιτυγχάνεται η υλοποίηση όλων των λειτουργιών που
έχουν οριστεί με όσο το δυνατόν λιγότερο φόρτο κατά την προγραμματιστική
ανάπτυξη.
4. Υλοποίηση: Στο στάδιο αυτό έγινε η μετάβαση από το λογικό στο φυσικό επίπεδο
της ανάπτυξης. Δηλαδή αφού πλέον καθορίστηκε το τί και το πώς θα επιτευχθεί
καθώς και η μορφή και δομή της εφαρμογής όπως και τα δεδομένα αυτής, σειρά
είχε αυτή καθ’ εαυτή η υλοποίησή τους. Σε αυτή τη φάση ανάπτυξης γίνεται η
συγγραφή κώδικα στις γλώσσες προγραμματισμού HTML και PHP, JavaScript και
CSS, καθώς και η υλοποίηση των εναπομείναντων λειτουργιών όπως ο έλεγχος της
λειτουργικότητας κάθε λειτουργίας και όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις που θα
κριθούν απαραίτητο να γίνουν.
a. Συγγραφή HTML και PHP κώδικα: Το σημείο αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο
σε όλη την εφαρμογή. Η υλοποίησή του προϋποθέτει την δημιουργία του
τελικού layout, της αλληλεπίδρασης με τη βάση δεδομένων, την δημιουργία
των SQL queries καθώς και την συνεχή έρευνα για τις συγκεκριμένες
τεχνολογίες. Κάθε λανθασμένη ενέργεια σε κάποιο από τα προηγούμενα
στάδια θα επιφέρει χρονικό κόστος το οποίο στο σημείο αυτό απαιτεί πολύ
μεγαλύτερη προσπάθεια αναλογικά με μια πιο έγκαιρη διόρθωσή του. Στην
ουσία εδώ υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν τεθεί για την
εφαρμογή και όλος σχεδόν ο κώδικας γράφεται σε αυτό το στάδιο.
b. Υλοποίηση εναπομείναντων λειτουργιών: Κατά την ολοκλήρωση του
προγραμματισμού γίνεται η υλοποίηση τυχόν ενεργειών οι οποίες ήταν
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αδύνατον να προβλεφθούν ή αφέθηκαν για το τέλος οι οποίες ήταν
αδύνατον να ολοκληρωθούν πρωτύτερα, ώστε η εφαρμογή να είναι πλήρως
λειτουργική.
5. Έλεγχος: Στη φάση αυτή ελέγχεται η εφαρμογή στο σύνολό της αλλά και όλες οι
λειτουργίες μία προς μία και διορθώνονται τυχόν λάθη
a. Έλεγχος εφαρμογής: Στο στάδιο αυτό έγινε ο έλεγχος κάθε λειτουργίας της
εφαρμογής και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν με
αντίστοιχα λογικά ορθά αποτελέσματα. Καταγράφηκαν όλες οι λειτουργίες
για τις οποίες παρατηρήθηκε απόκλιση.
b. Debugging: Στο τελευταίο αυτό στάδιο έγινε η διόρθωση κάθε λειτουργίας η
οποία δεν εκτελείται σωστά και σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσης
δημιουργείται μία καταγραφή του προβλήματος για μελλοντική αναφορά.

7.3 Αφαιρετικές απαιτήσεις συστήματος
Οι αφαιρετικές απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος οι οποίες πρέπει να
ικανοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου είναι οι εξής:
1. Δυνατότητα πρόσβασης πολλαπλών τύπων χρηστών.
2. Δυνατότητα δυναμικής ανανέωσης των δεδομένων (τιμές των μετοχών και των
δεικτών).
3. Δυνατότητα on demand εμφάνισης στατιστικών στοιχείων και προβλέψεων τάσης
μέσω επιλογών χρηστών.
4. Επίτευξη ασφάλειας των δεδομένων (security).
5. Επίτευξη φυσικής ασφάλειας των δεδομένων (backups).
6. Συντηρησιμότητα κώδικα.
Οι τρεις πρώτες απαιτήσεις σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της εφαρμογής με το χρήστη
ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν εσωτερικές λειτουργίες του συστήματος. Στο κεφάλαιο της
υλοποίησης του συστήματος παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών.
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7.4 Συνοπτική περιγραφή των προδιαγραφών του συστήματος αξιολόγησης
Βασικός στόχος του συστήματος είναι η παροχή σε έγκαιρο χρόνο έγκυρων
χρηματιστηριακών δεδομένων τόσο σε εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής όσο και σε
απλούς επισκέπτες.
Το σύστημα έχει δυνατότητες αυτόματης διαδικτυακής λήψης των δεδομένων και
εμφάνισής τους στον τελικό αποδέκτη.
Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλούς τύπους χρηστών δίνοντας όμως έμφαση στους
εγγεγραμμένους χρήστες.
Οι βασικές δομικές μονάδες της εφαρμογής είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες, οι μετοχές και
οι χρηματιστηριακοί δείκτες.
Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα προβολής των λειτουργιών της
εφαρμογής αλλά οι δυνατότητες των εγγεγραμμένων χρηστών να αποτελούν υπερσύνολο
αυτών των απλών χρηστών.
Το σύστημα παρέχει στα μέλη την διατήρηση χαρτοφυλακίου μέσω της αγοραπωλησίας
μετοχών και διατήρηση ιστορικού των κινήσεών τους.
Η εφαρμογή παρέχει εμφάνιση στοιχείων στατιστικής τεχνικής ανάλυσης μέσω του
ιστορικού των τιμών των μετοχών καθώς και διαδικασίες προτάσεων πιθανών μελλοντικών
αγοραπωλησιών μέσα από την ανάλυση και συσχέτιση εξατομικευμένων κριτηρίων του
ιστορικού των εγγεγραμμένων χρηστών.
Πρέπει να παρέχονται οι βασικές λειτουργίες CRUD (Create – Read – Update - Delete) για τις
δομικές μονάδες του συστήματος ή τουλάχιστον να υπάρχουν τα εργαλεία για την εύκολη
υλοποίηση των λειτουργιών αυτών.
Όπου είναι απαραίτητο πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με βάσεις
δεδομένων διαφορετικές από αυτήν του συστήματος ή και με εξωτερικές εφαρμογές.
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7.5 Λειτουργίες της εφαρμογής
Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι λειτουργίες της εφαρμογής για τον κάθε τύπο
χρήστη του συστήματος. Οι αγγλικοί χαρακτήρες CRUD υποδηλώνουν τις βασικές
λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων και σημαίνουν Create, Read, Update και Delete
αντίστοιχα.
Admin
 CRUD μετοχών
 Αποθήκευση τιμών μετοχών
 Αποσύνδεση
User
 Αρχική (Υπολογισμός κέρδους, Fibonacci Retracement Trading, Εμφάνιση μετοχών
βάση μεγαλύτερης ανόδου, πτώσης και όγκου συναλλαγών, Εμφάνιση μετοχών
βάση

μεγαλύτερης

ανόδου,

πτώσης

και

όγκου

συναλλαγών,

Εμφάνιση

ενδοσυνεδριακών διαγραμμάτων δεικτών)
 Εμφάνιση κίνησης όλων των μετοχών
 Εμφάνιση μετοχών ανά κλάδο
 Εμφάνιση μετοχών ανά δείκτη
 Εμφάνιση εικόνας αγοράς (μετοχές βάση μεγαλύτερης ανόδου, πτώσης, όγκου
συναλλαγών, διακύμανσης, τιμές δεικτών, τιμές κλάδων)
 Ενδοσυνεδριακό ιστορικό μετοχής
 Ιστορικά κλεισίματα μετοχής
 Βέλτιστες αποδόσεις μετοχών βάση χρονικού διαστήματος
 Διαγράμματα Candlesticks μετοχών
 Τρέχουσα εικόνα μετοχής
 Σύνδεση χρήστη
 Εγγραφή χρήστη
 Ανάκτηση κωδικού
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Member
 Αρχική (Υπολογισμός κέρδους, Fibonacci Retracement Trading, Εμφάνιση μετοχών
βάση μεγαλύτερης ανόδου, πτώσης και όγκου συναλλαγών, Εμφάνιση μετοχών
βάση

μεγαλύτερης

ανόδου,

πτώσης

και

όγκου

συναλλαγών,

Εμφάνιση

ενδοσυνεδριακών διαγραμμάτων δεικτών)
 Εμφάνιση προφίλ μέλους
 Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 Στατιστική τεχνική ανάλυση
 Εμφάνιση κίνησης όλων των μετοχών
 Εμφάνιση μετοχών ανά κλάδο
 Εμφάνιση μετοχών ανά δείκτη
 Εμφάνιση εικόνας αγοράς (μετοχές βάση μεγαλύτερης ανόδου, πτώσης, όγκου
συναλλαγών, διακύμανσης, τιμές δεικτών, τιμές κλάδων)
 Ενδοσυνεδριακό ιστορικό μετοχής
 Ιστορικά κλεισίματα μετοχής
 Βέλτιστες αποδόσεις μετοχών βάση χρονικού διαστήματος
 Διαγράμματα Candlesticks μετοχών
 Τρέχουσα εικόνα μετοχής
 Αποσύνδεση

7.6 Μελλοντικές εργασίες
Στην υλοποίηση της εφαρμογής έχουν ληφθεί υπόψη σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις των
χρηματιστηριακών εφαρμογών ώστε να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις
των επενδυτών – μελών. Παρόλα αυτά μερικές λειτουργίες οι οποίες αν και είναι χρήσιμες
δεν έχουν υλοποιηθεί στην εφαρμογή χωρίς όμως κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι δε μπορούν
να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δομή της αφού η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί κατά
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τέτοιο τρόπο που να είναι πλήρως δυναμική και τροποποιήσιμη. Μερικές από τις
λειτουργίες αυτές είναι οι παρακάτω:
 Συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ μετοχών.
 Συγκριτικό διάγραμμα μετοχών με δείκτη και διαγραμμάτων δείκτη.
 Εύρεση συσχέτισης και συνδιακύμανσης μετοχών.
 Υπεραπόδοση / υποαπόδοση μετοχής συγκριτικά με δείκτη.
 Προσθήκη ειδικών γεγονότων μετοχών (ΑΜΚ, split, reverse split κ.ά.) και εξαγωγή
πληροφορίας από τη μεταβολή των τιμών σε συσχέτιση με αυτά.
 Πρόβλεψη τιμών μετά από αργίες.
 Alarms προσέγγισης τιμών.
 Δημιουργία signals κριτηρίων για προτάσεις αγοραπωλησίας μετοχών.
 Δυνατότητα δημιουργίας εικονικών χαρτοφυλακίων για κάθε χρήστη.
Επίσης, σε περίπτωση που το μέγεθος της εφαρμογής αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό κρίνεται
αναγκαία η χρήση του προτύπου MVC (Model – View - Controller). Κάτι τέτοιο στην
υπάρχουσα εφαρμογή δεν είναι απαραίτητο καθώς θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, την
αύξηση δηλαδή της πολυπλοκότητας του έργου χωρίς τα αντίστοιχα οφέλη.
Λόγω όμως της σημασίας και σπουδαιότητας του προτύπου αυτού στον διαδικτυακό
προγραμματισμό αλλά και της πιθανής μετεξέλιξης της εφαρμογής σε μεγαλύτερο έργο, το
πρότυπο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

7.7 Επίλογος
Η ανάλυση και διάσπαση των επιμέρους εργασιών του προγράμματος επιφέρει αύξηση
τόσο της παραγωγικότητας όσο και της παραλληλοποίησης των εργασιών ενώ μειώνεται το
κόστος της συντήρησής του κάτι το οποίο είναι και ο στόχος του σταδίου της ανάλυσης
απαιτήσεων της εφαρμογής που περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο. Στο αμέσως επόμενο
κεφάλαιο περιγράφεται η βάση δεδομένων της εφαρμογής.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

66

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

8. Περιγραφή της βάσης δεδομένων
8.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης της εφαρμογής καθώς και η ανάλυση της βάσης δεδομένων και
του σχεσιακού μοντέλου που παράχθηκε.

