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Περίληψη (Abstract) 
 

Στην σηµερινή εποχή η ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογικά µέσων που 

εκµεταλλεύονται στο έπακρο τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το διαδίκτυο, από τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, 

αποτελεί το κλειδί για την επιβίωσή τους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον το 

οποίο καθοδηγείται από τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών για υψηλή 

ποιότητα παρερχοµένων υπηρεσιών µέσω διαδικτύου και µε χρήση υψηλής 

τεχνολογίας. Ο ρόλος των διαδικτυακών πληροφοριακών συστηµάτων ως µέσο για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος συνεχώς αυξάνει. Ακόµη περισσότερο, η 

χρήση συστηµάτων WCMS (Web Content Management Systems) ανοιχτού λογισµικού 

για την δηµιουργία διαδικτυακών πληροφοριακών συστηµάτων από τους τελικούς 

χρήστες επιτρέπει σε αυτούς, µε ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια από τους ειδικούς 

τεχνικούς και µε µηδενικό κόστος, να δηµιουργούν διαδικτυακά πληροφοριακά 

συστήµατα µόνοι τους µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το χρόνο, το κόστος και τα 

βήµατα που θα χρειάζονταν για να παραχθεί µια τελειωµένη εφαρµογή µε τις συνήθεις 

προσεγγίσεις, εκείνες του παραδοσιακού κύκλου ζωής ανάπτυξης ενός συστήµατος, της 

αγοράς ενός πακέτου λογισµικού ή της εξωτερικής ανάθεσης (Laudon, C. Kenneth, 

Laudon, P. Jane, 2009). Έτσι οι τελικοί χρήστες µπορούν να προσδιορίζουν οι ίδιοι τις 

επιχειρηµατικές ανάγκες της υπηρεσίας τους, τις επιχειρηµατικές διεργασίες που 

αποτελούν τµήµα των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισµών όπου ανήκουν 

και να δηµιουργούν διαδικτυακά πληροφορικά συστήµατα προσαρµοσµένα απόλυτα 

στης ανάγκες της υπηρεσίας τους. Το βασικότερο ωστόσο πλεονέκτηµα της 

συγκεκριµένης προσέγγισης, ιδίως για τον Ελληνικό δηµόσιο τοµέα όπου ο παράγοντας 

κόστος αποτελεί και θα αποτελέσει τον κυριότερο παράγοντα επιβίωσης των δηµόσιων 

οργανισµών, είναι το ελάχιστο έως µηδενικό κόστος ανάπτυξης αυτών των 

διαδικτυακών πληροφοριακών συστηµάτων.  

 
Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης ο αντικειµενικός σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι η δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης συναλλασσοµένων 

των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων 

των Περιφερειών της Ελλάδος µε την δηµιουργία µίας επεκτεινόµενης µε αναβαθµίσεις 

επέκτασης και plug-in µε χρήση ενός δηµοφιλούς ανοιχτού λογισµικού συστήµατος 

διαχείρισης διαδικτυακού περιεχοµένου (WCMS – Web Content Management 

Systems).  
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Περιγραφή της δηµόσιας υπηρεσίας των ∆/νσεων Αγροτ. Οικον. & Κτην. 
των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών και του σκοπού τους. 
 

Σκοπός των ∆/νσεων Αγροτ. Οικον. & Κτην. των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην 

Νοµαρχιών) των Περιφερειών είναι η προστασία του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου 

και η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών των φυτικών και ζωϊκών προϊόντων 

µέσω της διαχείρισης των παραγωγών, εµπόρων, διακινητών (συναλλασσόµενοι) των 

προϊόντων φυτικής/ζωικής παραγωγής και των παραγώγων αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές 

δηλαδή, έχουν επιφορτιστεί κυρίως µε το έργο των ελέγχων ποιότητας και φυτοϋγείας 

των φυτών και των προϊόντων τους (επιτόπιοι έλεγχοι) καθώς και της διαχείρισης των 

παραγωγών και διακινητών τους (διοικητικός έλεγχος),  που δραστηριοποιούνται εντός 

των συνόρων του Νοµού. Σχετικά µε την λειτουργία της διαχείρισης των παραγωγών 

και διακινητών φυτών και προϊόντων αυτών και άλλων αντικειµένων σχετικών µε αυτά, 

η υπηρεσία συναλλάσσεται κατά κύριο λόγο µε πολίτες οι οποίοι πρέπει να εγγραφούν 

σε κάποιο µητρώο και να ελεγχθούν κατόπιν µε επιτόπιο έλεγχο για την ορθότητα των 

δικαιολογητικών τους. Για παράδειγµα, κάποιοι συναλλασσόµενοι που διακινούν νωπά 

οπωροκηπευτικά πρέπει να εγγραφούν στο αντίστοιχο µητρώο πωλητών νωπών 

οπωροκηπευτικών µε στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, 

διεύθυνση/κοινότητα/δήµος διαµονής, τηλέφωνα επικοινωνίας, προϊόντα που παράγει ή 

πουλάει, τον ειδικό κωδικό εγγραφής στο µητρώο, τυχόν παρατηρήσεις ή εκκρεµότητες 

σχετικά µε τα δικαιολογητικά κλπ. Αντίστοιχα µία άλλη κατηγορία συναλλασσοµένων 

πουλάει γεωργικά φάρµακα, οπότε βάση νόµου πρέπει και αυτοί να εγγραφούν στο 

αντίστοιχο µητρώο για πωλητές γεωργικών φαρµάκων µε αντίστοιχα στοιχεία όπως 

ονοµατεπώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου εταιρείας, διεύθυνση/δήµος/κοινότητα 

διαµονής, τηλέφωνα επικοινωνίας, ειδικό κωδικό εγγραφής στο µητρώο, 

διεύθυνση/δήµος/κοινότητα της εταιρείας, τηλέφωνο εταιρείας, τυχόν παρατηρήσεις ή 

εκκρεµότητες σχετικά µε τα δικαιολογητικά κλπ. Η διοικητική διαδικασία εγγραφής 

περιλαµβάνει την καταχώρηση των στοιχείων των συναλλασσοµένων σε έγγραφα, την 

αρχειοθέτηση τους σε φάκελο, την αποστολή των στοιχείων τους αφενός στην 

υπηρεσία πληροφορικής της ίδιας υπηρεσίας και αφετέρου στις αντίστοιχες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αλληλογραφία προς ανάρτηση 

στο διαδίκτυο ή µε καταχώρηση των δεδοµένων σε κάποιο πληροφοριακό σύστηµα του 

Υπουργείου. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να ολοκληρωθεί ψηφιακά η 

λειτουργία της διοικητικής διαχείρισης των συναλλασσοµένων µέσω ενός διαδικτυακού 
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πληροφοριακού συστήµατος, δηλαδή την διαδικτυακή εγγραφή και διαχείριση των 

συναλλασσοµένων στο αντίστοιχο διαδικτυακό µητρώο και την δηµιουργία 

διαδικτυακών αναφορών σχετικά µε αυτά τα µητρώα. Επίσης, θα ασχοληθούµε µόνο µε 

το τµήµα της φυτικής παραγωγής και όχι του ζωϊκού κεφαλαίου καθότι το τελευταίο 

τµήµα ενσωµατώθηκε στο πρώτο µε το πρόσφατο σχέδιο διοικητικής µεταρρύθµισης 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης  «Καλλικράτης». Αυτό, ωστόσο, δεν αποκλείει την 

επέκταση της διαδικτυακής εφαρµογής και στον τοµέα της ζωϊκής παραγωγής αφού ο 

κυριότερος σκοπός της εφαρµογής που θα δηµιουργήσουµε είναι να µπορεί µέσω 

διαδοχικών αναβαθµίσεων να συµπεριλαµβάνει κι άλλες κατηγορίες συναλλασσοµένων 

µε απώτερο σκοπό να συµπεριλάβει όλους τους συναλλασσοµένους που έρχονται σε 

συναλλαγή µε την υπηρεσία.   

 
Με τον όρο συναλλασσόµενοι εννοούµε όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής στα πλαίσια των 

Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Ελλάδος. Αυτοί µπορεί να είναι 

αγρότες, κτηνοτρόφοι, έµποροι γεωργικών φαρµάκων, έµποροι φυτικών ή ζωϊκών 

προϊόντων και αναρίθµητες άλλες κατηγορίες. Επίσης, αυτές οι κατηγορίες µπορούν 

ακόµη να υποδιαιρεθούν σε µικρότερες υποκατηγορίες όπως οι αγρότες σε παραγωγούς 

οπωροκηπευτικών ή λαχανικών, οι έµποροι σε εξαγωγείς ή εισαγωγείς ή διακινητές 

εσωτερικής αγοράς κλπ.  

 
Με τον όρο τελικοί χρήστες των ∆/νσεων εννοούµε όλους τους υπαλλήλους των 

διευθύνσεων αυτών που είναι επιφορτισµένοι µε το αντικείµενο της διαχείρισης του 

φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν. Αυτός 

είναι ένας ρόλος. Ένας άλλος ρόλος είναι εκείνος των τελικών χρηστών που έχουν 

µερική πρόσβαση πληροφοριακής φύσεως και που δεν είναι επιφορτισµένοι µε την 

διαχείριση αλλά µπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική πληροφορία όπως είναι οι 

πολίτες ή υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών ή τµηµάτων ή και του τµήµατος αλλά που δεν 

έχουν δικαιώµατα πρόσβασης. 

 
1.2. Σκοπός και στόχοι της εργασίας. 

 
1.2.1. Περιγραφή του προβλήµατος 

 
Μέχρι σήµερα η διοικητική διαχείριση των συναλλασσοµένων των ∆/νσεων γίνονταν 

µε προσωπικές εφαρµογές υπολογιστή χωρίς καµία διαδικτυακή επικοινωνία µεταξύ 

τους και καµία απολύτως πρόσβασή τους από πολίτες ή υπαλλήλους άλλων τµηµάτων ή 



 3 

υπηρεσιών. Ακόµη τα µητρώα/αρχεία αυτά δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Από την 

άλλη πλευρά κάποιες διαδικτυακές εφαρµογές που στήθηκαν από τα Υπουργεία µε 

εξωτερική ανάθεση και κόστισαν εκατοµµύρια ευρώ, υπολειτούργησαν ή δεν 

λειτούργησαν τελικά λόγω µη υποστήριξής τους από τους τελικούς χρήστες. Τα 

συστήµατα αυτά έχουν κατασκευαστεί από ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες µε  τα 

εξής µειονεκτήµατα: 

� Τα συστήµατα αυτά είναι κατά κοινή οµολογία δύσχρηστα και απαιτούν 

υποστήριξη από τους κατασκευαστές τους γεγονός που δεν υλοποιείται πάντοτε 

σε ικανοποιητικό βαθµό στο δηµόσιο. Για παράδειγµα, το µητρώο εµπόρων 

νωπών οπωροκηπευτικών που είναι κατασκευασµένο σε πλατφόρµα ORACLE 

δεν µπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε browser χωρίς εγκατάσταση σε 

συγκεκριµένους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι στον διακοµιστή του 

Υπουργείου από ειδικό. 

� Είναι γεγονός ότι οι εφαρµογές αυτές είναι προσαρµοσµένες στις εξειδικευµένες 

απαιτήσεις των Υπουργείων και καθόλου στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών 

που είναι οι ∆/σεις των Περιφερειών. Φτάνουν έτσι στο σηµείο οι τελικοί 

χρήστες των Περιφερειών να είναι απλοί δακτυλογράφοι και εξυπηρετητές των 

Υπουργείων χωρίς ενεργή συµµετοχή στην διαδικασία διαχείρισης των 

συναλλασσοµένων. Ειδικότερα, ικανοποιεί µόνο τις απαιτήσεις των χρηστών 

του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτ/ης & Τροφ/ων (Υ.Π.Α.Α.Τ.) και όχι των 

υπαλλήλων της Περιφέρειας (τελικών χρηστών) καθιστώντας τους απλούς 

πληκτρολογητές χωρίς την ενεργό συµµετοχή τους τόσο στην κατασκευή όσο 

και στην παραµετροποίηση του,  µε αποτέλεσµα να µην υποστηρίζονται τελικά 

από τους υπαλλήλους και να απενεργοποιούνται όπως συνέβη µε ένα άλλο καλό 

πληροφοριακό σύστηµα που υλοποίησε το Υ.Π.Α.Α.Τ. για να ενοποιήσει όλες 

τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Περιφερειών, το οποίο τελικά όµως δεν 

λειτούργησε (LAUDON, C. Kenneth, LAUDON, P. Jane, 2009). Αλλά ακόµη 

και στην περίπτωση που θα λειτουργούσε το σύστηµα ικανοποιούσε τις γενικές 

απαιτήσεις του Υπουργείου και όχι των τελικών χρηστών των Περιφερειών που 

έχουν εξειδικευµένες απαιτήσεις. αφού δεν µπορούν να παράγουν αναφορές και 

να απαντήσουν σε ερωτήµατα που απασχολούν τις διευθύνσεις των 

Περιφερειών αλλά όχι το Υπουργείο. 

� Τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα που έχουν κατασκευαστεί έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό. ∆εν επικοινωνούν µεταξύ τους µε µία κοινή βάση 

δεδοµένων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων, µία από τις 
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µάστιγες του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα κάποιος συναλλασσόµενος 

που έχει γραφτεί στο πληροφοριακό σύστηµα των εµπόρων νωπών 

οπωροκηπευτικών να µην γνωρίζουµε αν είναι γραµµένος και σε κάποιο άλλο 

µητρώο και µε ποια στοιχεία, το οποίο µητρώο µπορεί να χειρίζεται άλλος 

υπάλληλος γεγονός που συνεπάγεται γραφειοκρατικές και χρονοβόρες 

διαδικασίες προσκόµισης της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

� Καµία από τις παραπάνω εφαρµογές του Υπουργείου δεν δίνουν την 

δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιες βασικές πληροφορίες στους απλούς πολίτες, 

οι οποίοι σε τελική ανάλυση είναι αυτοί που πρέπει να εξυπηρετούνται παρα 

µόνο αρκούνται στην ανάρτηση µίας βασικής ιστοσελίδας στον κεντρικό 

ιστότοπο του Υπουργείου µε παραποµπές σε δαιδαλώδεις νόµους  και 

υπουργικές αποφάσεις χωρίς καµία δυνατότητα ανάδρασης. 

� Η λύση της αγοράς ενός πακέτου λογισµικού ή η εξωτερική ανάθεση για την 

ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος αφενός µεν κοστίζει ακριβά σε 

βάρος των φορολογουµένων πολιτών και αφετέρου καθυστερεί σηµαντικά σε 

όρους χρόνου, λόγω της δυσκίνητης φύσης των ∆ηµοσίων Οργανισµών και των 

‘άκαµπτων’ διοικητικών δοµών του.  

 
Η διαχείριση των συναλλασσοµένων αναφέρεται σε µία σειρά διαδικασιών  που 

περιλαµβάνουν την ηλεκτρονική καταχώριση των γενικών πληροφοριών όλων των 

κατηγοριών καθώς και των ειδικών πληροφοριών κάθε κατηγορίας συναλλασσοµένων 

όπως και την διαδικτυακή παρουσίαση των πληροφοριών τους στους ενδιαφερόµενους 

ανάλογα µε τον ρόλο τους.  Η δυνατότητα διαχείρισης των συναλλασσοµένων 

διαδικτυακά θα βοηθούσε στην ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

του φυτικού κεφαλαίου των ∆/σεων αφού θα έδινε την δυνατότητα στους τελικούς 

χρήστες να µπορούν να διασταυρώνουν τα στοιχεία των συναλλασσοµένων και να 

έχουν µία καλύτερη εικόνα των στοιχείων του φυτικού κεφαλαίου ώστε να 

προγραµµατίζεται καλύτερα και αποτελεσµατικότερα η διαδικασία του επιτοπίου 

ελέγχου. 

 
1.3. Αντικείµενο της εργασίας 

 
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού 

πληροφοριακού συστήµατος για την διοικητική διαχείριση των συναλλασσοµένων των 

∆/νσεων . Συγκεκριµένα, ολοκληρώνονται ψηφιακά όλες οι διαδικασίες διοικητικής 

διαχείρισης των συναλλασσοµένων ικανοποιώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις των 
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τελικών χρηστών ανάλογα µε τον ρόλο τους. Επειδή οι κατηγορίες συναλλασσοµένων 

είναι θεωρητικά απεριόριστες ανάλογα µε τις απαιτήσεις των υπαλλήλων κάθε ∆/νσης  

το σύστηµα θα υλοποιεί την διαδικασία διαχείρισης των γενικών  χαρακτηριστικών  

που είναι κοινά σε όλους τους συναλλασσοµένους και στην συνέχεια µε µορφή 

αναβάθµισης θα επεκτείνεται στο να συµπεριλάβει και µία συγκεκριµένη κατηγορία 

συναλλασσοµένων που έχουν εξειδικευµένα χαρακτηριστικά και που στην περίπτωση 

µας ως παράδειγµα θα χρησιµοποιηθεί η κατηγορία των εµπόρων γεωργικών 

φαρµάκων. Η υλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης της συγκεκριµένης κατηγορίας 

είναι πανοµοιότυπη και για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία συναλλασσοµένων 

επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την εύκολη επέκταση του συστήµατος µέσω 

µελλοντικών αναβαθµίσεων για να συµπεριληφθούν οποιεσδήποτε κατηγορίες 

συναλλασσοµένων επιθυµούν οι τελικοί χρήστες ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας.  

 
Το σύστηµα θα υλοποιηθεί στη αγγλική γλώσσα ως βάση για να υπάρχει η εύκολη 

δυνατότητα στην συνέχεια  µε µία επέκταση του συστήµατος WCMS  που θα 

χρησιµοποιηθεί να µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να µεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα 

θέλει ο τελικός χρήστης. Παρόλαυτά, στόχος της εργασίας δεν είναι η πολυγλωσσική 

διαχείριση των συναλλασσοµένων κάτι που θα αφεθεί να υλοποιηθεί ως µελλοντικός 

στόχος σε µελλοντικές αναβαθµίσεις. 

 
Οι φάσεις ανάπτυξης του συστήµατος περιλαµβάνουν την φάση της ανάλυσης, την 

σχεδίασης και τέλος της υλοποίησης. 

 
1.4. Τεχνολογίες υλοποίησης 

Η εφαρµογή θα είναι διαδικτυακή γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να 

εγκαταστήσουµε έναν διακοµιστή. Για τον σκοπό αυτό κάνουµε χρήση του πακέτου 

XAMPP (Seidler, 2013) ως εύκολη και λειτουργική λύση στην εγκατάσταση ενός 

διακοµιστή ανοιχτού λογισµικού που είναι ο Apache (1Wikipedia, 2012), µίας 

διαδικτυακής βάσης δεδοµένων ανοιχτού λογισµικού που είναι η MySQL (2Wikipedia, 

2013) και της δηµοφιλούς γλώσσας συγγραφής διαδικτυακών εφαρµογών PHP 

(3Wikipedia, 2013) από την πλευρά του διακοµιστή, επίσης ανοιχτού λογισµικού. Σε 

κάποια σηµεία του κώδικα χρησιµοποιείται η γλώσσα προγραµµατισµού JavaScript 

(4Wikipedia, 2013) από την πλευρά του πελάτη κυρίως για κάποιες λειτουργικές 

επικυρώσεις, ωστόσο δεν συνίσταται σε διαδικτυακές εφαρµογές να στηρίζονται σε 

αυτή την γλώσσα αφού µπορεί ο χρήστης του φυλλοµετρητή να την απενεργοποιήσει 
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και επιπλέον είναι επιρρεπής σε δυσλειτουργίες σε διαφορετικούς φυλλοµετρητές και 

ρυθµίσεις περιβάλλοντος λειτουργικού συστήµατος. Για τη απασφαλµάτωση του 

κώδικα χρησιµοποιούµε το δηµοφιλές ανοιχτού λογισµικού πακέτο προγραµµατισµού  

NetBeans (Oracle, 2013) και DreamWeaver (Adobe Systems, 2013).  

Για την φάση της ανάλυσης και του σχεδιασµού και ειδικότερα για τα διαγράµµατα της 

σχεσιακής βάσης δεδοµένων χρησιµοποιείται το εµπορικό πρόγραµµα MyMaestro 

(SQL Maestro Group, 2013) ενώ για τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης , της 

διασύνδεσης του χρήστη και του διαγράµµατος της σχεσιακής βάσης δεδοµένων γίνεται 

χρήση της ενοποιηµένης γλώσσας µοντελοποίησης (UML) (9Wikipedia, 2012) και της 

εφαρµογής  Visual Paradigm for UML (Visual Paradigm, n.d.) που είναι ένα εργαλείο 

CASE (Computer Aided Software Engineering). Τέλος, για τον σχεδιασµό των βασικών 

διεπαφών, του χάρτη του συστήµατος και του διαγράµµατος οντοτήτων-συσχετίσεων 

της βάσης δεδοµένων γίνεται χρήση του µη ανοιχτού λογισµικού προγράµµατος 

Microsoft Visio µε εργαλεία όµως διεπαφών που έχουν χορηγηθεί από το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας και το εργαστηριακό µάθηµα Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων του 

µεταπτυχιακού Management of Information Systems. 

Για την φάση την υλοποίησης χρησιµοποιήθηκε η πλατφόρµα Joomla και συγκεκριµένα 

η τελευταία πιο τεκµηριωµένη έκδοση της που στην παρούσα χρονική στιγµή είναι η 

έκδοση 2.5. 

 
1.5. Περιεχόµενα µελέτης 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τυχόν 

υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης συναλλασσοµένων κατόπιν δίνεται ένας ορισµός για 

το σύστηµα διαχείρισης συναλλασσοµένων και στην συνέχεια γίνεται µια ιστορική 

αναδροµή των WCMS όπου εξετάζονται και συγκρίνονται τα πιο δηµοφιλή από αυτά. 

Στην συνέχεια επιλέγεται ένα συγκεκριµένο WCMS, το Joomla και παρατίθενται οι 

λόγο για τους οποίους επιλέγεται. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ιδιότητες του 

συστήµατος, οι δυνατότητες και επεκτάσεις που προσφέρει σχετικά µε το αντικείµενο 

µελέτης που είναι τα συστήµατα διαχείρισης συναλλασσοµένων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση 

του συστήµατος και που είναι ένας συνδυασµός δύο θεωριών σχετικά µε µεθόδους 

ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων και που έχουν προταθεί από τους  Dennis, 

Wixom, Tegarden (2011) και Rosenberg and Stephens (2007). Οι συγκεκριµένες 
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θεωρίες έχουν διδαχθεί στο τρίτο εξάµηνο του µεταπτυχιακού «Management 

Information Systems» (∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων) του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις 

ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος που είναι η φάση του Σχεδιασµού 

(Planning) όπου περιγράφονται οι ανάγκες και απαιτήσεις του συστήµατος, η φάση της 

Ανάλυσης (Analysis) όπου περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσης µέσω του 

διαγράµµατος περιπτώσεων χρήσης και οι περιγραφή της κάθε µίας χωριστά και η 

φάση στου Σχεδιασµού (Design) όπου περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος, 

σχεδιάζεται ο χάρτης του και η περιγραφή της διασύνδεσης του χρήστη (WMD). 

Επίσης, παρουσιάζεται η δοµή της βάσης δεδοµένων µέσω του διαγράµµατος 

οντοτήτων-συσχετίσεων (ER) (5Wikipedia, 2013)  από το οποίο προκύπτει η σχεσιακή 

δοµή της µέσω του σχεσιακού διαγράµµατός και τέλος περιγράφονται αναλυτικά οι 

πίνακες ξεχωριστά.  Τέλος, περιγράφεται η τελευταία φάση που είναι της υλοποίησης 

(Implementation) όπου περιγράφεται η δοµή και ανάπτυξη του κώδικα του συστήµατος 

καθώς και η µετατροπή του σε επέκταση. Περιγράφονται, επίσης τα plug-in καθώς και 

οι αναβαθµίσεις της επέκτασης. Καταλήγοντας, γίνεται έλεγχος συµβατότητας στους 

τρείς πιο δηµοφιλείς φυλλοµετρητές τον Google Chrome, τον  Mozila Firefox και τον 

Internet Explorer. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η παρουσίαση του συστήµατος µέσω της 

χρήσης όψεων οθόνης (screenshots), αναλύονται οι λειτουργίες του και περιγράφεται ο 

τρόπος χρήσης του. Έτσι ανάλογα µε τους ρόλους των χρηστών περιγράφεται η 

διαχείριση των συναλλασοµένων από τους διαχειριστές οι οποίοι εκτελούν διάφορες 

διεργασίες όπως προσθήκη νέου συναλλασοµµένου, διαγραφή, δηµοσιοποίηση ή όχι 

και επεξεργασία συνναλλασοµένου. Τα στοιχεία των συναλλασσοµένων που αφορούν 

αυτές τις διεργασίες, ανάλογα µε την έκδοση της επέκτασης, αφορούν είτε γενικά 

στοιχεία όπως αριθµό φορολογικού µητρώου, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας 

κλπ αλλά και στοιχεία για σχετιζόµενους πίνακες όπως σχόλια των διαχειριστών 

σχετικά µε αυτούς, οι κοινότητες και οι ∆ήµοι του Νοµού, όταν έχουµε εγκαταστήσει 

την αρχική επέκταση είτε εξειδικευµένα στοιχεία ειδικής κατηγορίας 

συναλλασσοµένων όπως το παράδειγµα των εµπόρων γεωργικών φαρµάκων και την 

καταχώριση στοιχείων όπως ειδικός κωδικός εµπόρου, το όνοµα του φυσικού ή 

νοµικού προσώπου, το ονοµατεπώνυµο και αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) του 

συναλλασσοµένου που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία (οπότε και κληρονοµεί 

αυτόµατα όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην γενική κατηγορία 
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συναλλασσοµένων) αν έχουµε εγκαταστήσει την αναβάθµιση της επέκτασης που αφορά 

την κατηγορία των συναλλασσοµένων που εµπορεύονται γεωργικά φάρµακα. Επίσης, 

περιγράφεται και η λειτουργία δύο plug-ins που το ένα αφορά στην πρώτη επέκταση 

και το δεύτερο αφορά την αναβάθµιση του πρώτου. Τα συγκεκριµένα plug-ins 

εγκαθίστανται προαιρετικά από τους διαχειριστές του συστήµατος και βοηθούν στην 

αναζήτηση των συναλλασσοµένων στην πρώτη επέκταση αυτών που ανήκουν στην 

γενική κατηγορία συναλλασσοµένων και στην αναβάθµισή της πρώτης επέκτασης, την 

αναζήτηση εµπόρων γεωργιών φαρµάκων. 

 Όλες οι προαναφερθέντες διεργασίες αφορούν το backend του συστήµατος ενώ στο 

frontend οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα ανάλογα µε την έκδοση της επέκτασης 

που έχουν εγκαταστήσει να δούν µία παρουσίαση των γενικών στοιχείων των 

συναλλασσοµένων, απλή υπό µορφή ταξινοµηµένης λίστας και αναλυτική υπο µορφή 

καρτέλας µε δυνατότητα παροχής σχολίων επί του συναλλασσοµένου, είτε των 

εξειδικευµένων στοιχείων της ειδικής κατηγορίας, των εµπόρων γεωργιών φαρµάκων, 

είτε απλή υπό µορφή πίνακα είτε αναλυτική υπό µορφή  καρτέλας. Αντιθέτως, οι απλοί 

διαχειριστές που έχουν λάβει τον κωδικό τους από τους κανονικούς διαχειριστές έχουν 

πρόσβαση µόνο στο frontend στην κατηγορία συναλλασσοµένων και εµπόρων 

γεωργικών φαρµάκων ενώ οι πολίτες έχουν απλή πρόσβαση µόνο στην κατηγορία 

εµπόρων γεωργικών φαρµάκων και συγκεκριµένα µόνο στο υπό µορφής 

συγκεντρωτικού πίνακα και όχι αναλυτικών στοιχείων για λόγους προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων. 

 
2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας  

 
2.1. Υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης συναλλασσοµένων 

Η πλειοψηφία των πληροφοριακών συστηµάτων που υπάρχουν στον ∆ηµόσιο τοµέα 

έχουν κατασκευαστεί από ιδιωτικές εταιρείες µε τα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα. 