8.2 Συμβάσεις
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εργασίας θεωρήθηκε καλό να διατηρηθούν κάποιες
συμβάσεις σχετικά με την ονοματολογία των αρχείων, των συναρτήσεων, των μεταβλητών,
των πινάκων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε ο κώδικας. Οι συμβάσεις αυτές
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση της εφαρμογής καθώς και τον
καθορισμένο τρόπο συμπεριφοράς του συστήματος. Κάτι τέτοιο βελτιώνει τόσο την
αναγνωσιμότητα όσο και τη συντηρησιμότητα του κώδικα αφού διατηρείται ένα ενιαίο
μοτίβο σε όλη την έκταση του έργου. Πιο συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν οι εξής κανόνες:
•

Τα ονόματα των πινάκων είναι γραμμένα με αγγλικές λέξεις (όχι greeklish) και στον
πληθυντικό αριθμό (π.χ. mods, refs, sessions, admins, stocks).

•

Σε περίπτωση που το όνομα του πίνακα απαρτίζεται από δύο λέξεις τότε η πρώτη
λέξη γράφεται με κεφαλαίο γράμμα, η δεύτερη λέξη γράφεται με πεζό γράμμα και
διαχωρίζονται με κάτω παύλα “ _ ” (π.χ. articles_views).

•

Τα ονόματα των πινάκων των οποίων οι συσχετίσεις είναι τύπου 1 : Ν (ένα προς
πολλά) έχουν γραφτεί με τη συνένωση των δύο ονομάτων των πινάκων όπου πρώτα
γράφεται το όνομα του κυρίως πίνακα ακολουθούμενο από κάτω παύλα “ _ ” κι
έπειτα το όνομα του δεύτερου πίνακα (π.χ. stocks_images).

•

Τα ονόματα των πινάκων των οποίων οι συσχετίσεις είναι τύπου Ν : Μ (πολλά προς
πολλά) έχουν γραφτεί με τη συνένωση των δύο ονομάτων των πινάκων όπου πρώτα
γράφεται το όνομα ενός εκ των δύο πινάκων ακολουθούμενο από κάτω παύλα “ _ ”
την αγγλική λέξη “ to ” ακολουθούμενο από κάτω παύλα “ _ ” κι έπειτα το όνομα
του δεύτερου πίνακα (π.χ. js_to_mods, stocks_to_stocks_indexes).
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Όλοι οι πίνακες έχουν ένα πεδίο αύξοντος αριθμού το οποίο είναι και το κύριο
κλειδί του πίνακα ασχέτως εναλλακτικών κλειδιών του πίνακα.

•

Τα ξένα κλειδιά γράφονται με το όνομα του πίνακα ακολουθούμενα από κάτω
παύλα “ _ ” και την αναγνωριστική λέξη “ id ” (π.χ. mods_id, refs_id,
sessions_id, stocks_id).

•

Τα ονόματα των πινάκων που απαιτούνται για μεταβλητές που χρησιμοποιούνται
για συγκεκριμένους σκοπούς για την εφαρμογή έχουν γραφτεί αρχίζοντας με την
λέξη “ sys ” ακολουθούμενο από την λέξη της πληροφορίας η οποία πρόκειται να
αποθηκευτεί (π.χ. sys_education).

•

Τα ονόματα των ρόλων είναι γραμμένα σε ενικό αριθμό και βρίσκονται στον πίνακα
Roles (admin, member, user).

•

Όλα τα ονόματα των καταλόγων και τον αρχείων είναι γραμμένα με πεζά γράμματα.

•

Τα ονόματα των καταλόγων μέσα στον κατάλογο application συμφωνούν με το
όνομα του εκάστοτε ρόλου στον οποίο αναφέρονται.

•

Τα ονόματα των καταλόγων και αρχείων που αντιστοιχούν σε mods και refs είναι
γραμμένα με αγγλικούς πεζούς χαρακτήρες και όπου απαρτίζονται από δύο λέξεις
αυτές γράφονται χωρίς κανένα διαχωριστικό.

•

Όλες οι μεταβλητές στην PHP γράφονται με πεζά γράμματα και όπου η μεταβλητή
απαρτίζεται από περισσότερες της μίας λέξεις αυτές διαχωρίζονται μεταξύ τους με
κάτω παύλα “ _ ”.

•

Όλες οι μεταβλητές στην JavaScript μπορούν να γραφτούν με δύο τρόπους. Ο ένας
είναι όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο αρχείο JavaScript οπότε γράφονται
με παρόμοιο τρόπο των μεταβλητών της PHP δηλαδή με πεζά γράμματα και όπου η
μεταβλητή απαρτίζεται από περισσότερες της μίας λέξεις αυτές διαχωρίζονται
μεταξύ τους με κάτω παύλα “ _ ”. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν προέρχονται από
συσχέτιση στοιχείων DOM από έγγραφα HTML ή CSS οπότε και δύναται να
γραφτούν σύμφωνα με τη σύμβαση του camelCase (π.χ. sessionsDateFrom).

•

Για τις οδηγίες του CSS χρησιμοποιείται η σύμβαση του camelCase (π.χ.
#allResultsTable, .allStocksTable).
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8.3 Κανονικοποίηση
Η θεωρία της κανονικοποίησης αναπτύχθηκε με στόχο την ανίχνευση και πρόβλεψη
προβληματικών καταστάσεων στην καταχώριση δεδομένων όταν η εφαρμογή είναι ακόμη
στο στάδιο του σχεδιασμού της. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι η
διπλοεγγραφή δεδομένων και τα ασυνεπή δεδομένα. Η κανονικοποίηση είναι η διαδικασία
σχεδιασμού της βάσης δεδομένων σε στάδια ώστε να εξαλείφονται τυχόν τέτοια
προβλήματα. Παρακάτω περιγράφονται τα στάδια αυτά της κανονικοποίησης [1, 23].

8.3.1 Μη Κανονική Μορφή
Στη μη κανονική μορφή δεν υφίστανται ακόμα πίνακες με την σχεσιακή έννοια. Τα πεδία
τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο με μόνο επιπλέον στοιχείο πληροφορίας την
ομαδοποίηση πεδίων που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά που λαμβάνουν πολλαπλές
τιμές. Η ομαδοποίηση των τελευταίων αναπαριστάται με ζεύγη εσωτερικών παρενθέσεων
στην περιγραφή της δομής του αντίστοιχου πίνακα.

8.3.2 Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF)
Ένας πίνακας λέγεται ότι βρίσκεται σε πρώτη κανονική μορφή όταν απομακρυνθούν όλες οι
επαναλαμβανόμενες ομάδες πεδίων, έτσι ώστε η τομή μίας γραμμής και μίας στήλης του
πίνακα, να αντιστοιχεί πάντα σε μία απλή τιμή. Η πρώτη κανονική μορφή δημιουργήθηκε
για την αποτροπή της εμφάνισης στα πεδία ενός πίνακα σύνθετων τιμών, πολλαπλών τιμών
καθώς και συνδυασμούς αυτών των δύο. Ένας πίνακας βρίσκεται σε 1NF, όταν η τιμή του
κάθε πεδίου σε κάθε εγγραφή, είναι ατομική δηλαδή δε μπορεί να διασπαστεί σε
μικρότερες μονάδες πληροφορίας. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει την ύπαρξη πεδίων στον
πίνακα τα οποία να παίρνουν πολλαπλές τιμές.

8.3.3 Δεύτερη Κανονική Μορφή (2NF)
Ένας πίνακας λέγεται ότι βρίσκεται σε δεύτερη κανονική μορφή αφού πρώτα έρθει σε
πρώτη κανονική μορφή και στη συνέχεια απομακρύνονται όλες οι μερικές συναρτησιακές
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εξαρτήσεις (partial dependencies) που υφίστανται ανάμεσα στα πεδία του. Με άλλα λόγια
ένας πίνακας βρίσκεται σε δεύτερη κανονική μορφή όταν όλα τα πεδία που δεν ανήκουν
στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα εξαρτώνται συναρτησιακώς μόνο από τα πεδία του
πρωτεύοντος κλειδιού και μάλιστα, μέσω πλήρους συναρτησιακής εξάρτησης (full
dependency). Επειδή ο ορισμός της πλήρους και της μερικής συναρτησιακής εξάρτησης
μεταξύ δύο πεδίων X και Υ εφαρμόζεται μόνο όταν το Χ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα
πεδία, είναι προφανές πως η αναγωγή ενός πίνακα στη δεύτερη κανονική μορφή, έχει
νόημα μόνο όταν το πρωτεύον κλειδί του είναι σύνθετο. Αντίθετα, όταν το κλειδί του
πίνακα είναι ένα απλό πεδίο, η αναγωγή του πίνακα σε 1NF τον μετασχηματίζει αυτόματα
και σε 2NF. Ένας πίνακας είναι σε δεύτερη κανονική μορφή όταν είναι σε πρώτη κανονική
μορφή και επιπλέον το κάθε πεδίο του που δε συμμετέχει στο σχηματισμό του κύριου
κλειδιού εξαρτάται από το σύνολο του κυρίως κλειδιού και τίποτα λιγότερο.

8.3.4 Τρίτη Κανονική Μορφή
Ένας πίνακας λέγεται ότι βρίσκεται σε τρίτη κανονική μορφή αφού πρώτα έρθει σε δεύτερη
κανονική μορφή και εν συνεχεία απομακρυνθούν όλες οι μεταβατικές συναρτησιακές
εξαρτήσεις (transitive dependencies) που υφίστανται ανάμεσα στα πεδία του. Σημειώνεται
ότι μία συναρτησιακή εξάρτηση Α→Β ονομάζεται μεταβατική, όταν υπάρχει ένα πεδίο C
που δεν ανήκει στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα, τέτοιο ώστε C = C(A) και B = B(C). Ένας
πίνακας είναι σε τρίτη κανονική μορφή όταν είναι σε δεύτερη κανονική μορφή και επιπλέον
δεν υπάρχει πεδίο που να μην συμμετέχει στο σχηματισμό του κύριου κλειδιού το οποίο να
εξαρτάται συναρτησιακά από άλλο πεδίο που επίσης δεν συμμετέχει στο σχηματισμό του
κύριου κλειδιού. Εξαίρεση αποτελεί το εναλλακτικό κλειδί (alternative key) όταν αυτό
υπάρχει.

8.4 Σχεσιακό Μοντέλο
Το σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης των δεδομένων μίας εφαρμογής (relational data
model) καθιερώθηκε από τον Codd το 1970 και αποτελεί ένα από τα πιο απλά και ευέλικτα
μοντέλα αυτού του είδους. Στην ουσία αποτελεί ένα γράφημα που απεικονίζει τις
συσχετίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις οντότητες της βάσης. Σε αυτό το μοντέλο, τα
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δεδομένα μίας εφαρμογής αναπαρίστανται ως ένα σύνολο από σχέσεις (relations) οι οποίες
μπορεί να είναι πίνακες ή αρχεία. Στις πιο πολλές περιπτώσεις υιοθετείται η χρήση πινάκων
(tables) που περιέχουν ένα πλήθος γραμμών (rows) και στηλών (columns). Η κάθε μία από
αυτές τις γραμμές – οι οποίες στην ορολογία του μοντέλου ονομάζονται και πλειάδες
(tuples) – περιέχει ένα σύνολο απλών πεδίων (attributes) τα οποία και συσχετίζονται
μεταξύ τους.
Κάθε πεδίο ή στήλη ενός πίνακα, δέχεται τιμές οι οποίες ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο και
καθορισμένο εκ των προτέρων σύνολο τιμών (domain). Το είδος των τιμών αυτού του
συνόλου καθορίζεται από τον τύπο δεδομένων του πεδίου του πίνακα, ο οποίος με τη
σειρά του ορίζεται κατά το στάδιο της λογικής σχεδίασης της εφαρμογής.
Οι τιμές που καταχωρούνται σε μία πλειάδα, θα πρέπει να είναι ατομικές (atomic) κάτι το
οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποδιαιρούνται σε μικρότερες μονάδες πληροφορίας.
Σύνθετες τιμές δεδομένων δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά θα πρέπει να γραφούν με
τρόπο που να μην παραβιάζεται η παραπάνω αρχή.

8.5 Πίνακες της βάσης δεδομένων
Στην συνέχεια ακολουθεί η τεκμηρίωση των πινάκων που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων
με το όνομα, τη χρήση, τα πεδία και την περιγραφή τους. Το κύριο κλειδί είναι το πρώτο
πεδίο κάθε πίνακα και είναι υπογραμμισμένο, ακολουθούν τα ξένα κλειδιά όπου αυτά
υπάρχουν κι έπειτα γράφονται όλα τα υπόλοιπα πεδία. Ο δείκτης f.k. σημαίνει ότι το πεδίο
στο οποίο αναγράφεται αυτό είναι ξένο κλειδί και αποτελεί το κύριο κλειδί για κάποιον
άλλον πίνακα.
Στα ονόματα των πινάκων για τις ημερήσιες και της ενδοσυνεδριακές τιμές κάθε δείκτη και
κάθε μετοχής προστέθηκε η συμβολοσειρά “ zz98 ” και “ zz99 ” αντίστοιχα ώστε να βρίσκονται
στο τέλος των πινάκων για λόγους ευκολίας εμφάνισης της κατάταξης.
Το όνομα της βάσης είναι infostock και ως μηχανή βάσης δεδομένων υπήρχαν οι επιλογές της
InnoDB και της MyISAM με τελική επιλογή αυτή της InnoDB.

Παρακάτω, γίνεται η ανάλυση του κάθε πίνακα της εφαρμογής ξεχωριστά κι έπειτα
παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη βάση δεδομένων στην τρίτη κανονική μορφή της.
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8.5.1 Συνοπτική επεξήγηση των πινάκων
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται οι πίνακες του συστήματος

InfoStock

όπως

φαίνονται από την εφαρμογή phpMyAdmin ενώ παρακάτω ακολουθεί η συνοπτική
επεξήγηση των πινάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή.

Εικόνα 11: Οι πίνακες του συστήματος μέσα από το εργαλείο phpMyAdmin.
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Ακολουθεί το διάγραμμα ER για τους κυριότερους πίνακες της βάσης δεδομένων οι οποίοι
σχετίζονται με τη λογική της εφαρμογής.

Εικόνα 12: Το Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων της βάσης δεδομένων.

Sessions: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι ημερομηνίες όπου μπορούν να λάβουν
μέρος οι χρηματιστηριακές συνεδριάσεις.
Sessions_not_open: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι ημερομηνίες που για κάποιο
λόγο δεν άνοιξε κάποιο Χρηματιστήριο και αποκτώνται με έμμεσο τρόπο από τον
διαδικτυακό τόπο του www.ase.gr. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται καθώς για κάθε
εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να υπάρχει ένα αρχείο με τα δεδομένα της
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τότε η ημερομηνία αυτή αποθηκεύεται
στον συγκεκριμένο πίνακα.
Stocks_fields_general:

Ο

πίνακας

στον

οποίο

περιέχονται

οι

κλάδοι

δραστηριοποίησης στους οποίους ανήκουν οι μετοχές (π.χ. τραπεζικός, τεχνολογίας).
Stocks: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι βασικές πληροφορίες των μετοχών που
διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
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Stocks_images: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι εικόνες και τα logo των μετοχών.
Stocks_indexes: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες (π.χ.
Γενικός Δείκτης, FTSE 20).
Stocks_to_stocks_indexes: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι μετοχές που
απαρτίζουν κάθε χρηματιστηριακό δείκτη.
Stocks_inactive_reasons: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι λόγοι για τους
οποίους κάποια μετοχή είναι ανενεργή.
Stocks_inactive_history: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι χρονικές περίοδοι
στις οποίες κάποια μετοχή είναι ανενεργή.
Stocks_daily_prices: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι βασικές ημερήσιες τιμές
των μετοχών.
Stocks_intraday_prices: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι διάφορες τιμές των
μετοχών κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως αυτές λαμβάνονται από τον διαδικτυακό
ιστοτόπο της www.isotimia.gr ανά δεκαπέντε λεπτά.
Zz98_daily_gd: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι βασικές ημερήσιες τιμές του
Γενικού Δείκτη. Παρόμοιοι είναι και οι πίνακες των υπολοίπων χρηματιστηριακών
δεικτών με τη μόνη διαφορά ότι απουσιάζει το πεδίο volume.
Zz98_intraday_gd: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι ενδοσυνεδριακές τιμές του
Γενικού Δείκτη. Παρόμοιοι είναι και οι πίνακες των υπολοίπων χρηματιστηριακών
δεικτών.
Ζz99_daily_abbr_en_stock_table: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι βασικές
ημερήσιες τιμές κάθε μετοχής. Το όνομα του πίνακα κάθε μετοχής δημιουργείται από
τη συντομογραφία στα αγγλικά και από το hash του ονόματος της μετοχής.
Zz99_intraday_abbr_en_stock_table: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι
ενδοσυνεδριακές τιμές κάθε μετοχής. Το όνομα του πίνακα κάθε μετοχής
δημιουργείται από τη συντομογραφία στα αγγλικά και από το hash του ονόματος της
μετοχής.
Returnings_sessions: Ο πίνακας αυτός περιέχει τις επιλογές για τις αποδόσεις των
μετοχών ανά συνεδριάσεις.
Sys_age: Ο πίνακας αυτός περιέχει τις επιλογές για την ηλικία των χρηστών.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

74

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

Sys_education: Ο πίνακας αυτός περιέχει τις επιλογές για την εκπαίδευση των
χρηστών.
Sys_income: Ο πίνακας αυτός περιέχει τις επιλογές για το εισόδημα των χρηστών.
Sys_sex: Ο πίνακας αυτός περιέχει τις επιλογές για το φύλο των χρηστών.
Roles: Στον πίνακα αυτόν περιέχονται οι τύποι των χρηστών του συστήματος
(Διαχειριστής, Μέλος, Απλός Χρήστης).
Admins: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους
διαχειριστές της εφαρμογής.
Users: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται τα εγγεγραμμένα μέλη.
Users_visits: Ο πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται οι λεπτομέρειες της επίσκεψης
κάθε μέλους.
Recovery_passwords: Ο πίνακας στον οποίο περιέχονται οι κρυπτογραφημένοι
κωδικοί των χρηστών που έχουν κάνει αίτηση για νέο κωδικό.
Orders_types: Οι τύποι εντολών αγοραπωλησίας μετοχών.
Orders_types_in: Οι τύποι εντολών που σχετίζονται με τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Orders_types_out: Οι τύποι εντολών που σχετίζονται με τον τρόπο τον οποίο δίνεται
η εντολή.
Porfolio: Το χαρτοφυλάκιο καθώς και οι ιστορικές κινήσεις αγοραπωλησίας κάθε
μέλους.
Mods: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται τα λογικά τμήματα της εφαρμογής, κάθε ένα από
τα οποία αντιστοιχεί σε μία ξεχωριστή ιστοσελίδα.
Refs: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται τα λογικά υποτμήματα της εφαρμογής, κάθε ένα
από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό τμήμα κάθε ιστοσελίδας (module).
Js: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται τα ονόματα των αρχείων JavaScript που
χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.
Js_to_mods: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται οι συσχετίσεις των mods και refs με τα
αρχεία JavaScript.
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8.5.2 Γραμμογράφηση Βάσης Δεδομένων
Ακολουθεί η γραμμογράφηση της βάσης δεδομένων όπου γίνεται η επεξήγηση των
πινάκων που χρησιμοποιήθηκαν με καταγραφή και συνοπτική περιγραφή των πεδίων που
απαρτίζονται.

Πίνακας: Sessions
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός κάθε συνεδρίασης.

date

Η ημερομηνία της συνεδρίασης.

day

Η ημέρα της εβδομάδας που έγινε η συνεδρίαση.
Αν τα δεδομένα της συνεδρίασης έχουν αντιγραφεί από τον

ase_ok

διαδικτυακό τόπο του www.ase.gr.

Πίνακας: Sessions_not_open
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός κάθε συνεδρίασης που δεν έγινε.

date

Η ημερομηνία της συνεδρίασης που δεν έγινε.

day

Η ημέρα της εβδομάδας που δεν έγινε η συνεδρίαση.

Πίνακας: Stocks_fields_general
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Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε κλάδου.

name_gr

Το όνομα του κλάδου στα ελληνικά.

name_en

Το όνομα του κλάδου στα αγγλικά.

Πίνακας: Stocks
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της μετοχής.

stocks_fields_general_id

f.k.

Ο κωδικός του κλάδου δραστηριοποίησης
στον οποίο ανήκει η μετοχή.

name_gr

Η ονομασία της μετοχής στα ελληνικά.

name_en

Η ονομασία της μετοχής στα αγγλικά.

abbr_gr

Η συντομογραφία της μετοχής στα ελληνικά.

abbr_en

Η συντομογραφία της μετοχής στα αγγλικά.

oasis_code

Ο κωδικός της μετοχής στο σύστημα Oasis.

stock_table

Ο πίνακας της μετοχής στη βάση.
Η περιγραφή της εταιρείας που αντιστοιχεί

description

η μετοχή.
Η περιγραφή της εταιρείας που αντιστοιχεί

plain_text

active

η μετοχή χωρίς HTML στοιχεία.
Αν η μετοχή είναι ενεργή τη συγκεκριμένη
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χρονική στιγμή ή όχι.

Πίνακας: Stocks_images
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της εικόνας.

stocks_id

f.k.

Ο κωδικός της μετοχής στην οποία αντιστοιχεί η εικόνα.

dir

Ο κατάλογος στο filesystem όπου βρίσκεται η εικόνα.

name

Το όνομα του αρχείου της εικόνας.

main

Αν η εικόνα αποτελεί το logo της μετοχής ή όχι.

width

Το πλάτος της εικόνας.

height

Το ύψος της εικόνας.

type

Ο τύπος της εικόνας του εικόνας.

size

Το μέγεθος της εικόνας.

Πίνακας: Stocks_indexes
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε δείκτη.

name

Το όνομα του δείκτη.

abbr_gr

Η συντομογραφία του δείκτη στα ελληνικά.

name_gr

Το όνομα του δείκτη στα ελληνικά.
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name_en

Το όνομα του δείκτη στα αγγλικά

rank

Η σειρά εμφάνισης του δείκτη στις σελίδες.

combined

Αν ο δείκτης απαρτίζεται από μετοχές ή όχι.

Πίνακας: Stocks_indexes
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε δείκτη.

stocks_id

Ο κωδικός της μετοχής.

f.k.

stocks_indexes_id

f.k.

Ο κωδικός του χρηματιστηριακού δείκτη.

Πίνακας: Stocks_inactive_reasons
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε λόγου απενεργοποίησης.
Ο λόγος διαγραφής με πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες όπου

reason

και χρησιμοποιείται από το σύστημα.

reason_gr

Ο λόγος διαγραφής στα ελληνικά.

reason_en

Ο λόγος διαγραφής στα αγγλικά.

Πίνακας: Stocks_inactive_history
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Πεδίο

Περιγραφή
Ο αύξων κωδικός της κάθε χρονικής

id

stocks_id

περιόδου.
Ο κωδικός της μετοχής.

f.k.

stocks_inactive_reasons_id

f.k.

Ο κωδικός του λόγου για τον οποίο είναι
ανενεργή η μετοχή.
Η συνεδρίαση από την οποία η μετοχή

from_sessions_id

είναι ανενεργή.
Η συνεδρίαση στην οποία η μετοχή

to_sessions_id

ενεργοποιείται ξανά.