Επίσης, υπάρχουν τα CRM (client resource management systems) τόσο ανοιχτού όσο 

και µη ανοιχτού λογισµικού που διαχειρίζονται τα πελατολόγια των οργανισµών και 

επιχειρήσεων ωστόσο είναι αρκετά πολύπλοκα και εξειδικευµένα ενώ η 

παραµετροποίηση τους χωρίς την υποστήριξή τους από µεγάλες κοινότητες ανοιχτού 

λογισµικού είναι πολύ δύσκολη. Τέλος, στις οµόλογες ∆/νσεις των Περιφερειών δεν 

έχουν δηµοσιευθεί διαδικτυακές εφαρµογές  ανοιχτού λογισµικού κατασκευασµένες 

από τους τελικούς χρήστες ενώ όπως έχει προαναφερθεί κάποιες εξειδικευµένες 
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διαδικτυακές εφαρµογές που αγόρασε το Υ.Π.Α.Α.Τ., όπως µία διαδικτυακή εφαρµογή 

διαχείρισης συναλλασσοµένων που εµπορεύονται νωπά οπωροκηπευτικά (εικόνα 1 και 

2), είτε υπολειτουργεί είτε είναι δύσχρηστη και πολύ γενική εξυπηρετώντας τις 

απαιτήσεις µόνο των Υπουργείων και καθιστώντας τους τελικούς χρήστες απλούς 

δακτυλογράφους χωρίς καµία ουσιαστική πρόσβαση στην πληροφορία. Επιπλέον, 

αφορά µόνο µία µικρή κατηγορία συναλλασσοµένων και δεν ενοποιεί όλες τις 

κατηγορίες συναλλασσοµένων.  

 

Εικόνα 1: Το κεντρικό menu της εφαρµογής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά µε 

συναλλασσόµενους που συναλλάσσονται µε Νωπά Οπωροκηπευτικά. 
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Εικόνα 2: Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων του συναλλασσόµενου. 

Μία άλλη πολλά υποσχόµενη διαδικτυακή εφαρµογή του Υπουργείου Γεωργίας (εικόνα 

3 και 5) (Αριθµός Σύµβασης:612/27-12-2007/ Επίσηµη Ονοµασία Έργου:“ Ανάπτυξη 

on line υπηρεσιών για τις ∆ιευθύνσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων µε 

αρµοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων”) το οποίο 

υλοποιήθηκε από την εταιρεία SingularLogic για λογαριασµό του φορέα κοινωνία της 

πληροφορίας Α.Ε. και το οποίο συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% 

από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και 25% από Εθνικούς Πόρους) και κόστισε εκατοµµύρια 

ευρώ, επιχείρησε να ολοκληρώσει ψηφιακά όλες τις διεργασίες όλων των τµηµάτων 

των Περιφερειών ωστόσο απέτυχε να λειτουργήσει. Ένα χαρακτηριστικό µειονέκτηµα 

αυτής της εφαρµογής ήταν για παράδειγµα στο υποµενού συναλλασσοµένων στην 

καρτέλα που αφορούσε τα γεωργικά φάρµακα (εικόνα 4) αφορούσε τους 

συναλλασσόµενους-εταιρείες που κατασκεύαζαν γεωργικά φάρµακα και όχι στους 

εµπόρους των φαρµάκων αυτών χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει τις ∆/νσεις αλλά όχι το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. ∆ηλαδή, η εφαρµογή ήταν δύσχρηστη 

και δεν είχε σκοπό να δώσει πρόσβαση ούτε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των 

τελικών χρηστών των ∆/νσεων παρά µόνο τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας 

που ήθελαν ένα µητρώο παρασκευαστών φαρµάκων και όχι των εµπόρων τους.  
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Εικόνα 3: Κεντρικό menu της διαδικτυακής εφαρµογής του Υπουργείου που αφορά την 

ψηφιακή ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών των πρώην Νοµαρχιών. 

 

Εικόνα 4: Υποµενού γεωργικών φαρµάκων. 

 

Εικόνα 5: Φόρµα αναζήτησης και εισαγωγής δεδοµένων. 
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Επιπλέον, οι εφαρµογές αυτές δεν είναι προσανατολισµένες στο να προάγουν την 

συνεργασία δίνοντας την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να διαχειριστούν το  

περιεχόµενο για δηµοσίευση, να κάνουν διαχείριση και να συµµετάσχουν ενεργά στην 

διαδικασία διαχείρισης. Τέλος και σηµαντικότερο, καµία από τις εφαρµογές αυτές δεν 

έδινε πρόσβαση στους πολίτες έστω και βασικής πληροφορίας όπου η εξυπηρέτηση του 

πολίτη θεωρείται αυτοσκοπός των δηµοσίων υπηρεσιών.  

Τα πιο γνωστά ανοιχτού λογισµικού και πολυχρησιµοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης 

διαδικτυακού περιεχοµένου (WCMS) που υποστηρίζονται από µεγάλες κοινότητες 

λογισµικού είναι το wordpress, το joomla και το drupal. Τα συστήµατα αυτά είναι 

γενικής µορφής και µπορούν να παραµετροποιηθούν ώστε να διαχειρίζονται και 

πελάτες/ συναλλασσόµενους. Όσον αφορά το WCMS που χρησιµοποιήθηκε για την 

υλοποίηση του συστήµατος, δηλαδή το Joomla και τυχόν υπάρχουσες επεκτάσεις για 

διαχείριση συναλλασσοµένων κατόπιν εξονυχιστικής αναζήτησης δεν βρέθηκαν 

επεκτάσεις για διαχείριση συναλλασσοµένων παρά µόνο επεκτάσεις που βοηθούν στην 

δηµιουργία αυτόµατων φορµών καταχώρισης οποιονδήποτε στοιχείων όπως τα εξής: 

(Joomla Org, 2013) το Fabrik, το BreezingForms (Lite), το Mad4Joomla, το Proforms 

Basic, η ChronoForms και πολλές άλλες εκ των οποίων όµως οι περισσότερες είτε δεν 

είναι δωρεάν είτε η εκµάθηση τους απαιτεί πολλές ώρες είτε όταν είναι δωρεάν κάποια 

απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παρούσα εφαρµογή απαιτούν 

πληρωµή. Επιπλέον, η υποστήριξη στην πλειοψηφία τους δεν παρέχεται δωρεάν και 

αφορούν κυρίως δηµιουργία φορµών για εισαγωγή δεδοµένων στο backend. Για τυχόν 

παρουσιάσεις των δεδοµένων απαιτείται η εγκατάσταση άλλων ειδικών επεκτάσεων 

οπότε το έργο της συνεργασίας και των δύο ειδών επεκτάσεων απαιτεί υποστήριξη από 

τους κατασκευαστές τους. Τέλος, η εγκατάσταση αυτών των επεκτάσεων επιβαρύνουν 

σε µεγάλο βαθµό την ταχύτητα της πλατφόρµας Joomla αφού επιχειρούν να καλύψουν 

κάθε δυνατή απαίτηση του χρήστη αυξάνοντας µε γεωµετρικό ρυθµό το µέγεθος του 

τελικού κώδικα.  

 
2.2. Τι είναι ένα σύστηµα διαχείρισης συναλλασσοµένων 

Ένα σύστηµα διαχείρισης συναλλασσοµένων είναι µία διαδικτυακή εφαρµογή που 

ολοκληρώνει ψηφιακά τις εξής λειτουργίες της διαχείρισης των συναλλασσοµένων: 

1) ∆ιαχείριση συναλλασσοµένων που ανήκουν στην γενική κατηγορία 
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2) ∆ιαχείριση συναλλασσοµένων που ανήκουν στην κατηγορία των συναλλασσοµένων 

των εµπόρων γεωργικών φαρµάκων. 

Η διαχείριση των συναλλασσοµένων της γενικής κατηγορίας ολοκληρώνει ψηφιακά τις 

εξής διεργασίες ανάλογα µε τον ρόλο των τελικών χρηστών: 

a) Κεντρικοί διαχειριστές µε κωδικό στο backend και frontend 

i) ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων στο backend: 

(1) Εγγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση, διαγραφή, δηµοσίευση/µη 

δηµοσίευση συναλλασσοµένου. 

(2) Εγγραφή, επεξεργασία, διαγραφή των δήµων του Νοµού. 

(3) Εγγραφή, επεξεργασία, διαγραφή των κοινοτήτων των δήµων του 

Νοµού. 

(4) Επεξεργασία, διαγραφή των σχολίων των κύριων διαχειριστών για τους 

συναλλασσόµενους. 

ii)  ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων στο FrontEnd 

(1) Παρουσίαση των συναλλασσοµένων υπο µορφή ταξινοµηµένης λίστας 

(2) Παρουσίαση αναλυτικά ενός επιλεγµένου συναλλασσόµενου υπο µορφή 

καρτέλας. 

(3) ∆υνατότητα υποβολής σχολίων σχετικά µε κάποιον συναλλασσόµενο. 

(4) ∆υνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του συναλλασσοµένου σε µορφή 

pdf. 

(5) ∆υνατότητα αποστολής της καρτέλας µέσω email. 

b) Απλοί διαχειριστές µε κωδικό στο frontend µόνο. 

i)  ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων στο FrontEnd 

(1) Παρουσίαση των συναλλασσοµένων υπο µορφή ταξινοµηµένης λίστας 
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(2) Παρουσίαση αναλυτικά ενός επιλεγµένου συναλλασσόµενου υπο µορφή 

καρτέλας. 

(3) ∆υνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του συναλλασσοµένου σε µορφή 

pdf. 

(4) ∆υνατότητα αποστολής της καρτέλας µέσω email. 

Η διαχείριση των συναλλασσοµένων της ειδικής κατηγορίας των εµπόρων γεωργικών 

φαρµάκων περιλαµβάνει πέραν των προηγούµενων διεργασιών, αφού ένας έµπορος 

γεωργικών  φαρµάκων ανήκει και στην γενική κατηγορία των συναλλασσοµένων  και 

επιπλέον τις εξής διεργασίες ανάλογα µε τον ρόλο των χρηστών: 

a) Κεντρικοί διαχειριστές µε κωδικό στο backend και frontend 

i) ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων στο backend: 

(1) Εγγραφή, επεξεργασία, αποθήκευση, διαγραφή συναλλασσοµένου. 

(2) ∆υνατότητα δηµοσίευσης/µη δηµοσίευσης µε δύο εναλλακτικούς 

τρόπους ενός ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων. 

(3) ∆υνατότητα φιλτραρίσµατος των συναλλασσοµένων µε βάση το 

εµπορικό όνοµα της επιχείρησης. 

(4) ∆υνατότητα αναζήτησης συγκεκριµένου συναλλασσοµένου µε βάση τον 

κωδικό αριθµό ή το όνοµα της επιχείρησης ή το όνοµα του 

συναλλασσοµένου. 

(5) ∆υνατότητα ταξινόµησης µε βάση την στήλη του ονόµατος της 

επιχείρησης ή την στήλη α/α. 

a) Απλοί διαχειριστές µε κωδικό στο frontend µόνο. 

i)  ∆ιαχείριση των εµπόρων γ.φ. στο FrontEnd 

(1) Παρουσίαση των εµπόρων γεωργικών φαρµάκων υπο µορφή πίνακα. 

(2) Παρουσίαση αναλυτικά ενός επιλεγµένου εµπόρου υπο µορφή καρτέλας. 

(3) ∆υνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του εµπόρου σε µορφή pdf. 
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(4) ∆υνατότητα αποστολής της καρτέλας µέσω email. 

b) Πολίτες χωρίς κωδικό στο frontend. 

i) Παρουσίαση των εµπόρων γεωργικών φαρµάκων υπο µορφή πίνακα µε 

απενεργοποιηµένη την δυνατότητα παρουσίασης των αναλυτικών στοιχείων 

του εµπόρου. 

 
2.3. Συστήµατα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχοµένου (WCMS) 

 
2.3.1. Ιστορική αναδροµή 

 
Στην σηµερινή εποχή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας του διαδικτύου και της 

πληροφορικής σηµατοδότησε την µετατόπιση από το παραδοσιακό εµπόριο στο e-

εµπόριο, από την εξυπηρέτηση πρόσωπο µε πρόσωπο στην εξυπηρέτηση εξ’ 

αποστάσεως, από την επικοινωνία/συνεργασία µε παραδοσιακούς τρόπους στην 

επικοινωνία/συνεργασία εξ’ αποστάσεως και από την υλική διαχείριση της γνώσης 

στην ηλεκτρονική διαχείρισή της. Έτσι, η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, 

ως µέσω άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τείνει να γίνει το κλειδί για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε ένα ολοένα και πιο σκληρό και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οµοίως, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τους δηµόσιους 

οργανισµούς και επιχειρήσεις οδεύει προς την εξυπηρέτηση εξ’ αποστάσεως ως  µέσο 

για την επίτευξη αριστείας και ικανοποίησης πολιτών. Η µεγαλύτερη όµως επανάσταση 

στον τοµέα του διαδικτύου και της πληροφορικής επιτεύχθηκε στον τοµέα της 

επικοινωνίας και συνεργασίας, δηλαδή στη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο 

κοινωνικής δικτύωσης και εξ’ αποστάσεως συνεργασίας και επικοινωνίας. Η 

επανάσταση αυτή υποστηρίχτηκε από την πλευρά του λογισµικού στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη γλωσσών προγραµµατισµού προσαρµοσµένων στην διαχείριση του διαδικτύου 

όπως η PHP, η Java και πολλές άλλες.  

 
Η PHP είναι µία διαδεδοµένη γλώσσα συγγραφής προγραµµάτων ( 6Wikipedia, 2013)  

( αρχικά τα προγράµµατά της προορίζονταν για προγραµµατιστικά περιβάλλοντα τα 

οποία αυτοµατοποιούσαν την εκτέλεση εργασιών τα οποία εναλλακτικά θα µπορούσαν 

να εκτελεστούν σειριακά από έναν άνθρωπο ) γενικού σκοπού η οποία έχει σχεδιαστεί 

για να ενσωµατώνεται και να επικοινωνεί µε άλλες γλώσσες υπολογιστών όπως η 

HTML, η JAVA και η C++. Η γλώσσα αυτή είναι διερµηνευόµενη και έχει 

προσαρµοστεί να χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου για 
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τη δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό περιεχόµενο. Μια σελίδα PHP περνά από 

επεξεργασία από ένα συµβατό διακοµιστή του Παγκόσµιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε 

να παραχθεί σε πραγµατικό χρόνο το τελικό περιεχόµενο, που θα σταλεί στο 

πρόγραµµα περιήγησης των επισκεπτών σε µορφή κώδικα HTML. Στην αρχή η PHP 

ήταν διαδικαστική γλώσσα αλλά από την έκδοση PHP τέσσερα και µετέπειτα 

ενσωµάτωσε χαρακτηριστικά του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού 

επιτρέποντας έτσι την  υλοποίηση αρχιτεκτονικών MVC (model-view-controller) οι 

οποίες οδήγησαν στην δηµιουργία των frameworks.  