Πίνακας: Stocks_daily_prices
Πεδίο

Περιγραφή
Ο αύξων κωδικός καταγραφής της μετοχής τη συγκεκριμένη

id

συνεδρίαση.

sessions_id
stocks_id

f.k.

f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Ο κωδικός της μετοχής.

last_day_price

Η τιμή του προηγούμενου κλεισίματος της μετοχής.

opening_price

Η τιμή ανοίγματος της μετοχής.

closing_price

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής.

min_price

Η ελάχιστη τιμή ημέρας.

max_price

Η μέγιστη τιμή ημέρας.
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Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του
ap

προηγούμενου κλεισίματος.
Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή

ap_percent

του προηγούμενου κλεισίματος.
Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

volatility

χρηματική τιμή.

volatility

Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

_percent

ποσοστό της τιμής.
Ο αριθμός των τεμαχίων που διακινήθηκαν τη συγκεκριμένη

volume

ημέρα για τη συγκεκριμένη μετοχή (όγκος συναλλαγών).
Η αξία των συναλλαγών της μετοχής τη συγκεκριμένη ημέρα

value

(τζίρος).
Ο αριθμός των πράξεων της μετοχής που έγιναν τη

trades

συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Πίνακας: Stocks_intraday_prices
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε τιμής.

sessions_id
stocks_id
price

f.k.

f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Ο κωδικός της μετοχής.
Η τιμή της μετοχής κατά την καταγραφή.
Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του

ap

προηγούμενου κλεισίματος.
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Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή
ap_percent

του προηγούμενου κλεισίματος.
Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

volatility

χρηματική τιμή.

volatility

Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

_percent

ποσοστό της τιμής.

time_added

Η χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η λήψη της τιμής.

Πίνακας: Zz98_daily_gd
Πεδίο

Περιγραφή
Ο αύξων κωδικός καταγραφής του δείκτη τη συγκεκριμένη

id

sessions_id

συνεδρίαση.
f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.

last_day_price

Η τιμή του προηγούμενου κλεισίματος του δείκτη.

opening_price

Η τιμή ανοίγματος του δείκτη.

closing_price

Η τιμή κλεισίματος του δείκτη.

min_price

Η ελάχιστη τιμή ημέρας.

max_price

Η μέγιστη τιμή ημέρας.
Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του

ap

προηγούμενου κλεισίματος.
Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή

ap_percent

του προηγούμενου κλεισίματος.
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Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε
volatility

χρηματική τιμή.

volatility

Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

_percent

ποσοστό της τιμής.

volume

Ο όγκος συναλλαγών του συγκεκριμένου δείκτη.

kmo7

Ο κινητός μέσος όρος εφτά συνεδριάσεων.

kmo15

Ο κινητός μέσος όρος δεκαπέντε συνεδριάσεων.

kmo30

Ο κινητός μέσος όρος τριάντα συνεδριάσεων.

kmo50

Ο κινητός μέσος όρος πενήντα συνεδριάσεων.

kmo200

Ο κινητός μέσος όρος διακοσίων συνεδριάσεων.

Πίνακας: Zz98_intraday_gd
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε τιμής.

sessions_id
price

f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Η τιμή του δείκτη κατά την καταγραφή.
Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του

ap

προηγούμενου κλεισίματος.
Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή

ap_percent

time_added

του προηγούμενου κλεισίματος.
Η χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η λήψη της τιμής.
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Πίνακας: Zz99_abbr_en_stock_table
Πεδίο

Περιγραφή
Ο αύξων κωδικός καταγραφής της μετοχής τη συγκεκριμένη

id

sessions_id

συνεδρίαση.
f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.

last_day_price

Η τιμή του προηγούμενου κλεισίματος του δείκτη.

opening_price

Η τιμή ανοίγματος του δείκτη.

closing_price

Η τιμή κλεισίματος του δείκτη.

min_price

Η ελάχιστη τιμή ημέρας.

max_price

Η μέγιστη τιμή ημέρας.
Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του

ap

προηγούμενου κλεισίματος.
Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή

ap_percent

του προηγούμενου κλεισίματος.
Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

volatility

χρηματική τιμή.

volatility

Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

_percent

ποσοστό της τιμής.

volume

Ο όγκος συναλλαγών της μετοχής.
Η αξία των συναλλαγών της μετοχής τη συγκεκριμένη ημέρα

value

trades

(τζίρος).
Ο αριθμός των πράξεων της μετοχής που έγιναν τη
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συγκεκριμένη συνεδρίαση.
kmo7

Ο κινητός μέσος όρος εφτά συνεδριάσεων.

kmo15

Ο κινητός μέσος όρος δεκαπέντε συνεδριάσεων.

kmo30

Ο κινητός μέσος όρος τριάντα συνεδριάσεων.

kmo50

Ο κινητός μέσος όρος πενήντα συνεδριάσεων.

kmo200

Ο κινητός μέσος όρος διακοσίων συνεδριάσεων.

Πίνακας: Zz98_intraday_abbr_en_stock_table
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε τιμής.

sessions_id
price

f.k.

Ο κωδικός διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Η τιμή της μετοχής κατά την καταγραφή.
Η χρηματική διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή του

ap

προηγούμενου κλεισίματος.
Η ποσοστιαία διαφορά της τρέχουσας τιμής από την τιμή

ap_percent

του προηγούμενου κλεισίματος.
Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

volatility

χρηματική τιμή.

volatility

Η διακύμανση τις τιμής κατά τη διάρκεια της ημέρας σε

_percent

ποσοστό της τιμής.
Ο αριθμός των τεμαχίων που διακινήθηκαν μέχρι εκείνη τη

volume

στιγμή της συνεδρίασης για τη συγκεκριμένη μετοχή.
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Η αξία των συναλλαγών της μετοχής μέχρι εκείνη τη στιγμή
value

time_added

της συνεδρίασης για τη συγκεκριμένη μετοχή.
Η χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε η λήψη της τιμής.

Πίνακας: Returnings_sessions
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επιλογής χρονικής περιόδου.

name_gr

Το όνομα της χρονικής περιόδου στα ελληνικά.

name_en

Το όνομα της χρονικής περιόδου στα αγγλικά.

days_diff

Η χρονική περίοδος σε ημέρες.

rank

Η θέση εμφάνισης της κάθε επιλογής.

Πίνακας: Sys_age
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επιλογής ηλικίας.

age

Το ηλικιακό διάστημα.

rank

Η θέση εμφάνισης της κάθε επιλογής.

Πίνακας: Sys_education
Πεδίο

Περιγραφή

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

86

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επιλογής εκπαίδευσης.

education_gr

Ο τύπος της εκπαίδευσης στα ελληνικά.

education_en

Ο τύπος της εκπαίδευσης στα αγγλικά.

rank

Η θέση εμφάνισης της κάθε επιλογής.

Πίνακας: Sys_income
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επιλογής εισοδήματος.

income

Το εισόδημα.

rank

Η θέση εμφάνισης της κάθε επιλογής.

Πίνακας: Sys_sex
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επιλογής εισοδήματος.

age_gr

Το φύλο στα ελληνικά.

age_en

Το φύλο στα αγγλικά.

Πίνακας: Roles
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε ρόλου.
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Το όνομα του ρόλου.

Πίνακας: Admins
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε διαχειριστή.

username

Το username του διαχειριστή.

password

Ο κρυπτογραφημένος κωδικός του διαχειριστή.

name

Το όνομα του διαχειριστή.

surname

Το επίθετο του διαχειριστή.

landphone

Το σταθερό τηλέφωνο του διαχειριστή.

mobile

Το κινητό τηλέφωνο του διαχειριστή.

email

Το email του διαχειριστή.
Η ημερομηνία της τελευταίας εισόδου του διαχειριστή στο

last_seen

σύστημα.

Πίνακας: Users
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε μέλους.

name

Το όνομα του μέλους.
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surname

Το επίθετο του μέλους.

password

Ο κρυπτογραφημένος κωδικός του μέλους.

email

Το email του μέλους.

sex_id

f.k.

Ο κωδικός του φύλου του μέλους.

age_id

f.k.

Ο κωδικός της ηλικίας του μέλους.

income_id

Ο κωδικός του εισοδήματος του μέλους.

f.k.

education_id

f.k.

Ο κωδικός της εκπαίδευσης του μέλους.

Πίνακας: Users_visits
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε επίσκεψης.

users_id

f.k.

Ο κωδικός του μέλους.

time_added

Η χρονική στιγμή της σύνδεσης.

ip

Η ip διεύθυνση με την οποία συνδέθηκε ο χρήστης.

Πίνακας: Recovery_passwords
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε αίτησης αλλαγής κωδικού.

users_id

f.k.

Ο κωδικός του μέλους που αιτήθηκε την αλλαγή.
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password

Ο νέος κρυπτογραφημένος κωδικός.

time_added

Η χρονική στιγμή της αίτησης αλλαγής κωδικού.

Πίνακας: Orders_types
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε τύπου εντολής.

type_gr

Ο τύπος εντολής στα ελληνικά.

type_en

Ο τύπος εντολής στα αγγλικά.

rank

Η θέση εμφάνισης του τύπου εντολής.

Πίνακας: Orders_types_in
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε τύπου εντολής.
Ο τύπος εντολής στα ελληνικά (Άνοιγμα, Ορίου, Market,

type_gr

Κλείσιμο).

type_en

Ο τύπος εντολής στα αγγλικά.

rank

Η θέση εμφάνισης του τύπου εντολής.

Πίνακας: Orders_types_out
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε τύπου εντολής.
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type_gr

Ο τύπος εντολής στα ελληνικά (Online, Broker, Margin).

type_en

Ο τύπος εντολής στα αγγλικά.

rank

Η θέση εμφάνισης του τύπου εντολής.

Πίνακας: Portfolio
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε εντολής.

users_id f.k.

Ο κωδικός του χρήστη.

sessions_id f.k.

Ο κωδικός της συνεδρίασης που δόθηκε η εντολή.

stocks_id f.k.

Ο κωδικός της μετοχής.

orders_types_id f.k.

Η εντολή του χρήστη (αγορά, πώληση).

orders_types_in_id f.k.

orders_types_out_id f.k.

shares

price

fee

Το είδος του τρόπου αγοραπωλησίας (Άνοιγμα, Ορίου,
Market, Κλείσιμο).
Το είδος του τρόπου που δόθηκε η εντολή.
Ο αριθμός των τεμαχίων για τη συγκεκριμένη εντολή σε
αυτήν τη μετοχή.
Η τιμή αγοράς/πώλησης των τεμαχίων.
Το ποσοστό της προμήθειας για τη χρηματιστηριακή
εταιρεία.

trade_value

Η αξία της συναλλαγής χωρίς τους φόρους.

commission_value

Η αξία της προμήθειας της χρηματιστηριακής.
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commission_trade

Η αξία των μεταβιβαστικών.

commission_exae

Η αξία της προμήθειας του ΕΧΑΕ.

commission_tax

Η αξία του φόρου της συναλλαγής.

commission_total_expenses

Η συνολική αξία των προμηθειών και φόρων.

final_price

Η τελική τιμή της συναλλαγής.

time_added

Η ώρα που ο χρήστης εισήγαγε στο σύστημα την εντολή.

Πίνακας: Mods
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε module.

roles_id

f.k.

Ο ρόλος στον οποίον αντιστοιχεί το module.

mods_name

Το όνομα του module.

title_gr

Ο τίτλος του module στα ελληνικά.

title_en

Ο τίτλος του module στα αγγλικά.

description_gr

Η περιγραφή του module στα ελληνικά.

description_en

Η περιγραφή του module στα αγγλικά.

rank

Η θέση που θα εμφανίζεται το module.

visible

Θέαση ή μη του module.

Πίνακας: Refs
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Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε υποτμήματος.
f.k.

mods_id

Το module στο οποίο αντιστοιχεί το υποτμήματος.

refs_name

Το όνομα του υποτμήματος.

title_gr

Ο τίτλος του υποτμήματος στα ελληνικά.

title_en

Ο τίτλος του υποτμήματος στα αγγλικά.

description_gr

Η περιγραφή του υποτμήματος στα ελληνικά.

description_en

Η περιγραφή του υποτμήματος στα αγγλικά.

rank

Η θέση που θα εμφανίζεται το υποτμήματος.

visible

Θέαση ή μη του υποτμήματος.

Πίνακας: Js
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός του κάθε αρχείου.

js_file

Το όνομα του αρχείου.

libs

Αν το αρχείο είναι βιβλιοθήκη ή απλό αρχείο.

Πίνακας: Js_to_mods
Πεδίο

Περιγραφή

id

Ο αύξων κωδικός της κάθε συσχέτισης.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

93

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

js_id
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Ο κωδικός του αρχείου.

mods_id

f.k.

Ο κωδικός του module.

refs_id

f.k.

Ο κωδικός του ref.

rank

Η σειρά φόρτωσης του αρχείου στη συγκεκριμένη σελίδα.

8.6 Επίλογος
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της βάσης δεδομένων είναι πλέον δυνατή η
ανάπτυξη της λογικής της υλοποίησης της εφαρμογής καθώς και τα κυριότερα τμήματα
κώδικα σχετίζονται με αυτήν κάτι το οποίο γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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9. Υλοποίηση εφαρμογής
9.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η δομή της εφαρμογής ενώ γίνεται και η αιτιολόγηση
αρκετών από των επιλογών που έγιναν σχετικά με τις τεχνολογίες και τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, αναλύονται και τμήματα κώδικα τα οποία θεωρείται ότι είναι
σημαντικά για την εφαρμογή.

9.2 Σχεδίαση δομής της εφαρμογής
Κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής είναι ο τύπος χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την
εφαρμογή. Για τον λόγο αυτόν ο κυριότερος πίνακας στη βάση δεδομένων είναι ο roles,
όπου περιγράφονται οι τύποι των χρηστών και γίνεται η πιστοποίηση του χρήστη καθώς και
οι όψεις που θα εμφανιστούν. Παράλληλα, γίνεται η επιλογή των αρχείων που πρόκειται να
φορτωθούν κατά την εκτέλεση του script, τόσο από την πλευρά του server όσο και από την
πλευρά του client. Οι λειτουργίες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο του συστήματος
βρίσκονται στον κατάλογο application ο οποίος είναι και ο κεντρικός άξονας του
συστήματος.
Για την καλύτερη κατανόηση της δομής και λειτουργίας του συστήματος παρατίθεται η
Εικόνα 13 με την ιεραρχία δομής του συστήματος αρχείων.
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Εικόνα 13: Η ιεραρχία της εφαρμογής.
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Στον κατάλογο application περιέχονται όλοι οι ρόλοι καθώς και οι λειτουργίες CRUD
(Create, Read, Update, Delete) που σχετίζονται με αυτούς. Κάθε ρόλος μπορεί να έχει
ξεχωριστές λειτουργίες ενώ κάθε λειτουργία μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα. Έτσι,
στην παραπάνω εικόνα, φαίνεται ότι ο ρόλος admin ενσωματώνει τις λειτουργίες
dailyprices, stocks και logout.

Εικόνα 14: Οι λειτουργίες της οντότητας stocks.

Η παραπάνω εικόνα, αποτελεί τις τυπικές διεργασίες CRUD για τη συγκεκριμένη οντότητα.
Τα αρχεία create, edit και search στο root του καταλόγου είναι υπεύθυνα για την
εμφάνιση της HTML ενώ στον κατάλογο actions υπάρχουν αρχεία με τις ίδιες ονομασίες
(create, edit, search) όπου κάνουν τις αντίστοιχες λειτουργίες που σχετίζονται με τη βάση
δεδομένων. Τα δεδομένα εισόδου ελέγχονται για την εγκυρότητά τους (sanitize) πριν από
κάθε αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν οριστεί
στα αντίστοιχα αρχεία που βρίσκονται μέσα στον κατάλογο sanitize.
Αντίστοιχη είναι και η δομή των υπόλοιπων καταλόγων στον κατάλογο application καθώς
και στους καταλόγους css και js όπου κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε μία λειτουργία του
ρόλου στον οποίο ανήκει.
Στον

κατάλογο

modules

αποθηκεύονται

αρχεία

και

συναρτήσεις

οι

οποίες

χρησιμοποιούνται σε διάφορα τμήματα της εφαρμογής αλλά όχι αποκλειστικά σε ένα
συγκεκριμένο σημείο ενώ στον κατάλογο library αποθηκεύονται αρχεία τα οποία
περιέχουν συναρτήσεις οι οποίες νοούνται ως βιβλιοθήκες υλοποιώντας συγκεκριμένες
λειτουργίες της εφαρμογής.
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Ο κατάλογος assets περιέχει όλα εκείνα τα αρχεία τα οποία άπτονται της πλευράς του
πελάτη. Τέτοια είναι τα αρχεία JavaScript, CSS καθώς και το γραφιστικό τμήμα της
εφαρμογής.
Στον κατάλογο data αποθηκεύονται τα αρχεία με τις καθημερινές τιμές των μετοχών και
δεικτών.
Τέλος, στον κατάλογο uploads γίνεται η αποθήκευση όλων των εικόνων και logo των
μετοχών.

9.3 Σχεδίαση δομής της εφαρμογής
Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υποστηρίζει υπομενού επιλογών στα κύρια
μενού της. Γενικά, η λογική της επιλογής του κάθε αρχείου προς εκτέλεση είναι παρόμοια
για όλους τους τύπους χρηστών και βασίζεται στις παραμέτρους που θα δοθούν στην
διεύθυνση URL μέσω των υπερσυνδέσμων και των φορμών.
Έστω, για παράδειγμα, η παρακάτω URL όπου mod σημαίνει κύρια σελίδα, ref η
υποσελίδα και action η ενέργεια χρήστη:
http://localhost/modip/admin.php?mod=stocks&ref=create&action=
create
Το αρχείο που καλείται προς εκτέλεση είναι το admin.php, όπως ορίζεται από τη URL.
Σημειώνεται, ότι αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος τότε το αντίστοιχο session δε θα
είναι ενεργό και ο χρήστης θα ανακατευθυνθεί στην αρχική σελίδα του απλού χρήστη ή
όπως αλλιώς ορίζεται από τα αρχεία των credentials τα οποία βρίσκονται μέσα στον
κατάλογο modules/constants.
Μέσα στο αρχείο admin.php γίνονται include τα αρχεία που ορίζονται σε αυτό, με
κυριότερο το modules/get_mod.php. Πιο συγκεκριμένα, στο αρχείο αυτό γίνονται οι
εξής έλεγχοι:
1. Επιλέγεται η τιμή της μεταβλητής mod της διεύθυνσης URL και ελέγχεται αν αυτή είναι
έγκυρη.
1. Αν δεν είναι έγκυρη, τότε γίνεται η ανακατεύθυνση στην προεπιλεγμένη σελίδα με
mod αυτού με τιμή rank = 1 που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο χρήστη.
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2. Αν η μεταβλητή mod υπάρχει και αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τύπο χρήστη, τότε
γίνεται έλεγχος στη βάση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υποσελίδες (refs) για
το συγκεκριμένο mod.
1. Αν δεν υπάρχουν, τότε το σύστημα θεωρεί ότι αυτή είναι η επιθυμητή
τοποθεσία και γίνεται include του αρχείου που βρίσκεται στον κατάλογο
με δομή:
role/mod/mod.php

admin/stocks/create.php
2. Αν υπάρχουν refs, τότε ελέγχεται αν το ref της URL αντιστοιχεί με κάποιο
από ref από αυτά της βάσης.
1. Αν δεν αντιστοιχεί, τότε γίνεται ανακατεύθυνση στην υποσελίδα
(ref) με τιμή rank = 1 για το συγκεκριμένο mod.
2. Αν κάποιο ref της βάσης αντιστοιχεί με αυτό της URL, τότε
γίνεται include του αρχείου που βρίσκεται στον κατάλογο που
ακολουθεί την εξής δομή (τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον
κατάλογο application):
role/mod/ref.php

admin/stocks/stocks.php
Μέσα στο αρχείο της υποσελίδας ελέγχεται αν υπάρχει η
συγκεκριμένη ενέργεια (action) και αν υπάρχει τότε ελέγχεται
αν αυτή είναι ενεργοποιημένη ώστε να γίνει include του
αντίστοιχου αρχείου. Οπότε, η δομή include των καταλόγων
είναι η παρακάτω:
role/mod/ref.php → actions/action.php

admin/stocks/create.php → actions/create.php
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Σημειώνεται ότι σε κάθε στάδιο γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας των
δεδομένων που πρόκειται να αλληλεπιδράσουν με τη βάση μέσω των ανάλογων ορισμάτων
στις συναρτήσεις τύπου sanitize τα οποία βρίσκονται στα αρχεία του αντίστοιχου
καταλόγου.
$include_file = '';
$query1 = "SELECT id, mods_name FROM mods WHERE mods_name =
'$mod' AND roles_id IN (SELECT id FROM roles WHERE name =
'".ROLE."');";
$result1 = q($connection, $query1);
$num_rows1 = mysqli_num_rows($result1);
if ($num_rows1 < 1) {
$query2 = "SELECT id, mods_name FROM mods WHERE id IN
(SELECT id FROM mods WHERE rank IN (SELECT MIN(rank) FROM mods
WHERE rank > 0 AND roles_id IN (SELECT id FROM roles WHERE name =
'".ROLE."')) AND roles_id IN (SELECT id FROM roles WHERE name =
'".ROLE."'));";
$result2 = q($connection, $query2);
$row2 = mysqli_fetch_array($result2);
$mods_name = $row2['mods_name'];
redirect_to(ROOT."?mod=".$mods_name);
} else {
//If the mod exists then find if the URL has refs
and if it has then find them
$row1 = mysqli_fetch_array($result1);
$mods_id = $row1['id'];
$mods_name = $row1['mods_name'];
$refs_name = strtolower(sanitize_get('ref', 'strgen',
''));
$query3 = "SELECT COUNT(*) AS num_rows FROM refs WHERE
mods_id = '$mods_id' AND refs_name = '$refs_name';";
$result3 = q($connection, $query3);
$row3 = mysqli_fetch_array($result3);
$num_rows3 = $row3['num_rows'];
$query4 = "SELECT COUNT(*) AS num_rows FROM refs WHERE
mods_id = '$mods_id';";
$result4 = q($connection, $query4);
$row4 = mysqli_fetch_array($result4);
$num_rows4 = $row4['num_rows'];
……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
$query5 = "SELECT id, refs_name FROM refs WHERE id IN
(SELECT id FROM refs WHERE rank IN (SELECT MIN(rank) FROM refs
WHERE mods_id = '$mods_id' AND rank > 0) AND mods_id =
'$mods_id');";
$result5 = q($connection, $query5);
$row5 = mysqli_fetch_array($result5);
if (empty($refs_name)) {
if ($num_rows4 < 1) {
$included_file =
"application/".ROLE."/".$mods_name."/".$mods_name.".php";
} else {
$refs_name = $row5['refs_name'];
redirect_to(ROOT."?mod=".$mods_name."&ref=".$refs_name);
}
} elseif ($num_rows3 < 1) {
if ($num_rows4 < 1) {
redirect_to(ROOT."?mod=".$mods_name);
} else {
$refs_name = $row5['refs_name'];
redirect_to(ROOT."?mod=".$mods_name."&ref=".$refs_name);
}
} else { //If the ref exists and it belongs at this
mod then the URL is correct
$query6 = "SELECT id FROM refs WHERE mods_id =
'$mods_id' AND refs_name = '$refs_name';";
$result6 = q($connection, $query6);
$row6 = mysqli_fetch_array($result6);
$refs_id = $row6['id'];
$included_file =
"application/".ROLE."/".$mods_name."/".$refs_name.".php";
}
}

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα, φαίνεται ο καθορισμός των mod και ref που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ενώ σε ανάλογο στάδιο γίνεται το include των αντίστοιχων αρχείων
JavaScript και CSS.
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9.4 Δυνατότητα πρόσβασης πολλαπλών τύπων χρηστών
Η εφαρμογή υποστηρίζει απεριόριστο πλήθος τύπων χρηστών ορίζοντας ξεχωριστές και
διακεκριμένες λειτουργίες στον κάθε ένα. Πέρα από αυτό, μέσα από το μηχανισμό
διάκρισης ρόλων εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων καθώς στα αρχεία των
credentials ορίζονται οι τύποι χρηστών της βάσης δεδομένων οι οποίοι δύνανται να
έχουν ξεχωριστά δικαιώματα στη βάση όπως αυτά έχουν οριστεί από τον διαχειριστή της.
Κάτι τέτοιο αυξάνει την ασφάλεια της εφαρμογής καθώς κάθε τύπος χρήστη έχει μόνο τόσα
δικαιώματα στη βάση δεδομένων όσα ακριβώς απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία
του συστήματος.