 
2.3.2. Συστήµατα Frameworks 
 

Τα τελευταία είναι λογισµικά που υλοποιούν την γενική λειτουργικότητα των εργασιών 

που αφορούν την δηµιουργία εφαρµογών διαδικτύου µε αφαιρετικό τρόπο και την 

οποία οι χρήστες µπορούν να προσαρµόσουν κατά το δοκούν για να δηµιουργήσουν 

εξειδικευµένο λογισµικό για εφαρµογές διαδικτύου. Σε γενικές γραµµές τα framework 

είναι γενικής χρήσης επαναχρησιµοποιούµενες πλατφόρµες για την δηµιουργία 

εφαρµογών, προϊόντων και προγραµµατιστικών λύσεων διαδικτύου. Έτσι 

περιλαµβάνουν προγράµµατα, µεταγλωττιστές, βιβλιοθήκες, διεπαφή εφαρµογών 

προγραµµατισµού (API) και εργαλεία, τα οποία διαφορετικά στοιχεία ενώνουν µε 

σκοπό την ανάπτυξη εφαρµογών και λύσεων διαδικτύου.  

Ένα από τα πιο δηµοφιλή και αντιπροσωπευτικά συστήµατα Frameworks είναι το Zend 

Framework. Ο λόγος για την δηµοτικότητα του , σύµφωνα µε τον Pope (2009, p. 2) , 

είναι ότι το Zend Framework είναι µία συλλογή συστατικών χαλαρώς συνδεδεµένων 

µεταξύ τους.. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί ο προγραµµατιστής είτε να χρησιµοποιήσει όλη 

την συλλογή συστατικών του Framework είτε  ένα µονό στοιχείο, επιτρέποντας έτσι 

µεγάλη ευελιξία στην χρήση του. Από την άλλη το  Zend Framework µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί εξ΄ ολοκλήρου ως  MVC framework, το οποίο σηµαίνει ότι παρέχει όλα 

τα απαιτούµενα εργαλεία για να υλοποιήσει ο προγραµµατιστής την αρχιτεκτονική  

Model View Controller. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιείται ευρέως στον 

προγραµµατισµό του διαδικτύου και επιτρέπει στους προγραµµατιστές να διαχωρίσουν 

την επιχειρηµατική λογική της εφαρµογής από τον κώδικα ελέγχου της ροής και από 

την παρουσίαση των δεδοµένων της. Ο λόγος αυτού του διαχωρισµού είναι για να είναι 

γίνει ευκολότερη η συντήρηση των εφαρµογών διαδικτύου και δίνει την δυνατότητα 

στους προγραµµατιστές να εργαστούν σε ένα έργο αποµονωµένα (7Wikipedia (2013, 

para.1)). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το Zend Framework δεν είναι ένα 

σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. ∆εν παρέχει, δηλαδή, συστατικά όπως δηµιουργούς 
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µενού ή περιοχές διαχείρισης χρηστών. Αντιθέτως, παρέχει τα εργαλεία για να 

κατασκευαστούν αυτά. Εποµένως, αυτό το framework µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

MVC framework και ως βιβλιοθήκη συστατικών σε εφαρµογές διαδικτύου.  

 
2.3.3. Συστήµατα WCMS 

 
Τα τελευταία χρόνια χάρις στην έκρηξη του διαδικτύου και µε τη συσσώρευση της 

εµπειρίας δηµιουργήθηκαν ακόµη  πιο αφαιρετικά λογισµικά που ενσωµατώνουν την 

κοινή λειτουργικότητα των εφαρµογών του διαδικτύου, τα WCMS ή διαδικτυακά 

συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου. Αυτά τα συστήµατα παρέχουν εργαλεία  

συγγραφής ιστοσελίδων, συνεργασίας και διαχείρισης ιστοσελίδων σχεδιασµένων µε 

τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπουν στον µη προγραµµατιστή χρήστη µε λίγες γνώσεις 

προγραµµατισµού να χειριστούν διαδικτυακό περιεχόµενο µε σχετική ευκολία  

( Wikipedia (2012, para.1)8 ). Ειδικότερα, παρέχουν την δυνατότητα να διαχειριστεί ο 

χρήστης την τεράστια ποσότητα διαδικτυακού περιεχοµένου (κείµενο, υπερσύνδεσµοι, 

γραφικά, εικόνες, ήχοι, βίντεο, δεδοµένα) χωρίς το βάρος της γραφής κώδικα HTML  

επιτρέποντας έτσι την δηµιουργία σε γρήγορο χρόνο απλών ιστοσελίδων/πολύπλοκων 

ιστοσελίδων που ενσωµατώνουν διάταξη και παρουσίαση, δυναµικών ιστοσελίδων µε 

περιεχόµενο που προέρχεται από βάσεις δεδοµένων , διαδικτυακό υλικό εκπαίδευσης, 

online εγχειρίδια, επιχειρηµατικά έγγραφα γενικού σκοπού, καθώς και τον χειρισµό 

τεράστιου αριθµού ιστοσελίδων όπως και την δυνατότητα εκτεταµένης διασύνδεσης 

µεταξύ ιστοσελίδων. Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι σκοπός των WCMS είναι η 

δηµοσίευση του διαδικτυακού περιεχοµένου µε τρόπο που να παρέχει µέγιστη 

προσβασιµότητα, επανάχρηση και ευκολία, γρήγορα και µε ακριβής διατήρηση της 

βάσης του περιεχοµένου (Sanjeev, (2008)). Σύµφωνα µε το Wikipedia (2012, para.1)8, 

«Τα συστήµατα WCMS θέτουν τις βάσεις για συνεργασία, δίνοντας την δυνατότητα 

στους χρήστες να διαχειριστούν περιεχόµενο για δηµοσίευση, διαχείριση και 

συµµετοχή». Η εξέλιξη όµως των συστηµάτων WCMS, δεν θα είχε επιτευχθεί σε 

µεγάλο βαθµό αν δεν είχε συµβάλλει στην εξέλιξή τους η κοινότητα ανοιχτού 

λογισµικού. Σύµφωνα µε το  Wikipedia (2012, para.1)10, «Η κοινότητα ανοιχτού 

λογισµικού είναι ένα κοινωνικό-πολιτικό κίνηµα µε τον σκοπό να διασφαλίσει τρείς 

βασικές ελευθερίες του κόσµου της πληροφορικής: την ελευθερία της χρήσης, µελέτης 

και αλλαγής του λογισµικού καθώς και την δυνατότητα αναδιανοµής αντιγράφων του, 

τροποποιηµένων ή µη». Χάρις, λοιπόν, στην κοινότητα ανοιχτού λογισµικού δεν θα 

ήταν δυνατή η εύκολη και δωρεάν χρήση συστηµάτων WCMS από όλο τον κόσµο.  
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Στον χώρο των WCMS υπάρχουν διάφορα πακέτα λογισµικού τόσο ιδιωτικά που 

χρεώνουν την αγορά τους όσο και ανοιχτού λογισµικού που είναι δωρεάν. Τα ιδιωτικά 

πακέτα προσανατολίζονται στην υλοποίηση εξειδικευµένων επιχειρηµατικών στόχων 

σε αντίθεση µε τα ανοιχτού λογισµικού πακέτα που έχουν µια γενικότερη προσέγγιση. 

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούµε µόνο στα συστήµατα WCMS ανοιχτού 

λογισµικού καθότι αυτά είναι και τα δηµοφιλέστερα και υποστηρίζονται από µεγάλες 

κοινότητες χρηστών και προγραµµατιστών ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται 

από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

 
2.3.3.1. Επεκτάσεις και  WCMS 

 
Όσον αφορά την λειτουργικότητα των WCMS τα συστήµατα αυτά υλοποιούν πολύ 

βασική λειτουργικότητα εφαρµογών διαδικτύου όπως είναι η διαχείριση. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό όµως των WCMS που τα κατέστησαν και δηµοφιλή είναι οι επεκτάσεις 

οι οποίες υλοποιούν την επιπλέον λειτουργικότητα που επιθυµούν οι χρήστες. Όπως 

τονίζει ο LeBlanc (2007,p.6)  τα συστήµατα WCMS  έχουν σχεδιαστεί να επεκτείνονται 

και όχι να παραµετροποιούνται. Έτσι, αντί να τροποποιείται ο κώδικας του πυρήνα του 

συστήµατος για να υλοποιήσει µία απαίτηση λειτουργικότητας, αντ’ αυτού 

«κουµπώνει» στον πυρήνα του συστήµατος µία  έτοιµη επέκταση που υλοποιεί την 

απαιτούµενη απαίτηση λειτουργικότητας. Όταν αναβαθµίζεται ο πυρήνας µε µία νέα 

έκδοση οι επεκτάσεις δεν επηρεάζονται. Αυτές οι επεκτάσεις είναι αυτόνοµες από την 

άποψη ότι ο προγραµµατιστής µπορεί να τροποποιήσει τον κώδικα τους χωρίς να 

επηρεάσει τα υπόλοιπα συστατικά του συστήµατος ούτε τον πυρήνα του. Το κυριότερο 

όµως χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών, είναι ότι δεν είναι πλήρως αποµονωµένα 

από το περιβάλλον τους. ∆ηλαδή, ο προγραµµατιστής έχει την δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές επεκτάσεις για να πετύχει την 

λειτουργικότητα που απαιτείται ενώ παράλληλα ο πυρήνας τους συστήµατος επιτρέπει 

τον διαµοιρασµό των πόρων µεταξύ των επεκτάσεων ακόµη και την αλληλεπίδραση 

µεταξύ τους. 

 
Οι επεκτάσεις εκτελούν πολλές εργασίες όπως (Lanham and Kennard,2010, p.9): 

Πρόσθετα και Συνεργασίες (Ads & Affiliates) 

Ηµερολόγια και Συµβάντα (Calendars & Events) 

Επικοινωνίες (Communication (Chat Rooms, Forums, Guest Books, Mailing Lists, 

Newsletters) ) 

Επαφές και Ανατροφοδότηση (Contacts & Feedback) 
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Κατάλογοι και Τεκµηρίωση (∆ιεύθυνση και Directory & Documentation)  

Ε-εµπόριο (eCommerce (Auction, Shopping Cart)) 

Συγγραφή ιστοσελίδων (Editing) 

Πολυµέσα (Multimedia) 

Ειδήσεις (News Display) 

Αναζήτηση και Ταξινόµηση (Search & Indexing) 

Υπάρχουν πολλών ειδών επεκτάσεις τα οποία επεκτείνουν την βασική λειτουργικότητα  

των WCMS όπως τα components, τα modules, και τα plugins. 

 
2.3.3.2. Ασφάλεια των επεκτάσεων των WCMS ανοιχτού 

λογισµικού 
 

Όπως επισηµαίνει ο Gibb (2009, p.ix), σήµερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις 

και οργανισµοί χρησιµοποιούν τα WCMS ανοιχτού λογισµικού ως λύση για την 

ανάπτυξη επεκτάσιµων εφαρµογών διαδικτύου. Η χρήση αυτών των 

προκατασκευασµένων από τρίτους έτοιµων πακέτων λογισµικού παρέχουν πολλά 

οφθαλµοφανή πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε πακέτα που δηµιουργούν από την αρχή 

µια νέα εφαρµογή, όπως η µείωση του χρόνου ανάπτυξης της εφαρµογής, η µείωση του 

κόστους όσον αφορά αµοιβή προγραµµατιστών και αδειών χρήσης αλλά όµως έχουν 

ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: θέτουν ένα κρίσιµο ερώτηµα του κατά πόσον τα 

συστήµατα αυτά ανοιχτού λογισµικού µπορούν να ικανοποιήσουν επαρκώς τις 

απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρµογών γεγονός που 

αποδίδεται στην ολοένα και αυξανόµενη χρήση των δυναµικών τεχνολογιών στην 

ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου. Η σηµασία της ασφάλειας είναι πολύ σηµαντική 

αφού και µία απλή µορφή επίθεσης µπορεί συχνά να έχει σοβαρές συνέπειες. Για το 

λόγο αυτόν η ασφάλεια πρέπει να είναι πρώτη στην λίστα των απαιτήσεων κατά την 

ανάπτυξη συστήµατος διαδικτύου γεγονός που δεν ισχύει σύµφωνα µε τον Gibb (2009) 

και που οδηγεί τελικά σε επιπλέον κόστη, σπατάλη χρόνου και άλλων περιορισµών. Η 

χρήση των WCMS σηµαίνει ότι γίνεται χρήση κώδικα που έχει δηµιουργηθεί από 

τρίτους και συνεπώς εννοείται ότι το θέµα της ασφάλειας έχει επίσης επιληφθεί από 

αυτούς. Τίθεται, όµως το ερώτηµα κατά πόσον εµπιστευόµαστε τον κατασκευαστή της 

επέκτασης και κατά πόσον ο προγραµµατιστής που θα παραµετροποιήσει το σύστηµα 

WCMS κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίον έχει ενσωµατωθεί η ασφάλεια της επέκτασης 

στον πυρήνα του συστήµατος. Θα πρέπει λοιπόν, οι µελλοντικοί χρήστες τέτοιων 

συστηµάτων να έχουν υπόψιν τα εξής όσον αφορά την ασφάλεια των WCMS 

συστηµάτων: 
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1. Τα WCMS ανοιχτού λογισµικού είναι διαρκώς µεταβαλλόµενα και 

βελτιούµενα συστήµατα από κοινότητες χρηστών και προγραµµατιστών 

γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας 

των νέων εκδόσεων των συστηµάτων καθώς και των επεκτάσεων αυτών 

των. 

2. Οι κοινότητες των χρηστών και προγραµµατιστών που δοκιµάζουν τα 

συστήµατα αυτά σε πραγµατικό χρόνο έχουν την ευθύνη για την ποιότητα 

και την ασφάλεια τόσο του συστήµατος όσο και των επεκτάσεων του 

συστήµατος αλλά και των δικών τους παραµετροποιήσεων και 

προγραµµάτων.  

3. Ο προµηθευτής του βασικού συστήµατος των WCMS είναι υπεύθυνος για 

την ασφάλεια του συστήµατος και όχι των επεκτάσεων.  