Εικόνα 15: Τα αρχεία αυθεντικοποίησης των χρηστών.

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, σε κάθε τύπο χρήστη αντιστοιχεί κι ένα αρχείο
με τα δεδομένα αυθεντικοποίησής του ενώ το όνομα του αρχείου είναι το ίδιο με το όνομα
του ρόλου στον πίνακα roles. Στο αρχείο config περιέχει γενικές ρυθμίσεις που
ισχύουν σε όλη την εφαρμογή όπως φαίνεται και στο τμήμα κώδικα που παρατίθεται
παρακάτω.
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<?php
set_time_limit(0);
date_default_timezone_set("Europe/Athens");
define('DS', DIRECTORY_SEPARATOR);
define("SALT", "thisisthesalt$1/%");
define("EMAIL", "admin@infostock.gr");
?>

Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζουν με τη σειρά τα παρακάτω:
 Η εκτέλεση των script μπορεί να έχει απεριόριστη διάρκεια.
 Η χρονική ζώνη της εφαρμογής.
 Το διαχωριστικό των καταλόγων σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα εκτέλεσης της
εφαρμογής.
 Το κρυπτογραφικό salt για την κρυπτογράφηση της εφαρμογής.
 Το email επικοινωνίας του administrator.
Αντίστοιχα, στο αρχείο member περιέχονται γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για τον
τύπο χρήστη εγγεγραμμένου μέλους της εφαρμογής.
<?php
define("URL", "");
define("USER_PAGE", "index.php");
define("ROOT", "member.php");
define("ROLE", "member");
define("SERVER", "localhost");
define("USER", "root");
define("MY_PASSWORD", "kostmits");
define("MY_DATABASE", "infostock");
?>
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Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζουν τα παρακάτω:
 Την διεύθυνση URL της εφαρμογής στο διαδίκτυο.
 Το όνομα του αρχείου ανακατεύθυνσης απλού χρήστη της εφαρμογής.
 Το όνομα του αρχείου ανακατεύθυνσης στον τρέχων χρήστη.
 Το όνομα του ρόλου.
 Τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται ο server όπου εκτελείται η εφαρμογή.
 Το username του χρήστη της βάσης δεδομένων.
 Τον κωδικό της βάσης δεδομένων.
 Το όνομα της βάσης δεδομένων.
Σημειώνεται ότι μερικά από τις ρυθμίσεις αυτές είναι γράφονται για λόγους επίδειξης και
δε θα χρησιμοποιούνταν σε μία επαγγελματική εφαρμογή με τέτοιον τρόπο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τύπος χρήστη της βάσης ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να
είναι ο χρήστης root της βάσης δεδομένων.

9.5 Ασφάλεια εφαρμογής
Λόγω της διαδικτυακής φύσης της εφαρμογής τέθηκαν πολύ υψηλά κριτήρια όσον αφορά
την ασφάλεια της εφαρμογής. Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά οι ενέργειες που είναι
απαραίτητες για την διασφάλιση της ασφάλειας της εφαρμογής τόσο σε λογικό επίπεδο
όσο και φυσικό.
1.

Αποφυγή SQL Injection. Sanitizing όλων των δεδομένων που προέρχονται από POST
ή GET και προορίζονται για αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων.

2.

Αποφυγή XSS Attacks. Χρήση strip συναρτήσεων σε όλα τα δεδομένα που
εμφανίζονται στους χρήστες.

3.

Έλεγχος των δεδομένων που αφορούν εξωτερικά κλειδιά για ύπαρξή τους στη βάση.

4.

Καταχώριση δεδομένων μόνο από τον administrator.

5.

Χρήση κρυπτογράφησης για όλους τους κωδικούς.
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Χρήση κρυπτογράφησης από την πλευρά του πελάτη πριν την αποστολή κωδικών
στο διαδίκτυο.

7.

Χρήση του πρωτοκόλλου https.

8.

Χρήση captcha για αποφυγή επιθέσεων από bot.

9.

Δημιουργία ξεχωριστών credentials και φόρτωση διαφορετικού αρχείου για κάθε
τύπο χρήστη.

10.

Δημιουργία διαφορετικών τύπων χρηστών στη βάση δεδομένων με διαφορετικά
επίπεδα δικαιωμάτων στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τα credentials που έχουν
φορτωθεί κατά τη σύνδεση του χρήστη.

11.

Απενεργοποίηση της εμφάνισης όλων των error και warning στους χρήστες για την
απόκρυψη πληροφοριών.

12.

Απενεργοποίηση των επικίνδυνων configuration options στο php.ini.

13.

Αποφυγή Cross Site Request Forgeries.

14.

Εξασφάλιση πρόσβασης στο σύστημα ως admin από συγκεκριμένη λίστα IP
διευθύνσεων.

15.

Αυτόματο backup με cronjob ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

9.6 Σημαντικά τμήματα κώδικα
Παρακάτω αναλύονται τμήματα κώδικα τα οποία αντιστοιχούν σε σημαντικές λειτουργίες
της εφαρμογής.

9.6.1 Σύνδεση στο σύστημα
Η σύνδεση στο σύστημα με αυθεντικοποίηση και η ανακατεύθυνση στο αντίστοιχο αρχείο
γίνεται μετά από έλεγχο των χρηστών στη βάση δεδομένων. Τα παρακάτω τμήματα κώδικα
που

βρίσκονται

μέσα

στα

αρχεία

modules/db_connection.php

application/user/adminlogin/actions.php

υλοποιούν

τη

σύνδεση

και
του

διαχειριστή στο σύστημα. Επίσης, καλό είναι να αναφερθεί ότι η βιβλιοθήκη CAPTHCA που
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χρησιμοποιείται είναι γραμμένη από τον Drew Phillips και βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.phpcaptcha.org.
require_once('constants/config.php');
if (logged_in()) {
require_once('constants/'.$_SESSION['role'].'.php');
} else {
require_once('constants/user.php');
}

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα ελέγχεται ο ρόλος του χρήστη και φορτώνεται το αντίστοιχο
αρχείο των credentials.

function db_connection() {
$connection = mysqli_connect(SERVER, USER, MY_PASSWORD,
MY_DATABASE);
mysqli_set_charset($connection, 'utf8');
if (!$connection) {
die("Database connection failed: " . mysqli_error());
}
return $connection;
}

Με την παραπάνω συνάρτηση γίνεται η σύνδεση στη βάση δεδομένων με τα credentials του
συγκεκριμένου τύπου χρήστη.
$password = crypt_password($password);
$query1 = "SELECT id FROM admins WHERE username = '$username' AND
password = '$password';";
$result1 = q($connection, $query1);
if (mysqli_num_rows($result1) == 1) {
$row1 = mysqli_fetch_array($result1);
$id = $row1['id'];
$_SESSION['session_key'] = create_session_key($id);
$_SESSION['id'] = $id;
$_SESSION['role'] = 'admin';
check_user_role($connection);
} else {
$s .= message('The combination of the provided data are not
correct.', 'warning');}
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Το ερώτημα query1 βρίσκει τον διαχειριστή που αντιστοιχεί σε username και
password ίδια με αυτά που τέθηκαν στην φόρμα εισόδου. Σε περίπτωση που βρεθεί
αποτέλεσμα δημιουργείται μία σύνοδος (session), καταγράφεται ο ρόλος και το id του
χρήστη και γίνεται ανακατεύθυνση στο αντίστοιχο αρχείο ρόλου.
Στο σημείο αυτό θεωρείται σωστό να παρατεθεί η αιτιολόγηση χρήσης της μηχανής InnoDB
της MySQL. Πιθανή εναλλακτική ήταν η MyISAM. Η MyISAM υποστηρίζεται ότι είναι λίγο
γρηγορότερης ταχύτητας από την InnoDB όσον αφορά την εκτέλεση των ερωτημάτων αλλά
η InnoDB έχει τη δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον χαρακτηριστικών τα οποία δεν είναι
διαθέσιμα από τη MyISAM. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η InnoDB στην εφαρμογή
είναι ότι με την InnoDB υπάρχει δυνατότητα για κλείδωμα γραμμών (lock rows) κάτι που
δίνει πλεονέκτημα σε αναζητήσεις που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για την
ολοκλήρωσή τους [34] καθώς επίσης και ορισμό περιορισμών ξένων κλειδιών [35]. Επίσης,
παρέχει transaction-safe πίνακες κάτι που είναι απαραίτητο για μία εφαρμογή τέτοιου
μεγέθους [33].

9.6.2 Καθαρισμός δεδομένων (Sanitizing)
Για την αποτροπή SQL Injection αλλά και της αποφυγής εισαγωγής μη έγκυρων δεδομένων
στη βάση του συστήματος γίνεται εκτενής χρήση καθαρισμού των δεδομένων εισόδου του
συστήματος που προέρχονται από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση τόσο με τους χρήστες όσο
και άλλα εξωτερικά συστήματα (servers, ιστοσελίδες).

$inputs = array(array('field' => 'username',
'field_type' => 'input',
'san_type' => 'alnum',
'default' => ''),
array('field' => 'password',
'field_type' => 'input',
'san_type' => 'alnum',
'default' => ''));
sanitize_inputs($inputs);
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Τα δεδομένα προς αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων εισάγονται σε έναν συσχετιστικό
πίνακα ο οποίος δέχεται το όνομα της μεταβλητής, τον HTML τύπο της, τον αποδεκτό τύπο
δεδομένων καθώς και την προεπιλεγμένη τιμή.
function sanitize_post($varname, $type, $default_value = '') {
if(empty($_POST[$varname])) {
$_POST[$varname] = $default_value;
return $default_value;
}
if ($type != 'arr') {
$var = trim($_POST[$varname]);
} else {
$var = $_POST[$varname];
}
switch ($type) {
case 'alnum':
if(is_string($var) &&
!preg_match('/[\\\\!@#$%^&*()_\+=\[\]\{\};\'\"<>,.?\/`~]/',
$var)) {
return $var;
}
break;
}
return $default_value;
}

Στη συνέχεια ελέγχεται ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια του συγκεκριμένου
τύπου δεδομένων. Αν τα πληροί τότε επιστρέφεται ως έχει διαφορετικά επιστρέφεται η
προεπιλεγμένη τιμή. Οι συναρτήσεις σχετικά με τον έλεγχο δεδομένων βρίσκονται στο
αρχείο library/validation.php.
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9.6.3 Κρυπτογράφηση δεδομένων
Για λόγους ασφαλείας οι κωδικοί των διαχειριστών και των χρηστών δεν αποθηκεύονται με
μορφή απλού κειμένου αλλά γίνεται πρώτα η κρυπτογράφησή τους κι έπειτα γίνεται η
όποια αλληλεπίδρασή των δεδομένων με τη βάση δεδομένων.

function crypt_password($password) {
if (strlen($password) < 40) {
for($i = 0; $i < 20; $i++) {
$password = sha1($password);
}
}
return sha1($password.''.SALT);
}

Η συνάρτηση crypt_password($) δέχεται ως όρισμα τον κωδικό κι ελέγχει αν η
συμβολοσειρά έχει μήκος 40 χαρακτήρων. Αυτό γίνεται λόγω του γεγονότος ότι ο κωδικός
κρυπτογραφείται με τη συνάρτηση sha1 στην πλευρά του πελάτη [43] κάτι το οποίο
επιστρέφει αντίστοιχο πλήθος χαρακτήρων. Έπειτα, κρυπτογραφείται πάλι με τη χρήση του
κρυφού

κωδικού

SALT

ο

οποίος

βρίσκεται

στο

αρχείο

modules/constats/config.php και τέλος επιστρέφεται για χρήση στο ερώτημα της
βάσης.