Το θέµα των επεκτάσεων αποτελεί µία νέα και δυναµική τεχνική κατασκευής 

εφαρµογών διαδικτύου σε σύγκριση µε τις παλαιότερες τεχνικές όπου παραδίδονταν 

µία ολοκληρωµένη και εξειδικευµένη εφαρµογή η οποία ανανεώνονταν µε νεώτερες 

εκδόσεις οι οποίες ενσωµάτωναν ριζικές και καθολικές αλλαγές της εφαρµογής. Η 

σύγχρονη τάση, πλέον, ιδίως στις εφαρµογές διαδικτύου ανοιχτού λογισµικού 

περιλαµβάνει την κατασκευή µίας εφαρµογής  που υλοποιεί την βασική 

λειτουργικότητα των εφαρµογών διαδικτύου αλλά επιπλέον παρέχει την ευκολία 

επέκτασης της επιπλέον λειτουργικότητας που απαιτείται µε µικρά και εύκολα 

προσαρτήσιµα πακέτα λογισµικού, τις επεκτάσεις. Στην συνέχεια τόσο το βασικό 

πακέτο όσο και τα προσαρτήσιµα πακέτα βελτιώνονται µε µεταγενέστερες εκδόσεις. Αν 

και τα πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνικής είναι εµφανή και αφορούν την 

επεκτασιµότητα του λογισµικού, το µεγάλο βαθµό αφαίρεσης της λειτουργικότητας 

δίνοντας την δυνατότητα βελτίωσής του από κοινού από πολλούς χρήστες παρόλαυτα 

το βασικότερο µειονέκτηµα είναι η διάσπαση της ασφάλειας στο βασικό πακέτο από 

την µία και στις επεκτάσεις από την άλλη. Με το πέρασµα των χρόνων τα 

επαναλαµβανόµενα προβλήµατα ασφαλείας και οι συνεχείς προσπάθειες αντιµετώπισής 

τους βοήθησαν στην συσσώρευση και οργάνωση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε 

και οδήγησαν στην πλαισιοποίηση των προβληµάτων και στην δηµιουργία γενικών 

προτύπων ασφαλείας (Kiiski,2007,p.1).  

Σύµφωνα µε την εργασία της Kiiski (2007, p.4), γενικά τα συστήµατα WCMS είναι 

εφαρµογές διαδικτύου της αρχιτεκτονικής πελάτη-διακοµιστή όπου ο πελάτης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος. Και αυτό επειδή οι φυλλοµετρητές µπορεί να 

αλλοιωθούν και να µην συµπεριφέρονται όπως αναµένεται αλλάζοντας το περιεχόµενο 
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της ιστοσελίδας του πελάτη γεγονός που δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον διακοµιστή. 

Επίσης, κάποιοι ιστότοποι λειτουργούν αποδεχόµενες δεδοµένα από τον πελάτη όπως 

κρυµµένα πεδία φορµών ή κάποιες υπολογιζόµενες µεταβλητές όπως αυτών των 

καλαθιών αγοράς, δεδοµένα όµως που µπορεί αν µην είναι αξιόπιστα αφού αυτά 

µπορούν εύκολα να αλλοιωθούν από την πλευρά του πελάτη πριν αποσταλούν στον 

διακοµιστή. Για παράδειγµα, ένας πελάτης θα µπορούσε να τροποποιήσει την τιµή µίας 

προκαθορισµένης µεταβλητής σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Ακόµη, η επικύρωση 

δεδοµένων µιας φόρµας σε JavaScript στην πλευρά του χρήστη αφενός µπορεί να είναι 

διαδραστικό και βοηθητικό για τον χρήστη αλλά από την άλλη κάποιος θα µπορούσε να 

απενεργοποιήσει την JavaScript και να επιθεωρήσει το είδος της επικύρωσης που 

εκτελεί το script και να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για πραγµατοποιήσει 

κάποια επίθεση αφού το script µπορεί να αποκαλύψει λεπτοµέρειες σχετικά µε την 

ασφάλεια της διαδικτυακής εφαρµογής. Τέλος, ένα ακόµη πρόβληµα ασφαλείας µπορεί 

να δηµιουργηθεί όταν µία διαδικτυακή εφαρµογή επιτρέπει την υποβολή από µέρους 

του πελάτη ελεύθερου κειµένου. Αυτό το κείµενο µπορεί να περιέχει επιβλαβή κώδικα 

που µπορεί να αλλοιώσει την βάση δεδοµένων ή να εκτελεστεί όταν εµφανιστεί σε 

κάποιο µέρος της ιστοσελίδας.  Εξειδικεύοντας, θα λέγαµε ότι τα προβλήµατα 

ασφαλείας στα συστήµατα WCMS δηµιουργούνται από τρείς κυρίως αιτίες: 

1. Έλλειψη επικύρωσης δεδοµένων εισαγωγής. 

2. Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε σελίδες της ιστοθέσης. 

3. Προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τον λογαριασµό χρήστη ή διαχειριστή. 

Στην φάση της υλοποίησης της εφαρµογής θα επικεντρωθούµε µόνο στα προβλήµατα 

επικύρωσης δεδοµένων εισαγωγής διότι οι άλλες δύο περιπτώσεις ασφαλείας αφορούν 

την ασφάλεια του βασικού συστήµατος γεγονός που αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη 

του κατασκευαστή του βασικού συστήµατος ενώ η πρώτη περίπτωση αφορά την 

ασφάλεια των επεκτάσεων και είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη του κατασκευαστή των 

επεκτάσεων του συστήµατος. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επεκτάσεων των συστηµάτων WCMS λόγο της δυναµικής 

φύσεως του περιεχοµένου του διαδικτύου που γνωρίζει έκρηξη τα τελευταία χρόνια 

συνήθως απαιτεί την εισαγωγή δεδοµένων  από πλευράς του χρήστη του συστήµατος σε 

πεδία εισαγωγής δεδοµένων. Αυτήν την κερκόπορτα εκµεταλλεύονται οι επιτιθέµενοι 

(hackers) για να εισάγουν κακοπροαίρετα scripts ή κώδικα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές 

αυτού του είδους των επιθέσεων όπως:  

1. Συµπερίληψη αρχείων (Include files) 

2. Ένεση κώδικα SQL (SQL injection) 



 22 

3. Cross-Site scripting (XSS) 

4. Άλλες 
 

Σύµφωνα µε την IBM Global Technology Services (2008, p.34) όπως φαίνεται στο 

παράρτηµα Β1 στην  εικόνα 8 το 80% των επιθέσεων οφείλεται στις επιθέσεις “cross-

site scripting” ή XSS επιθέσεις. Για τον λόγο αυτόν στην φάση της υλοποίησης της 

εφαρµογής θα επικεντρωθούµε στις προστασία από τις συγκεκριµένες επιθέσεις 

εφαρµόζοντες τις συµβουλές που προτείνεται από ένα πρότυπο ασφαλείας που 

περιγράφεται στο παράρτηµα Β. 

 
2.3.3.3. ∆ηµοφιλή Συστήµατα WCMS 

 
Σύµφωνα µε την έρευνα του Shreves (2008) πραγµατοποιώντας συγκρίσεις µεταξύ 

διαφόρων WCMS ανοιχτού λογισµικού µε διάφορα κριτήρια προέκυψε ότι τα κορυφαία 

συστήµατα WCMS  ανοιχτού λογισµικού ήταν τα συστήµατα Drupal, Joomla και 

WordPress. Ειδικότερα, τα πακέτα αυτά όχι µόνο πρώτευσαν σε όλες τις συγκρίσεις 

κριτηρίων µε άλλα πακέτα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις τερµάτισαν και µε µεγάλη 

διαφορά. Μάλιστα, στο κριτήριο της υιοθέτησης του συστήµατος και στο «όνοµα» 

(brand name) αυτά τα τρία συστήµατα «νίκησαν κατά κράτος». 

 
Επεκτείνοντας, σύµφωνα µε την εργασία της Shah (2012, p.9) τα  τρία αυτά συστήµατα 

είναι τα πιο δηµοφιλέστερα και πολυχρησιµοποιηµένα WCMS ανοιχτού λογισµικού 

ενώ κάθε σύστηµα ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές χρήστη. 

Συγκεκριµένα, το Drupal έχει πιο απότοµη καµπύλη µάθησης και για τον λόγο αυτόν 

είναι πιο δύσκολη η εκµάθησή του από έναν νέο προγραµµατιστή και απαιτεί πιο 

προχωρηµένες γνώσεις για να παραµετροποιηθεί. Αντίθετα, το Joomla έχει καλύτερη 

και φιλική στο χρήστη διεπαφή για νεοεισερχόµενους στο χώρο του προγραµµατισµού 

του διαδικτύου και είναι πιο εύκολο να προσθέσεις και να τροποποιήσεις ιστοσελίδες. 

Παρόλαυτά, το επίπεδο παρουσίασης του καθώς και αυτού του Drupal είναι σχεδόν ίδια 

αφού δεν έχουν ποικιλία προτύπων παρουσίασης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ιστοθέσεις  

Joomla θα δείχνουν ίδιες. Στον αντίποδα βρίσκεται το σύστηµα Wordpress το οποίο 

είναι η ιδανική λύση για µικρά ιστολόγια (blogs) και παρέχουν φιλική και απλή 

διεπαφή στον χρήστη. Επιπλέον, έχει καταπληκτικά πρότυπα παρουσίασης. Ωστόσο, το 

κυριότερο µειονέκτηµα του Wordpress είναι ότι δεν είναι ιδανικό για κατασκευή 

ιστοθέσεων πέραν ιστολογίων. Στην εικόνα 6 φαίνεται η τάση στην χρήση WCMS 

όπως τις απεικονίζει η υπηρεσία διαδικτύου ‘google trends’ για το έτος 2012. Η µπλέ 

καµπύλη απεικονίζει το σύστηµα  Drupal, η κόκκινη το Joomla και η κίτρινη το 
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Wordpress. Όπως παρατηρούµε το σύστηµα Wordpress πρωτοστατεί µε τάσεις 

ανοδικές χάρις στην φιλική διεπαφή του και στον µεγάλο αριθµό προτύπων 

παρουσίασης (design templates). Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρείται στην εικόνα 6 

από τους Hagen et al (2012, p.17) στατιστικά το σύστηµα Joomla και WordPress είναι 

στο ίδιο επίπεδο σύµφωνα µε το  Google search volume trend. Το σύστηµα Joomla and 

Wordpress έχουν αναζητηθεί τρείς φορές περισσότερο από το σύστηµα  Drupal. Τέλος, 

όπως παρατηρούµε από το 2010 και εντεύθεν το σύστηµα Joomla άρχισε να πέφτει. Ως 

απάντηση, όµως , η οµάδα ανάπτυξης του Joomla προέβει στην έκδοση νέων εκδόσεων 

του Joomla, της έκδοσης 1.6 τον Ιανουάριο του 2011 και την έκδοση  1.7 τον Ιούλιο 

του 2011. Τέλος, όπως φαίνεται στην εικόνα 7 και επισηµαίνεται από τους από τους 

Hagen et al (2012, p.17), συγκριτικά µε τον παγκόσµιο µέσο όρο, η κατάσταση στην 

Γερµανία είναι διαφορετική. Το σύστηµα Joomla έχει σχεδόν διπλάσια αναζήτηση από 

το WordPress, το οποίο έχει έως και τέσσερις φορές περισσότερες αναζητήσεις από το 

Drupal.  

 
 

 

 

Εικόνα 6. Google Trends: Drupal, Joomla, Wordpress (Shah, 2012,p.9). 
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Εικόνα 7: Google Trend 2012-01-17 Germany - Drupal, Joomla, WordPress (Hagen et 
al , 2012,p.17). 

 
Στον πίνακα 1 παρατίθενται µερικά ακόµη στατιστικά απο τα Google Trends : 
 

Πίνακας 1: Google Trend - Drupal, Joomla, WordPress (Hagen et al , 2012,p.17). 
Country  Drupal Joomla WordPress 

World 0,3 1 1,08 
Chile 0 1 0,82 
France  0,2 1 0,68 
Germany  0,16 1 0,61 
Italy 0,17 1 0,6 
Poland 0.15 1 0.43 
Russian Federation 0.3 1 0.5 
Spain 0.26 1 1 

Switzerland 0.15 1 0.45 
UK 0.4 1 1.65 
USA 0.66 1 2.3 

China 0.8 1 3.2 

 

Ακόµη, σύµφωνα µε έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήµιο την Μινεσότας στην 

Αµερική για λογαριασµό του ερευνητικού εργαστηρίου ‘Information Technology's 

usability’ εντοπίστηκαν πολλά προβλήµατα χρήσης του συστήµατος διαχείρισης του 

Drupal (Shah, 2012, p.10). Σύµφωνα µε την έρευνα η διεπαφή διαχείρισης του Drupal 

δηµιουργεί σύγχυση και δεν είναι φιλική προς τον χρήστη σε αντίθεση µε την 

διαχείριση του Joomla που είναι πιο εύχρηστη µε καλύτερη καµπύλη µάθησης χωρίς 

όµως να του προσδίδει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα όσον αφορά τον τελικό 

χρήστη. Αντίθετα, το WordPress έχει καλύτερη και πολύ διαισθητική σχεδίαση 

διαχείρισης που µαθαίνεται πολύ γρήγορα. Συγκεκριµένα, έχει χαρακτηριστικά όπως 

drag and drop τα  οποία παράγουν κώδικα χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να παρέµβει 
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στον κώδικα. Για τον λόγο αυτόν θα ήταν ίσως σωστότερο να περιγραφεί ως πακέτο 

κατασκευής ιστοσελίδων αντί για σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου. Μια εκδιαµέτρου 

αντίθετη άποψη αλλά καλά τεκµηριωµένη φέρεται από τον ιστότοπο Webmasters Life 

Web Design SEO site (2011) όπου σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα Joomla περιγράφεται 

ως σύστηµα που έχει πολύ πιο πλούσια χαρακτηριστικά και από τη κατασκευή του 

προτείνεται για πιο σύνθετα site και µπορεί κανείς να καλύψει ακόµα και τις πιο 

δύσκολες απαιτήσεις. Προσφέρεται, επίσης,  για την δηµιουργία portal και απευθύνεται 

συνήθως σε πιο έµπειρους χρήστες που απαιτούν µία πιο ιδιαίτερη σχεδίαση στην 

ιστοσελίδα τους και αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό ιστολόγιο. Ακόµη, το 

Joomla φαίνεται να πλεονεκτεί σε πάρα πολλά σηµεία από το ανταγωνιστικό του CMS 

Wordpress και ιδιαίτερα όταν πρόκειται  για σύνθετους σχεδιασµούς ιστοσελίδων και 

σχετικά πεπειραµένους χρήστες. Από την άλλη µεριά το Wordpress κρίνεται 

απαραίτητο να εγκατασταθεί, όταν οι απαιτήσεις στον σχεδιασµό της ιστοσελίδας είναι 

περιορισµένες και ο χρήστης άπειρος, κλασική εφαρµογή του η δηµιουργία ιστολογίου 

για ανεξάντλητο σχολιασµό. 