9.6.4 Δημιουργία γραφημάτων
Για τη δημιουργία των γραφημάτων της εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί η ανοικτού κώδικα
βιβλιοθήκη jqplot [60] η οποία βρίσκεται στον κατάλογο assets/js/libs/jqplot.
Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η βιβλιοθήκη highcharts [56] αλλά
για εμπορικές εφαρμογές απαιτεί αγορά άδειας κάτι το οποίο την κατέστησε απαγορευτική
για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Εξάλλου, η βιβλιοθήκη jqplot αν και αποτελεί
προσωπική εργασία ενός ατόμου δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις υπόλοιπες
βιβλιοθήκες δημιουργίας γραφημάτων σε JQuery. Επίσης, είναι πλήρως επεκτάσιμη ενώ τα
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γραφήματα που παράγει είναι επεξεργάσιμα μέσω των πολλαπλών επιλογών που παρέχει
αλλά και μέσω των αρχείων CSS.

$('.chart').each(function(index) {
var currentId = $(this).attr('id');
var index_name = $(this).find('.hidden').val();
$.ajax({
async: false,
url:
"application/member/infostock/ajax/bring_index_abbr.php",
type: "POST",
data: {index_name : index_name},
dataType: "html",
success: function(data_one) {
var abbr_gr = data_one;
$.ajax({
async: false, url:
"application/member/infostock/ajax/chart.php",
type: "POST",
data: {index_name : index_name},
dataType: "json",
success: function(data) {
var k = data;
$.jqplot.config.enablePlugins = true;
$.jqplot._noToImageButton = true;
opts = {
title: '',
series: [{
neighborThreshold: 0}],
axesDefaults: {
pad: 1.4},
axes: {
xaxis: {
renderer:$.jqplot.DateAxisRenderer,
min:'10:45',
max:'17:05',
tickInterval: "45 minutes",
tickOptions:{formatString:"%H:%M"
}
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
},
yaxis: {
tickOptions: {prefix: '',
formatString: '%.2f'
}
}
},
cursor:{zoom:true}
};
var plot1 = $.jqplot(currentId, [k], opts);
}
});
}
});
});

Το

παραπάνω

τμήμα

κώδικα

βρίσκεται

στο

αρχείο

assets/js/member/infostock.js και είναι ενδεικτικό της βιβλιοθήκης και του
τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Η λειτουργία του είναι
να εμφανίζει το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα κάθε χρηματιστηριακού δείκτη.
Για κάθε στοιχείο της δομής της σελίδας με την κλάση .chart καλείται το αρχείο Ajax για
την εύρεση του δείκτη με το αντίστοιχο id και μετά ο δείκτης αυτός περνάει ως όρισμα σε
μία δεύτερη κλήση Ajax όπου επιστρέφονται τα δεδομένα του δείκτη, πρώτα σε έναν
πίνακα της PHP και εν συνεχεία σε έναν πίνακα της JavaScript, με τη μορφή Json. Έπειτα,
δηλώνονται οι επιθυμητές επιλογές εμφάνισης του γραφήματος και με την κλήση της
συνάρτησης $.jqplot σχεδιάζεται το διάγραμμα στην οθόνη του χρήστη.
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9.6.5 Απόκτηση ημερήσιων τιμών από αρχεία εξωτερικού server και αντιγραφή στη βάση
δεδομένων
Όσον αφορά την απόκτηση των ημερήσιων τιμών των μετοχών, η εφαρμογή βασίστηκε την
αντιγραφή αρχείων τιμών από εξωτερικό server λειτουργία χωρίς την οποία δε θα ήταν
δυνατή η υλοποίησή της.
function exist_remote_file($link) {
$url_parts = @parse_url($link);
if (empty($url_parts["host"])) {
return false; }
if (!empty($url_parts["path"])) {
$documentpath = $url_parts["path"];
} else {
$documentpath = "/";}
if (!empty($url_parts["query"])) {
$documentpath .= "?" . $url_parts["query"];}
if (!empty($url_parts["port"])) {
$port = $url_parts["port"];
} else {
$port = "80";}
$host = $url_parts["host"];
$socket = @fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30);
if (!$socket) {
return false;
} else {
fwrite($socket, "HEAD ".$documentpath."
HTTP/1.0\r\nHost: $host\r\n\r\n");
$http_response = fgets($socket, 22);
if (ereg("200 OK", $http_response, $regs)) {
return true;
fclose($socket);
} else {
return false;
$http_response<br>";

//echo "HTTP-Response:

}
}
}
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Στο παραπάνω τμήμα κώδικα ελέγχεται η ύπαρξη των αρχείων στον εξωτερικό server.

function download($filename, $ext, $dir) {
$flag = true;
$link = 'http://server'.$ext.'/'.$filename.'.'.$ext;
if (exist_remote_file($link)) {
if (!file_exists($dir.'/'.$filename.'.'.$ext)) {
if(!copy($link, $dir.'/'.$filename.'.'.$ext)) {
$flag = false;
}
}
}
return $flag;
}

Έπειτα,

καλείται

η

συνάρτηση

download($,

$)

μέσω

της

συνάρτησης

copy_files_from_ase($, $) και αντιγράφει τα αρχεία του εξωτερικού server στον
κατάλογο

data/txt.

Στη

συνέχεια

καλείται

η

συνάρτηση

normalize_file_from_date($, $) όπου αντιγράφει και τροποποιεί τα αρχεία σε
επεξεργάσιμη

μορφή

από

το

σύστημα.

Τέλος,

καλείται

η

συνάρτηση

copy_to_database_from_normalized_file($, $, $) όπου τα δεδομένα από
τα επεξεργασμένα αρχεία αντιγράφονται στη βάση δεδομένων αντιστοιχώντας τιμές και
μετοχές.
1.

copy_files_from_ase($, $)
a. download($, $)

2.

normalize_file_from_date($, $)

3.

copy_to_database_from_normalized_file($, $, $)

Η πιο πάνω λίστα δείχνει την σειρά κλήσης των συναρτήσεων για την απόκτηση των
δεδομένων.
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Σημειώνεται ότι αν μία μετοχή που μέχρι πρότινος ήταν ενεργή στη βάση δεδομένων αλλά
κατά τη διάρκεια της σάρωσης δε βρεθεί στο αρχείο τιμών τότε καταγράφεται ως ανενεργή
ενώ δημιουργείται μία νέα εγγραφή στον πίνακα stocks_inactive_history.
Αντίστοιχα, αν μία μετοχή που μέχρι πρότινος ήταν ανενεργή βρεθεί στο αρχείο τιμών τότε
ενεργοποιείται

με

αντίστοιχη

τροποποίηση

της

εγγραφής

του

πίνακα

stocks_inactive_history. Με την λειτουργία αυτήν υπάρχει η καταγραφή όλου
του ιστορικού κίνησης των μετοχών.

9.6.6 Απόκτηση ενδοσυνεδριακών τιμών από ιστοσελίδα
Η απόκτηση των ενδοσυνεδριακών τιμών γίνεται κάθε 15 λεπτά για όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.

foreach($html->find('#boxaki table') as $table) {
if ($i > 1) {
break; }
foreach($table->find('tr') as $tr) {
if($tr->class == 'tabrow2') {
continue; }
$cell = 0;
foreach($tr->find('td.globalWatchr1,
td.globalWatchr2') as $td) {
$data = trim($td->plaintext);
$data = iconv('cp1253', 'UTF-8', $data);
$data = preg_replace("/,/", ".", $data);
$data = preg_replace("/&nbsp;/", "", $data);
if ($cell == 0) {
$abbr_gr = $data;
$hash_stock_table =
hash_stock_table($data);
$stock = greeklish($data);
$abbr_en = strtoupper($stock);
} elseif ($cell == 1) {
$price = $data;
}
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

114

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
elseif ($cell == 2) {
$ap = $data;
} elseif ($cell == 3) {
$ap_percent = $data;
$ap_percent = substr($ap_percent, 2);
if ($i == 0) {

//If is index

$volume = '';
} elseif ($i == 1) {
$volume = $data;

//If is stock

} else {
break; }
$cell++;
}

Με τη χρήση της βιβλιοθήκης simplehtmldom [48] γίνεται σάρωση της εξωτερικής
ιστοσελίδας και γίνεται η ανίχνευση και λήψη μόνο των επιθυμητών στοιχείων του DOM.
Έπειτα, κάθε στοιχείο διαχωρίζεται σε χρηματιστηριακό δείκτη ή μετοχή, γίνεται το
αντίστοιχο sanitize κι έπειτα τα δεδομένα αντιγράφονται στη βάση δεδομένων. Το
αρχείο

αυτό

το

οποίο

εκτελεί

αυτήν

την

λειτουργία

είναι

το

library/intraday_prices.php και καλείται μέσω Ajax στην πλευρά ασφαλούς
πελάτη τύπου διαχειριστή. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μία επαγγελματική εφαρμογή η
ανανέωση αυτή θα έπρεπε να γίνεται με cronjob ή μέσω χρονοπρογραμματισμένων
λειτουργιών στην πλευρά του server.
Σημειώνεται ότι αν μία μετοχή βρίσκεται για πρώτη φορά τότε καταχωρείται στη βάση
δεδομένων ως νέα μετοχή χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή της από το διαχειριστή. Παρόλα
αυτά όμως, απαιτείται η μεταγενέστερη τροποποίησή της για την εισαγωγή περισσότερων
λεπτομερειών σχετικά με την εταιρεία αλλά και την συσχέτισή της με τον κλάδο στον οποίο
ανήκει.
Πρέπει να τονιστεί ότι σε μία επαγγελματική εφαρμογή η λήψη των δεδομένων πρέπει να
γίνεται σε πραγματικό χρόνο και από επίσημο φορέα διανομής χρηματιστηριακών
δεδομένων. Τέτοιος φορέας είναι η εταιρεία Inforex S.A. [59] η οποία αποτελεί επίσημο
πάροχο πληροφοριών (official vendor) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κάτι τέτοιο έχει
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ως αποτέλεσμα τον κεντροποιημένο τρόπο απόκτησης δεδομένων και ως εκ τούτου τη
μείωση της πιθανότητας απωλειών δεδομένων από κάποιον εξωτερικό πάροχο.

9.6.7 Δημιουργία πίνακα μετοχής
Στην εφαρμογή, σε κάθε μετοχή αντιστοιχεί κι ένας ξεχωριστός πίνακας στον οποίον
αποθηκεύονται τα δεδομένα των τιμών της. Για την αποφυγή σύγκρουσης μεταξύ των
ονομάτων των πινάκων των μετοχών αλλά και για την δυνατότητα αυτοματοποιημένης
δημιουργίας τους, οι αντίστοιχοι πίνακες δημιουργούνται με την χρήση των παρακάτω
συναρτήσεων.

function hash_stock_table($abbr_gr) {
return trim(md5(trim($abbr_gr)));
}

function stock_table($stock, $type, $hash = '') {
return 'zz99_'.$type.'_'.$stock.'_'.$hash;
}

function stock_table_all($abbr_en, $type, $hash = '') {
$abbr_en_stock_table = strtolower($abbr_en);
return 'zz99_'.$type.'_'.$abbr_en_stock_table.'_'.$hash;
}

Γίνεται η παραδοχή ότι δύο μετοχές δε μπορούν να έχουν την ίδια συντομογραφία στα
ελληνικά, κάτι το οποίο και ισχύει. Έτσι, η συντομογραφία της μετοχής κρυπτογραφείται με
τη συνάρτηση md5 και μετά συνδυάζεται με τη συντομογραφία της μετοχής στα αγγλικά
καθώς και τον τύπο του πίνακα (ημερήσιες τιμές, ενδοσυνεδριακές τιμές). Έτσι, παράγεται
ένα μοναδικό όνομα πίνακα το οποίο θα είναι χαρακτηριστικό της μετοχής.
Σημειώνεται ότι στην παρούσα συνάρτηση γίνεται χρήση της md5 και όχι της sha1 λόγω
του γεγονότος ότι η md5 παράγει συμβολοσειρά 32 χαρακτήρων ενώ η sha1 παράγει
συμβολοσειρά 40 χαρακτήρων. Έτσι, εφόσον το θέμα δεν είναι η ασφάλεια της
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κρυπτογραφημένης συμβολοσειράς αλλά η μοναδικότητά της προτιμάται η συνάρτηση md5
για λόγους απόδοσης που έχουν να κάνουν με το μέγεθος της βάσης δεδομένων.

9.7 Επίλογος
Με την παρουσίαση της δομής και των κυριότερων χαρακτηριστικών λογικής της
εφαρμογής το θεωρητικό μέρος της εφαρμογής έχει ολοκληρωθεί. Σαφώς και σε μία
αμιγώς επαγγελματική εφαρμογή πιθανώς θα ακολουθούνταν διαφορετική προσέγγιση σε
ορισμένα σημεία αλλά οι συγκεκριμένες επιλογές έγιναν με σκοπό να αποφέρουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα με το λιγότερο χρονικό, χρηματικό, υπολογιστικό και λειτουργικό
κόστος καθώς το μόνο που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής είναι
η ανανέωση των δεικτών από τον διαχειριστή, κάτι το οποίο γίνεται με πολύ απλό και
ημιαυτόματο τρόπο μέσω συγκεκριμένων ενεργειών.
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Εγχειρίδιο χρήσης
Στο σημείο αυτό περιγράφονται οι βασικές οθόνες της εφαρμογής και οι κυριότερες
ενέργειες των χρηστών του συστήματος. Αυτές είναι οι παρακάτω:
1.

Αρχική Σελίδα

2.

Προφίλ Χρήστη

3.

Χαρτοφυλάκιο

4.

Αγορά μετοχής

5.

Πώληση μετοχής

6.

Αναζήτηση εντολών

7.

Στατιστική Τεχνική Ανάλυση

8.

Όλες οι μετοχές

9.

Μετοχές ανά κλάδο

10.

Μετοχές ανά δείκτη

11.

Εικόνα αγοράς

12.

Εικόνα μετοχής

13.

Ιστορικά κλεισίματα

14.

Αποδόσεις

15.

Candlesticks

16.

Σύνδεση χρήστη

17.

Εγγραφή χρήστη

18.

Ανάκτηση κωδικού

19.

Σύνδεση διαχειριστή

20.

Καταχώριση μετοχής

21.

Αναζήτηση μετοχής

22.

Τροποποίηση μετοχής

23.

Εισαγωγή τιμών μετοχών από εξωτερική πηγή
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Αρχική Σελίδα

Εικόνα 16: Η αρχική σελίδα της εφαρμογής.
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Ticker μετοχών με εμφάνιση τιμών με καθυστέρηση δεκαπέντε λεπτών. Εμφανίζεται
σε όλες τις οθόνες της εφαρμογής.

2.

Το μενού των επιλογών της εφαρμογής.

3.

Calculator υπολογισμού εξόδων αγοραπωλησίας και υπολογισμού τιμής για στόχο
κερδών και απωλειών.

4.

Calculator υπολογισμού Fibonacci Retracement.

5.

Διάγραμμα ημερήσιας κίνησης των δεικτών.

6.

Πίνακες μετοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο, μεγαλύτερη πτώση και μεγαλύτερο όγκο
συναλλαγών για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

7.

Διάγραμμα κατανομής κίνησης μετοχών.

8.

Εμφάνιση μετοχών ανά δείκτη.

9.

Το υποσέλιδο (footer) της εφαρμογής. Εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες της
εφαρμογής.
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Προφίλ χρήστη

Εικόνα 17: Η σελίδα του προφίλ χρήστη.

1.

Οι επιλογές των στοιχείων του προφίλ χρήστη.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

126

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

Χαρτοφυλάκιο

Εικόνα 18: Η σελίδα εμφάνισης του χαρτοφυλακίου του χρήστη.

1.

Τα χαρακτηριστικά των μετοχών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του χρήστη.
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Αγορά μετοχής

Εικόνα 19: Η σελίδα αγοράς μετοχών.

1.

Οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά αγοράς μετοχών.
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Πώληση μετοχής

Εικόνα 20: Η σελίδα πώλησης μετοχών.

1.

Οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά πώλησης μετοχών.
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Αναζήτηση εντολών

Εικόνα 21: Η σελίδα αναζήτησης εντολών αγοραπωλησίας.

1.

Οι επιλογές αναζήτησης εντολών αγοραπωλησίας μετοχών.

2.

Τα χαρακτηριστικά των εντολών αγοραπωλησίας μετοχών.
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Στατιστική Τεχνική Ανάλυση

Εικόνα 22: Αποτελέσματα στατιστικής τεχνικής ανάλυσης.
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1.

Οι επιλογές για την εμφάνιση στοιχείων για την τεχνική ανάλυση.

2.

Η εμφάνιση των στοιχείων της επιλεγμένης μετοχής, της τρέχουσας εικόνας της, του
κλάδου που ανήκει, των δεικτών που συμμετέχει καθώς και της κατανομής κίνησης
των συνεδριάσεων για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

3.

Το διάγραμμα της μετοχής για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

4.

Οι τιμές κλεισίματος της μετοχής σε σχέση με τους Κινητούς Μέσους Όρους.

5.

Η κατανομή κίνησης της μετοχής σε σχέση με τις ημέρες της εβδομάδας.

6.

Οι δείκτες Rally Up και Rally Down.

7.

Η συχνότητα των συνεχόμενων ανοδικών και καθοδικών συνεδριάσεων που τέθηκαν
στις επιλογές.

8.

Ο πίνακας με τα στοιχεία κίνησης για τη μετοχή για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Συστημάτων Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

132

Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Σύστημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου I n f o S t o c k

Όλες οι μετοχές

Εικόνα 23: Εμφάνιση συνοπτικών στοιχείων όλων των μετοχών.

1.

Πίνακες με την αλφαβητική κατάταξη όλων των μετοχών και των συνοπτικών
στοιχείων της εικόνας τους.
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Μετοχές ανά κλάδο

Εικόνα 20: Εμφάνιση μετοχών ανά κλάδο.

1.

Πίνακες με τα στοιχεία των μετοχών ανά κλάδο.

2.

Διάγραμμα με την κατανομή της κίνησης των μετοχών ανά κλάδο.
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Μετοχές ανά δείκτη

Εικόνα 21: Εμφάνιση μετοχών ανά δείκτη.

1.

Πίνακες με τα στοιχεία των μετοχών ανά δείκτη.

2.

Διάγραμμα με την κατανομή της κίνησης των μετοχών ανά δείκτη.
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Εικόνα αγοράς

Εικόνα 22: Εμφάνιση στιγμιότυπου εικόνας αγοράς (1).

1.

Πίνακες με τα στοιχεία των μετοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο, πτώση, όγκο
συναλλαγών και διακύμανση.
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Εικόνα 23: Εμφάνιση στιγμιότυπου εικόνας αγοράς (2).

1.

Διάγραμμα κατανομής κίνησης μετοχών.

2.

Πίνακες εμφάνισης στοιχείων των δεικτών.

3.

Πίνακες εμφάνισης στοιχείων των κλάδων μετοχών.
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Εικόνα μετοχής

Εικόνα 24: Εικόνα μετοχής κατά την τρέχουσα ή την τελευταία συνεδρίαση.

1.

Η εμφάνιση των στοιχείων της επιλεγμένης μετοχής, της τρέχουσας εικόνας της, του
κλάδου που ανήκει και των δεικτών που συμμετέχει.

2.

Τα στοιχεία της μετοχής κατά την τρέχουσα ή την τελευταία συνεδρίαση.

3.

Το διάγραμμα της μετοχής κατά την τρέχουσα ή την τελευταία συνεδρίαση.

4.

Οι τιμές των Κινητών Μέσων Όρων της μετοχής, οι τιμές των δεικτών στους οποίους
συμμετέχει η μετοχή καθώς και η κατανομή των μετοχών στον κλάδο που ανήκει η
μετοχή.
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Ιστορικά κλεισίματα

Εικόνα 25: Εμφάνιση ιστορικών κλεισιμάτων της μετοχής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1.

Οι επιλογές για την εμφάνιση στοιχείων για τα ιστορικά κλεισίματα.

2.

Η εμφάνιση των στοιχείων της επιλεγμένης μετοχής, της τρέχουσας εικόνας της, του
κλάδου που ανήκει, των δεικτών που συμμετέχει.

3.

Το διάγραμμα της μετοχής για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

4.

Ο πίνακας με τα στοιχεία κίνησης για τη μετοχή για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
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Αποδόσεις

Εικόνα 30: Εμφάνιση των αποδόσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1.

Οι επιλογές για την εμφάνιση των αποδόσεων.

2.

Οι αποδόσεις των μετοχών με τη μεγαλύτερη άνοδο, πτώση, όγκο συναλλαγών και
διακύμανση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
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Candlesticks

Εικόνα 31: Εμφάνιση διαγράμματος τύπου Candlestick.

1.

Οι επιλογές για την εμφάνιση των αποδόσεων.

2.

Η εμφάνιση των στοιχείων της επιλεγμένης μετοχής, της τρέχουσας εικόνας της, του
κλάδου που ανήκει, των δεικτών που συμμετέχει.

3.

Το διάγραμμα τύπου Candlestick για την επιλεγμένη χρονική περίοδο.
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Σύνδεση χρήστη

Εικόνα 32: Σύνδεση χρήστη.

1.

Τα πεδία για την σύνδεση χρήστη.
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Εγγραφή χρήστη

Εικόνα 33: Εγγραφή χρήστη.

1.

Τα πεδία για την εγγραφή χρήστη.
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Ανάκτηση κωδικού

Εικόνα 26: Ανάκτηση κωδικού.

1.

Τα πεδία για την ανάκτηση κωδικού χρήστη.
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Σύνδεση διαχειριστή

Εικόνα 27: Σύνδεση διαχειριστή.

1.

Τα πεδία για την σύνδεση διαχειριστή.
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Καταχώριση μετοχής

Εικόνα 28: Τα πεδία για την καταχώριση νέας μετοχής.

1.

Τα πεδία για την καταχώριση νέας μετοχής.
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Αναζήτηση μετοχής

Εικόνα 29: Αναζήτηση μετοχής.

1.

Τα κριτήρια για την αναζήτηση μετοχής.

2.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης μετοχής.
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Τροποποίηση μετοχής

Εικόνα 30: Τα πεδία για την τροποποίηση μετοχής.

1.

Τα πεδία για την τροποποίηση μετοχής.
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Εισαγωγή τιμών μετοχών από εξωτερική πηγή

Εικόνα 31: Τα πεδία για την εισαγωγή τιμών μετοχών.

1.

Τα πεδία για την εισαγωγή τιμών μετοχών από εξωτερική πηγή.
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Εγκατάσταση εργαλείων
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε server Apache με γλώσσα προγραμματισμού PHP και σε βάση
δεδομένων MySQL. Για την εγκατάσταση των παραπάνω προτείνεται το WampServer το
οποίο

διατίθεται

ελεύθερα

στη

διεύθυνση

http://www.wampserver.com/en/.

Η

εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη καθώς αποτελεί μία τυπική εγκατάσταση αρχείου σε
Windows λειτουργικό. Τα στοιχεία που εγκαθίστανται είναι τα Apache 2.2.22 – Mysql 5.5.24
– PHP 5.3.13 XDebug 2.1.2 XDC 1.5 PhpMyadmin 3.4.10.1 SQLBuddy 1.3.3 webGrind 1.0.
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