 
Καταλήγοντας, στην παρούσα εργασία θα ακολουθήσουµε µία αριστοτελική 

προσέγγιση σύµφωνα µε το αρχαίο ρητό «παν µέτρον άριστον». Έτσι ούτε θα 

επιλέξουµε το Drupal που απαιτεί περισσότερες γνώσεις και εµπειρία στον 

προγραµµατισµό ούτε το WordPress το οποίο αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες σε τέτοιο 

βαθµό που να µην µπορούµε να παραµετροποιήσουµε (επέµβαση στον κώδικα) τον 

κώδικα σε τέτοιο βαθµό όσο απαιτεί η εφαρµογή. Από τα τρία αυτά, λοιπόν, δηµοφιλή 

συστήµατα, στην παρούσα εργασία για την κατασκευή του πληροφοριακού συστήµατος 

θα χρησιµοποιήσουµε το σύστηµα Joomla. Ένας επιπλέον λόγος είναι και η 

τοποθέτηση του Wilding (2011) ο οποίος επισηµαίνει ότι : «Για όποιον διαθέτει µέτριες 

δυνατότητες προγραµµατισµού διαδικτυακών εφαρµογών και επιθυµούν µεγαλύτερη 

λειτουργικότητα και δυνατότητα χαµηλότερου προγραµµατισµού απ’ ότι προσφέρει το  

WordPress αλλά έχει λιγότερες δυνατότητες προγραµµατισµού από αυτές που απαιτεί 

το σύστηµα Drupal τότε το Joomla  είναι µια ιδανική λύση»!. 

 
2.3.4. Το σύστηµα WCMS Joomla 

 
2.3.4.1. Μία σύντοµη ιστορική αναδροµή 

 
Σύµφωνα µε το Wikipedia (2013, para.2)11 το σύστηµα Joomla ήταν µία µετεξέλιξη του 

συστήµατος Mambo η οποία επιτελέστηκε στις 17 Αυγούστου 2005. Ήταν τότε που η 

εταιρεία Miro International Pvt. Ltd. η οποία εµπορεύονταν εώς τότε το όνοµα του 
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Mambo, δηµιούργησε ένα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα µε σκοπό την χρηµατοδότηση του 

έργου και την προστασία του από αγωγές. Ωστόσο, η οµάδα ανάπτυξης του Joomla 

ισχυρίστηκε ότι πολλές από τις διατάξεις της δοµής του Ιδρύµατος ήταν ενάντια σε 

προηγούµενες συµφωνίες που είχαν συναφθεί από την προηγούµενη εκλεγµένη 

συντονιστική επιτροπή του Mambo, ότι δεν είχε την απαραίτητη διαβούλευση µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς και ότι περιελάµβανε διατάξεις που παραβιάζουν βασικές 

αξίες του ανοικτού κώδικα. Για τον λόγο αυτόν οι προγραµµατιστές του συστήµατος 

Joomla δηµιούργησαν έναν ιστότοπο µε το όνοµα  OpenSourceMatters.org (OSM) από 

τον οποίον διένειµαν πληροφορίες στους χρήστες, προγραµµατιστές και ευρύτερα στην 

κοινότητα. (Ο υπεύθυνος του έργου Andrew Eddie έγγραψε ένα γράµµα το οποίο 

εµφανίστηκε στις ανακοινώσεις του δηµοσίου forum του ιστοτόπου mamboserver.com 

το οποίο είχε ως αποτέλεσµα λίγο περισσότερο από χίλιους χρήστες να έχουν δηλώσει 

συµµετοχή στην οµάδα OpenSourceMatters.org µέσα σε µία µέρα , οι περισσότεροι 

αναρτώντες λόγια ενθάρρυνσης και υποστήριξης και έτσι ο ιστότοπος κατέρρευσε.) 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο Miro CEO Peter Lamont να δώσει δηµόσια απάντηση στην 

οµάδα ανάπτυξης σε ένα άρθρο µε τίτλο «Το Mambo ανοιχτού κώδικα ∆ιαµάχη - 20 

ερωτήσεις µε τον Miro». Το γεγονός αυτό δηµιούργησε αντιπαράθεση στο εσωτερικό 

της κοινότητας ελεύθερου λογισµικού για τον ορισµό της έννοιας "ανοιχτός κώδικας".. 

Στα Φόρουµ σε πολλά άλλα έργα ανοικτού κώδικα ήταν ενεργός ο διάλογος αυτός µε 

αποσπάσεις υπέρ και κατά των ενεργειών των δύο πλευρών. ∆ύο εβδοµάδες µετά την 

ανακοίνωση του Eddie οι οµάδες αναδιοργανώθηκαν και η κοινότητα συνέχισε να 

αυξάνει. Ο Eben Moglen και το νοµικό κέντρο ελευθερίας του κώδικα (Software 

Freedom Law Center (SFLC) ) βοήθησε τον πυρήνα της οµάδας ανάπτυξης του Joomla 

αρχίζοντας από τον Αύγουστο του 2005, όπως υποδεικνύονταν από το σχόλιο του 

Moglen στο ιστολόγιο εκείνη την ηµεροµηνία και από µία σχετική OSM ανακοίνωση. 

Η εταιρεία έκτοτε συνέχισε να προσφέρει νοµικές συµβουλές στο έργο του Joomla. 

Στις 18 Αυγούστου, ο Andrew Eddie συγκάλεσε συγκέντρωση της κοινότητας για να 

αποφασιστεί το όνοµα του έργου. Η βασική οµάδα ανάπτυξης είχε δηλώσει έµµεσα ότι 

θα υιοθετούσε το όνοµα που θα πρότεινε η κοινότητα αλλά τελικά η οµάδα επέλεξε το 

όνοµα ανεξάρτητα από τα προτεινόµενα της κοινότητας. Έτσι στις 22 Σεπτεµβρίου, 

ανακοινώθηκε το νέο όνοµα, "Joomla!,". Η λέξη είναι ο αγγλοποιηµένος όρος jumla της 

γλώσσας Σουαχίλι που σηµαίνει "όλοι µαζί" ή "σαν ένα" ο οποίος έχει παρόµοια  

έννοια  και σε άλλες γλώσσες όπως τα Αραβικά και τα Ουρντού. Στις 26 Σεπτεµβρίου, 

η οµάδας συγκάλεσε την κοινότητα σε ψηφοφορία για τον καθορισµό του λογότυπου. 

Η απόφαση της κοινότητας ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεµβρίου. Στις 2 Οκτωµβρίου , 
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κατευθυντήριες γραµµές της µάρκας, µια µάρκα εγχειρίδιο και ένα σύνολο λογότυπων 

δηµοσιεύθηκαν για χρήση από την κοινότητα. Το Joomla νίκησε το βραβείο ‘Packt 

Publishing Open Source Content Management System’ το  2006, 2007, και  2011. 

Στις 27 Οκτωβρίου του 2008, η εταιρεία Packt Publishing ανακοίνωσε ότι ο Johan 

Janssens ήταν το "πιο πολύτιµο άτοµο" (MVP), για το έργο του ως ένας από τους 

επικεφαλής προγραµµατιστές του πλαισίου 1.5 Joomla και την αρχιτεκτονική του. Το 

2009 η Louis Landry έλαβε το βραβείο ως "Πιο πολύτιµο Πρόσωπο"  για το ρόλο του 

ως αρχιτέκτονα του Joomla και ως συντονίστρια ανάπτυξης.  

 
2.3.4.2. Επεκτάσεις και ασφάλεια στο Joomla 

 
Όσον αφορά την ασφάλεια της έκδοσης 2.5 παρατίθενται στο παράρτηµα Β2 ένα γενικό 

πρότυπο ασφαλείας που έχει διαµορφωθεί από την συσσώρευση τεχνογνωσίας επάνω 

σε θέµατα ασφαλείας των συστηµάτων WCMS και των επεκτάσεων. Επίσης, 

παρατίθενται στο παράρτηµα Β3 διάφορες τεχνικές ασφαλείας όσον αφορά τον 

προγραµµατισµό και δηµιουργία επεκτάσεων, πολλές από τις οποίες θα εφαρµόσουµε 

στην φάση της υλοποίησης. Τέλος, στο παράρτηµα Β4 και Β5, όσο αφορά τους 

τελικούς χρήστες του συστήµατος, αναφέρονται διάφορες χρήσιµες συµβουλές 

ασφαλείας για θέµατα ασφαλείας που αφορούν το ίδιο το  σύστηµα όσο και την 

εγκατάσταση επεκτάσεων τρίτων.  

 
2.3.4.3. Σηµερινή κατάσταση του Joomla 

 

Από το Μάρτιο του 2007, πάνω από 30 εκατοµµύρια αντίγραφα του συστήµατος 

Joomla έχουν µεταφορτωθεί σύµφωνα µε τον οργανισµό του Joomla.org. Το σύστηµα 

Joomla χρησιµοποιείται σε ποσοστό 2.7% των µεγαλύτερων ιστοτόπων του κόσµου. Οι 

ιστότοποι αυτοί καλύπτουν όλα τις θεµατικές όπως εκπαίδευση, τέχνη, πολυµέσα, 

αθλητικά, επιστήµη, τεχνολογία, υγεία και πολλές άλλες. Μερικούς από τους πιο 

δηµοφιλής ιστότοπους που χρησιµοποιούν το Joomla σύµφωνα µε το περιοδικό του 

Joomla (The Joomla Community magazine, 2012) είναι : 

� Harvard University - The Graduate School of Arts and 

Sciences(http://gsas.harvard.edu/ ) 

� The Alliance for Catholic Education - University of Notre 

Dame(http://ace.nd.edu/ ) 

� Το site του joomla!( http://www.joomla.org/ ) 

� The Hill (http://thehill.com/) 

� Linux (https://www.linux.com/) 
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� It Wire (http://www.itwire.com/ ) 

� Guggenheim (http://www.guggenheim.org/ ) 

� MTV Greece (http://www.mtvgreece.gr/ ) 

� The Fashion Spot (http://www.thefashionspot.com/ ) 

� United Nations Regional Information Centre for Western Europe UNRIC 

(http://www.unric.org/en/ ) 

Σήµερα το σύστηµα Joomla έχει φτάσει την έκδοση 3.0 επειδή όµως η έκδοση αυτή 

είναι καινούργια και δεν έχει πλήρη υποστήριξη και βοήθεια θα χρησιµοποιήσουµε 

στην φάση της υλοποίησης την αµέσως προηγούµενη έκδοση 2.5. 

 
3. Μεθοδολογία 

 
¨Όπως έχει προαναφερθεί η µεθοδολογία ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος 

θα γίνει σύµφωνα µε έναν συνδυασµό δύο µεθοδολογιών, σχετικά µε την ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστηµάτων που έχουν προταθεί από τους Dennis, Wixom, Tegarden 

(2011) και Rosenberg & Stephens (2007). Η συγκεκριµένη µεθοδολογία έχει διδαχθεί 

στο τρίτο εξάµηνο του µεταπτυχιακού «Management Information Systems» (∆ιοίκηση 

Πληροφοριακών Συστηµάτων) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης 

(εικόνα 15).  

 

 
Εικόνα 15: Η προσέγγιση του εργαστηρίου του MIS για ΑΣΠΣ (Ταραµπάνης και 

Ταµπούρης, 2011). 
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Εικόνα 16: Η φάσεις ανάπτυξης Π.Σ. σύµφωνα µε την προσέγγιση του εργαστηρίου του 

MIS για ΑΣΠΣ (Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011). 
 

Ειδικότερα, οι φάσεις ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήµατος έχουν ως εξής: 

A. Προετοιµασία ( planning ) 

Στην φάση αυτήν  προσδιορίζονται οι υπάρχουσες δραστηριότητες σχετικά µε 

την διαχείριση των συναλλασσοµένων καθώς και οι απαιτήσεις του συστήµατος 

ανάλογα µε τον ρόλο των χρηστών.   

B. Ανάλυση ( analysis) 

Στην φάση αυτήν προσδιορίζονται οι περιπτώσεις χρήσεις του Π.Σ. καθώς και οι 

περιγραφές τους ενώ προσδιορίζεται ένα πρώτο βασικό λειτουργικό µοντέλο 

(domain model). 

C. Ανάλυση-Σχεδιασµός 

Στην φάση αυτήν προσδιορίζονται τα αντικείµενα , σχεδιάζονται οι οθόνες  

καθώς και οι ενέργειες που επιτελούν, µέσω των διαγραµµάτων ευρωστίας κάθε 

περίπτωσης χρήσης. Επίσης, σχεδιάζονται οι διεπαφές χρήστη. 

D. Σχεδιασµός ( design ) 

Στην φάση αυτήν προσδιορίζονται οι κλάσεις και οι σχέσεις µεταξύ τους. 

Επίσης, προσδιορίζεται η φυσική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού 

συστήµατος µε το διάγραµµα παράταξης. Ακόµη, σχεδιάζεται το διάγραµµα 

οντοτήτων-συσχετίσεων από το οποίο ανάγεται το διάγραµµα της σχεσιακής 
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βάσης δεδοµένων . Τέλος σχεδιάζεται ο χάρτης του συστήµατος τόσο για το 

frontend όσο και για το backend και για όλες τις περιπτώσεις χρηστών.  

E. Υλοποίηση ( implementation ) 

Στην φάση αυτή προσδιορίζεται ο κατάλογος των αρχείων και των φακέλων και 

υλοποιείται ο κώδικας.  

 
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε σχετικά µε το πότε και πως γίνεται καθεµιά από τις 

τέσσερις φάσεις είναι αυτή της Κατασκευής Αναλώσιµων Πρωτοτύπων (throwaway 

prototyping). Σύµφωνα µε την µεθοδολογία αυτήν (Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011) 

η ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση γίνονται παράλληλα και κυκλικά ώσπου το 

πλήρες σύστηµα να υλοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως φαίνεται στην εικόνα 17, ξεκινάµε µε 

ένα σύστηµα µε βασικές µόνο λειτουργικότητες που ανταποκρίνονται σε ότι 

χρησιµοποιήσει πρώτα ο χρήστης. Οι χρήστες βλέπουν το σύστηµα και ένας νέος 

κύκλος αρχίζει και πάλι. 

 

 

 
Εικόνα 17: Κατασκευή Αναλώσιµων Πρωτοτύπων (throwaway 

prototyping) (Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011). 
 
Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθοδολογίας είναι: 

– ∆εν χάνεται καθόλου χρόνος: ο χρήστης βλέπει συνέχεια νέες εκδόσεις. 

– Ο χρήστης δεν έχει χαρτί αλλά ένα πραγµατικό σύστηµα για να σχολιάσει. 

Τα µειονεκτήµατα αντίθετα είναι: 

– ∆εν υπάρχει χρόνος για εις βάθος ανάλυση και σχεδιασµό. 

– Τα πρώτα σχέδια συνήθως πετάγονται λόγω πολλών αλλαγών. 
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– Μπορεί να γίνει κάποιο βασικό λάθος και να γίνει αντιληπτό πολύ αργά στην 

υλοποίηση. 

 
3.1. Η φάση της προετοιµασίας 

 

H φάση προετοιµασίας αποτελείται από 2 βήµατα: 

a) Εκκίνηση Έργου - Project Initiation 

– Προσδιορίζονται και αποτιµώνται οι στόχοι και οι προσδοκίες από το νέο 

σύστηµα. 

Στο βήµα της έναρξης του έργου λαµβάνουν χώρα δύο δραστηριότητες 

i) Ο προσδιορισµός έργου µέσω της συµπλήρωσης της «αίτησης συστήµατος» 

    (system request) 

ii) Η ανάλυση σκοπιµότητας του έργου 

b) ∆ιαχείριση Έργου - Project Management 

            i) Προσδιορίζονται οι ενέργειες διαχείρισης του έργου. 

               – Π.χ. αποτίµηση µεγέθους του έργου, καταγραφή όλων των βηµάτων και                             

                  ενεργειών, στελέχωση, ενέργειες συντονισµού και παρακολούθησης. 

 
3.1.1. Εκκίνηση του Έργου-Project Initiation 
 

3.1.1.1. Αίτηση Συστήµατος 
 

Α) Εντολέας του Έργου: Οι τελικοί χρήστες του συστήµατος  

Β) Οργανωσιακές  ανάγκες 

Αυτό το έργο έχει ως σκοπό την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της διαχείρισης των 

συναλλασσοµένων του Νοµού της διεργασίας του διοικητικού ελέγχου των 

συναλλασσοµένων της λειτουργίας του φυτουγειονοµικού και ποιοτικού ελέγχου του 

Φυτικού Κεφαλαίου του Νοµού καθώς και την καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

των στοιχείων αυτών µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθώς και των πολιτών. 

Ειδικότερα η υπηρεσία χρειάζεται: 

• πλήρη αυτοµατοποίηση και ολοκλήρωση του συστήµατος διαχείρισης 

συναλλασσοµένων 

• καλύτερη εποπτεία της κατάστασης των συναλλασσοµένων του Νοµού. 

• Ηλεκτρονική διάχυση, διασταύρωση και επικοινωνία των στοιχείων των 

συναλλασσοµένων τόσο µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας όσο και µε τους 

πολίτες. 
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• αύξηση της ποιότητας του παραγόµενου έργου, µέσω της µείωσης των λαθών 

και των παραλείψεων . 

• µείωση του χρόνου της διαδικασίας που αφορά την αναζήτηση και  διαχείρισης 

των συναλλασσοµένων. 

 
3.1.1.1.1. Οργανωσιακές απαιτήσεις 

 
Το σύστηµα θα ενοποιήσει όλες τις οργανωσιακές διεργασίες του διοικητικού ελέγχου 

των συναλλασσοµένων. Το νέο ΠΣ θα ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις: 

• Ηλεκτρονική διαχείριση στοιχείων συναλλασσοµένων. 

• Ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων. 

• Ηλεκτρονική αναζήτηση συναλλασσοµένων 

• Ηλεκτρονικές αναφορές σχετικά συναλλασσόµενους 

• Αυτοµατοποιηµένη επικοινωνία των στοιχείων των συναλλασσοµένων µεταξύ 

των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

• Ταχύτητα και απλοποίηση των διαδικασιών 

• Ασφάλεια του ΠΣ 

• Μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό 

 
3.1.1.1.2. Οργανωσιακή αξία 

 
Το νέο ΠΣ θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και σε επίπεδο 

επιχειρησιακών διεργασιών, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των 

υποκαταστηµάτων και των πρακτορείων. H ένταξη του νέου ΠΣ στη λειτουργία της 

επιχείρησης αναµένεται να αποφέρει τα εξής οφέλη: 

Απτά 

• µείωση του κόστους διεκπεραίωσης των συναλλαγών τουλάχιστον κατά 80% 

• µείωση της γραφειοκρατίας 

Άυλα 

• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και υπαλλήλων 

• Καλύτερη διαχείριση  συναλλασσοµένων 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων 

• Μείωση λαθών και παραλείψεων 

• Αύξηση της ταχύτητας των συναλλαγών 

• Καλύτερη συνεργασία µεταξύ τµηµάτων της υπηρεσίας 

• ∆ιευκόλυνση της συνολικής εποπτείας για τη ∆ιοίκηση 
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• ∆ηµιουργία ιστότοπου ενηµέρωσης των πολιτών για θέµατα της υπηρεσίας 

 
3.1.1.2. Ειδικά ζητήµατα ή περιορισµοί 

 
• Το ΠΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιµο πριν το τέλος του Σεπτεµβρίου. 

• Το ΠΣ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες συναλλασσοµένων µέσω ιστοσελίδας 

τόσο στους υπαλλήλους του τµήµατος όσο και στους πολίτες. 

• Το ΠΣ απαγορεύεται να δηµοσιεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα όπως 

αριθµό φορολογικού µητρώου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας 

κλπ στους πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωµα εγγραφής για κωδικό ενώ 

σε υπαλλήλους άλλων τµηµάτων ή του ίδιου τµήµατος που δεν είναι όµως 

υπεύθυνοι για τα στοιχεία θα πρέπει να τους δίνεται ένας κωδικός πρόσβασης 

από τον υπερδιαχειριστή του συστήµατος κατόπιν αιτήµατος τους. 

• Το ΠΣ θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο, ώστε αν προκύψει νέα κατηγορία 

συναλλασσοµένων να µπορεί εύκολα να αναβαθµιστεί το σύστηµα 

συµπεριλαµβάνοντας την νέα κατηγορία. 

• Το ΠΣ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα εύκολης αναζήτησης των στοιχείων 

των συναλλασσοµένων. 

 
3.1.2. Ανάλυση Σκοπιµότητας 

  
3.1.2.1. Τεχνική σκοπιµότητα  

 
Το συγκεκριµένο έργο είναι τεχνικά εφικτό. Ο υπεύθυνος του έργου είναι 

τελειόφοιτος του µεταπτυχιακού τµήµατος «Πληροφοριακά Συστήµατα» του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, οι τελικοί χρήστες 

έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες του συστήµατος. 

Το µέγεθος του έργου συνεπάγεται χαµηλό κίνδυνο. 

Το πρόγραµµα που θα αναπτυχθεί θα έχει ως άξονα ανάπτυξης ελεύθερα 

προγράµµατα. Ο κίνδυνος τα προγράµµατα αυτά να σταµατήσουν να 

υποστηρίζονται εκτιµάται πολύ χαµηλός. 

• Γλώσσα προγραµµατισµού php. Προκειµένου το λογισµικό που θα 

αναπτυχθεί να είναι ανεξάρτητο Λειτουργικού Συστήµατος. 

• Το σύστηµα θα επικοινωνεί µε µια βάση δεδοµένων η οποία θα 

δηµιουργηθεί µε την MySQL. 

• Σύστηµα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχοµένου Joomla το οποίο έχει µία 

µεγάλη κοινότητα υποστήριξης. 
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3.1.2.1. Οικονοµική σκοπιµότητα 
 
Το έργο όχι µόνο είναι οικονοµικά εφικτό αφού δεν θα κοστίσει τίποτε απολύτως αλλα 

και θα έχει οικονοµικά οφέλη από την µείωση της γραφειοκρατίας! Τα άυλα οφέλη 

είναι η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, η αύξηση της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων και η γενικότερη βελτιωµένη λειτουργία του οργανισµού, τα οποία δεν 

µπορούν να ποσοτικοποιηθούν, αλλά συµβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση µιας 

υπηρεσίας. 

 
3.1.2.2. Εταιρική  σκοπιµότητα 
 
Το έργο κρίνεται απαραίτητο να υλοποιηθεί, καθώς η υπηρεσία επιθυµεί την πλήρη 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και την ηλεκτρονική επικοινωνία των εµπλεκόµενων 

µερών. Το πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτυχθεί ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τους 

στόχους της υπηρεσίας, καθώς προσφέρει λύση στα σηµαντικότερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η υπηρεσία και µακροπρόθεσµα θα έχει και επιπρόσθετα 

οφέλη. Βραχυπρόθεσµα το πληροφοριακό σύστηµα θα ολοκληρώσει και θα 

αυτοµατοποιήσει την λειτουργία της διαχείρισης συναλλασσοµένων, το οποίο 

χρησιµοποιεί η υπηρεσία διευκολύνοντας διάφορες διεργασίες, όπως η αναζήτηση 

στοιχείων συναλλασσοµένων, η δηµιουργία συνοπτικής εικόνας του φυτικού 

κεφαλαίου του Νοµού κ.α., τα οποία γινόταν µεµονωµένα από τον εκάστοτε υπάλληλο 

και µε την υποστήριξη απλών εφαρµογών γραφείου. Η εγκατάσταση του νέου 

συστήµατος θα µειώσει σηµαντικά το φόρτο εργασίας του προσωπικού, θα συµβάλλει 

στη µείωση των λαθών και παραλείψεων, όπως και στη µείωση του χρόνου των 

διαδικασιών που επιτελούνται στην υπηρεσία. Το προσωπικό έχει καλή γνώση Η/Υ και 

άρα αναµένεται η προσαρµογή τους στο νέο σύστηµα να γίνει γρήγορα και χωρίς 

υψηλό ρίσκο. Επιπρόσθετα, τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι ενδεικτικά για 

την αποδοχή και την υποστήριξη του νέου ΠΣ από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Η 

διοίκηση της υπηρεσίας όχι µόνο θα διευκολυνθεί στην εποπτεία των 

συναλλασσοµένων αλλά θα βελτιώσει την ποιότητα προσφοράς υπηρεσιών. 

 
3.2. Η φάση της Ανάλυσης 

 
Στην φάση αυτήν προσδιορίζεται η τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας όσον αφορά 

τον διοικητικό έλεγχο των συναλλασσοµένων, στην συνέχεια προσδιορίζονται οι 

λειτουργικές και µη απαιτήσεις του συστήµατος και τέλος αποφασίζεται η στρατηγική 

ανάλυσης των απαιτήσεων. 
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3.2.1. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων  

 
Το διάγραµµα δραστηριοτήτων της εικόνας 18 µας δείχνει τις υπάρχουσες βασικές 

οργανωτικές διεργασίες της υπηρεσίας όσων αφορά τον διοικητικό έλεγχο των 

συναλλασσοµένων, περιγράφει, δηλαδή την υπάρχουσα κατάσταση.  

 

 
Εικόνα 18: ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων της υπάρχουσας κατάστασης της υπηρεσίας. 

 
Όπως παρατηρούµε, η κατάθεση των στοιχείων του πολίτη γίνεται µε την φυσική 

παρουσία του πολίτη και µε φυσικά έγγραφα στην υπηρεσία και στην συνέχεια οι 

υπάλληλοι της υπηρεσίας που είναι επιφορτισµένοι µε το έργο της διαχείρισης των 

εγγράφων προβαίνουν στον διοικητικό έλεγχό τους. Αν βρεθούν εντάξει καταχωρούν 

τα στοιχεία ηλεκτρονικά σε όποια µορφή και σε οποιοδήποτε πρόγραµµα επιθυµεί ο 

υπάλληλος ή η υπηρεσία ενώ σε κάποιες υπηρεσίες δεν γίνεται κάν ηλεκτρονική 

καταχώριση των στοιχείων. Στην συνέχεια ενηµερώνεται ο πολίτης για την επιτυχή 

καταχώρισή του µέσω ταχυδροµείου γεγονός που συνεπάγεται σπατάλη χρόνου και 

αναλωσίµων. Παράλληλα µπορεί ο πολίτης να ζητήσει στοιχεία για την εγγραφή του 

όπως και άλλοι υπάλληλοι του ίδιου τµήµατος να αναζητήσουν τα στοιχεία του 

συναλλασσοµένου για στατιστικούς λόγους, για αποτελεσµατική οργάνωση επιτοπίων 

ελέγχων, για αλλαγή στοιχείων, για διαγραφή κλπ, το οποίο όµως απαιτεί την φυσική 

παρουσία τους στην υπηρεσία και επιπλέον δεν είναι εξασφαλισµένο ότι θα βρούν τον 

υπάλληλο ή ότι  θα εγκριθεί η παροχή στοιχείων. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής εικόνα 

των συναλλασσοµένων του Νοµού και το κυριότερο ότι δεν σχετίζονται οι 
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διαφορετικές κατηγορίες συναλλασσοµένων µεταξύ τους, δηλαδή κάθε υπάλληλος που 

είναι επιφορτισµένος µε το έργο της διαχείρισης µίας κατηγορίας συναλλασοµένων δεν 

έχει επίγνωση αν διαχειρίζεται και ως συναλλασσόµενος άλλης κατηγορίας από άλλον 

υπάλληλο, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία που είναι κοινά µεταξύ τους να αναζητούνται 

πολλαπλάσιες φορές µε κόστος χρόνου χρήµατος αλλά και προπάντων της ποιότητας 

εξυπηρέτησης των πολιτών, το οποίο αποτελεί την νέα επιταγή επιτυχίας για µία 

σύγχρονη δηµόσια υπηρεσία. 

 
3.2.2. Προσδιορισµός των Απαιτήσεων - Requirements Definition 

 
Απαίτηση είναι µια δήλωση του 

– τί πρέπει να κάνει το νέο σύστηµα ή 

– του τί γνώρισµα θα πρέπει να έχει 

Στη φάση της ανάλυσης, οι απαιτήσεις του συστήµατος διατυπώνονται από τη σκοπιά 

του χρήστη γι’ αυτό και ονοµάζονται επίσης και απαιτήσεις χρηστών – user 

requirements. Εστιάζονται στο «τί» του νέου συστήµατος και όχι στο «πώς».  Αργότερα 

στη φάση του σχεδιασµού, οι απαιτήσεις του συστήµατος γίνονται περισσότερο 

τεχνικές, εκφράζουν και το «πώς» θα υλοποιηθούν, διατυπώνονται από τη σκοπιά 

αυτού που το αναπτύσσει και γι’ αυτό και ονοµάζονται απαιτήσεις του συστήµατος – 

system requirements. 

 
3.2.2.1. Λειτουργικές απαιτήσεις 

Σχετίζονται ευθέως µε 

– λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί ή 

– πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαµβάνει το νέο σύστηµα 

Λ.1  ∆ιαχείριση των ∆ήµων του Νοµού. 

Λ.1. 1 Εγγραφή των ∆ήµων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να καταχωρήσουν στο σύστηµα της υπηρεσίας, τους 

∆ήµους που έχει ο Νοµός, συµπληρώνοντας τα πεδία µε τα εξής στοιχεία (όνοµα 

∆ήµου, ταχυδροµικός κωδικός ∆ήµου). Θα έχουν επίσης την δυνατότητα είτε γρήγορης 

διαδοχικής εγγραφής πολλών ∆ήµων είτε την εγγραφή ενός µόνο ∆ήµου και επιστροφή 

στο κεντρικό µενού είτε ακύρωσης της εγγραφής και επιστροφή στο µενού. 

Λ.1. 2 Επεξεργασία/τροποποίηση των ∆ήµων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία ενός ∆ήµου. Θα έχουν επίσης 

την δυνατότητα είτε επιστροφής στο κεντρικό µενού είτε παραµονή στην παρούσα 

εγγραφή είτε την ακύρωση της επεξεργασίας.  
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Λ.1. 3 ∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων ∆ήµων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να διαγράφουν είτε έναν ∆ήµο είτε πολλούς µαζί.  

 

 
Λ.2  ∆ιαχείριση των κοινοτήτων του  Νοµού. 

Λ.2. 1 Εγγραφή των κοινοτήτων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να καταχωρήσουν στο σύστηµα της υπηρεσίας, τις 

κοινότητες των ∆ήµων που έχει ο Νοµός συµπληρώνοντας τα πεδία µε τα εξής στοιχεία 

(όνοµα κοινότητας) ενώ θα έχουν την δυνατότητα επιλογής από έτοιµη λίστα του 

Νοµού που θα ανήκει ο συναλλασσόµενος. Θα έχουν επίσης την δυνατότητα είτε 

γρήγορης διαδοχικής εγγραφής πολλών κοινοτήτων είτε την εγγραφή µίας µόνο 

κοινότητας και επιστροφή στο κεντρικό µενού είτε ακύρωσης της εγγραφής και 

επιστροφή στο µενού. 

Λ.2. 2 Επεξεργασία/τροποποίηση των κοινοτήτων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία µίας κοινότητας. Θα έχουν 

επίσης την δυνατότητα είτε επιστροφής στο κεντρικό µενού είτε παραµονή στην 

παρούσα εγγραφή είτε την ακύρωση της επεξεργασίας.  

Λ.2. 3 ∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων κοινοτήτων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να διαγράφουν είτε µία κοινότητα είτε πολλές µαζί.  

 

Λ.3  ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας του  Νοµού. 

Λ.3. 1 Εγγραφή των συναλλασσοµένων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να εγγράψουν στο σύστηµα της υπηρεσίας τους 

συναλλασσόµενους του Νοµού συµπληρώνοντας τα πεδία µε τα εξής στοιχεία (αριθµό 

φορολογικού µητρώου, επίθετο, όνοµα, πατρώνυµο, διεύθυνση διαµονής, τηλεφωνικός 

αριθµός ή αριθµοί,  κοινότητας) ενώ θα έχει την δυνατότητα επιλογής από έτοιµη λίστα 

την κοινότητα στην οποία ανήκει, θα µπορεί να επιλέγει την ηµεροµηνία εγγραφής του 

κι αν δεν συµπληρωθεί θα συµπληρώνεται αυτόµατα η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, 

θα µπορεί να επιλέγει αν θα εµφανίζεται στην ιστοθέση της υπηρεσίας και τέλος θα 

µπορεί να προσθέτει διάφορα σχόλια σχετικά µε εκκρεµότητες στον φάκελο του ή 

οτιδήποτε άλλο. Θα έχει επίσης την δυνατότητα είτε γρήγορης διαδοχικής εγγραφής 

πολλών συναλλασσσοµένων είτε την εγγραφή ενός µόνο και επιστροφή στο κεντρικό 

µενού είτε ακύρωσης της εγγραφής και επιστροφή στο µενού. 

Λ.3. 2 Επεξεργασία/τροποποίηση των συναλλασσοµένων.  
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Οι διαχειριστές θα µπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία ενός συναλλασσοµένου. Θα 

έχουν επίσης την δυνατότητα είτε επιστροφής στο κεντρικό µενού είτε παραµονή στην 

παρούσα εγγραφή είτε την ακύρωση της επεξεργασίας.  

Λ.3. 3 ∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων .  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να  διαγράφουν είτε έναν συναλλασσόµενο είτε πολλούς 

µαζί.  

Λ.3. 4 ∆ηµοσίευση ή µη των στοιχείων ενός ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων .  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να  επιλέγουν ποιοι συναλλασσόµενοι θα εµφανίζονται 

στην ιστοθέση της υπηρεσίας. 

Λ.3. 5 Εµφάνιση λίστας των συναλλασσοµένων του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν έχουν µία πλήρη λίστα των συναλλασσοµένων του Νοµού. 

Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα επιλέγοντας τον αριθµό φορολογικού µητρώου  ενός 

συναλλασσοµένου να µπορούν να επεξεργαστούν/τροποποιήσουν (Λ.3.2) τα στοιχεία 

του  είτε επιλέγοντας έναν ή περισσοτέρους για διαγραφή (Λ.3.3) είτε επιλέγοντας έναν 

ή περισσοτέρους για δηµοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (Λ.3.4).  

 

Λ.4 ∆ιαχείριση των σχολίων των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

Λ.4. 1 Επεξεργασία/τροποποίηση των σχολίων.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να τροποποιούν τα σχόλια που έκανε κάποιος υπάλληλος 

της υπηρεσίας µέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας, που δεν είναι υπεύθυνος για τον 

διοικητικό έλεγχο των συναλλασσοµένων. Θα έχουν επίσης την δυνατότητα είτε 

επιστροφής στο κεντρικό µενού είτε την ακύρωση της επεξεργασίας.  

Λ.4. 2 ∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων σχολίων.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να διαγράφουν είτε ένα σχόλιο είτε πολλά µαζί.  

 

Λ.5  Προαιρετική ∆ιαχείριση των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας του  

Νοµού. 

Λ.5. 1 Εγγραφή των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να εγγράψουν στο σύστηµα της υπηρεσίας τους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας συµπληρώνοντας τα πεδία µε τα εξής στοιχεία 

(ειδικός κωδικός εµπόρου, όνοµα επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης, τηλεφωνικός 

αριθµός ή αριθµοί της επιχείρησης) ενώ θα έχει την δυνατότητα επιλογής από έτοιµη 

λίστα του συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας στην οποία ανήκει η εµπορική 

επιχείρηση, θα µπορεί να επιλέγει την ηµεροµηνία εγγραφής της κι αν δεν συµπληρωθεί 

θα συµπληρώνεται αυτόµατα η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα, θα µπορεί να επιλέγει 
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αν θα εµφανίζεται στην ιστοθέση της υπηρεσίας, θα µπορεί να επιλέγει από έτοιµη 

λίστα τον τύπο της εµπορίας και τέλος θα µπορεί να προσθέτει διάφορα σχόλια σχετικά 

µε εκκρεµότητες στον φάκελο του ή οτιδήποτε άλλο. Θα έχει επίσης την δυνατότητα 

είτε γρήγορης διαδοχικής εγγραφής πολλών εµπόρων είτε την εγγραφή ενός µόνο και 

επιστροφή στο κεντρικό µενού είτε ακύρωσης της εγγραφής και επιστροφή στο µενού. 

Λ.5. 2 Επεξεργασία/τροποποίηση των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία ενός συναλλασσοµένου. Θα 

έχουν επίσης την δυνατότητα είτε επιστροφής στο κεντρικό µενού είτε παραµονή στην 

παρούσα εγγραφή είτε την ακύρωση της επεξεργασίας.  

Λ.5. 3 ∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να  διαγράφουν είτε έναν έµπορο είτε πολλούς µαζί.  

Λ.5. 4 Εµφάνιση λίστας των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας του Νοµού.  

Οι διαχειριστές θα µπορούν να έχουν µία πλήρη λίστα συναλλασσοµένων ειδικής 

κατηγορίας του Νοµού. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα επιλέγοντας τον ειδικό 

κωδικό αριθµό εµπόρου να µπορούν να επεξεργαστούν/τροποποιήσουν (Λ.5.2) τα 

στοιχεία του  είτε επιλέγοντας έναν ή περισσοτέρους για διαγραφή (Λ.5.3) είτε την 

δυνατότητα δηµοσιοποίησης των στοιχείων του εµπόρου στον ιστότοπο της υπηρεσίας . 

Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα αναζήτησης από την λίστα είτε µε βάση το όνοµα της 

επιχείρησης του συναλλασσόµενου είτε µε οποιαδήποτε κριτήριο. Τέλος, θα υπάρχει η 

δυνατότητα ταξινόµησης της λίστας µε βάση το όνοµα του συναλλασσοµένου ή τον 

ειδικό κωδικό εµπόρου ή ανάλογα µε το ποιοι είναι δηµοσιοποιηµένοι στην ιστοθέση 

της υπηρεσίας ή όχι. 

 

Λ.6  Προαιρετική δυνατότητα αναζήτησης συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας . 

 Οι διαχειριστές θα µπορούν να αναζητήσουν τα στοιχεία κάποιου συναλλασσόµενου 

από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας µε βάση το όνοµα ή επίθετο ή αριθµό φορολογικού 

µητρώου ή κάποιων σχολίων που έγιναν από κάποιους υπαλλήλους σχετικά µε αυτόν 

τον συναλλασσόµενο. Αντίθετα, οι πολίτες δεν θα έχουν αυτήν την δυνατότητα. 

 

Λ.7  Προαιρετική δυνατότητα αναζήτησης συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας . 

 Οι διαχειριστές αλλά και οι άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου και 

της διοίκησης που δεν είναι επιφορτισµένοι µε τον διοικητικό έλεγχο των 

συναλλασσοµένων αλλά και οι πολίτες θα µπορούν να αναζητήσουν τα στοιχεία 

κάποιου συναλλασσόµενου από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας µε βάση το όνοµα της 

επιχείρησης που διατηρεί ο συναλλασσόµενος είτε µε βάση το επίθετο του 
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συναλλασσόµενου είτε µε βάση τον ειδικό κωδικό εµπόρου ή κάποιων σχολίων που 

έγιναν από διαχειριστές σχετικά µε αυτόν τον συναλλασσόµενο. 

 

Λ.8  Εµφάνιση στοιχείων των συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας. 

Οι διαχειριστές αλλά και οι άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου και 

της διοίκησης που δεν είναι επιφορτισµένοι µε τον διοικητικό έλεγχο των 

συναλλασσοµένων,  εφόσον τους έχει χορηγηθεί κωδικός εισόδου στην ιστοσελίδα, θα 

µπορούν να δούν µία ταξινοµηµένη λίστα συναλλασσοµένων ενώ θα µπορούν 

επιλέγοντας κάποιον από την λίστα να ανοίγει µία καρτέλα µε τα αναλυτικά στοιχεία 

του συναλλασσσοµένου. 

 

Λ.8  Εµφάνιση στοιχείων των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας. 

Οι διαχειριστές αλλά και οι άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου και 

της διοίκησης που δεν είναι επιφορτισµένοι µε τον διοικητικό έλεγχο των 

συναλλασσοµένων αλλα και οι πολίτες θα µπορούν να δούν έναν πίνακα µε τους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας µε τα βασικά στοιχεία τους χωρίς να απαιτείται 

κάποιος κωδικός ή εγγραφή τους στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Ωστόσο, µόνο οι 

διαχειριστές και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που έχουν προµηθευτεί κωδικό εγγραφής 

στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας θα µπορούν επιλέγοντας έναν συναλλασσόµενο να δούν 

καρτέλα µε τα αναλυτικά στοιχεία του. 

 
3.2.2.2. Μη Λειτουργικές απαιτήσεις 

Αναφέρονται σε ιδιότητες συµπεριφοράς που θα πρέπει να έχει το νέο σύστηµα. 

Οργανωσιακές απαιτήσεις 

• Το ΠΣ θα είναι ανεξάρτητο λειτουργικού συστήµατος 

• Το ΠΣ θα είναι επεκτάσιµο, συµπεριλαµβάνοντας νέες κατηγορίες 

συναλλασσοµένων και συστατικών αναζήτησης τους µέσω της ιστοσελίδας της 

υπηρεσίας, µέσω αναβαθµίσεων.  

• Ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας των στοιχείων των 

συναλλασσοµένων. 

• Το ΠΣ δεν θα επιτρέπει την δηµοσίευση στοιχείων συναλλασσοµένων της γενικής 

κατηγορίας χωρίς κωδικό εισόδου που θα χορηγείται µόνο από τον υπερδιαχεριστή 

στους υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
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• Το σύστηµα θα είναι φιλικό προς τον χρήστη 

• Μείωση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων 

• Μείωση του χρόνου αναζήτησης στοιχείων των συναλλασσοµένων. 

• Αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων 

Επίδοση συστήµατος 

• Το σύστηµα θα χωρίζεται σε σύστηµα για διαχείριση στο backend  και σε σύστηµα 

για πλοήγηση στο frontend. 

• Η βάση δεδοµένων θα ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο. 

• Η βάση δεδοµένων θα κλειδώνει τα δεδοµένα των συναλλασσοµένων της ειδικής 

κατηγορίας σε περίπτωση επεξεργασίας τους από άλλων ενδιαφερόµενο. 

Απαιτήσεις ασφάλειας 

• Το σύστηµα θα λειτουργεί µέσω του πρωτοκόλλου http. 

• Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήµατος θα είναι υπεύθυνος να κρατάει 

back up της βάσης δεδοµένων ανα τακτά χρονικά διαστήµατα. 

• Οι κωδικοί που θα γίνονται δεκτοί στο σύστηµα θα πρέπει να αποτελούνται από: 

κεφαλαίους/ µικρούς χαρακτήρες, ειδικά σύµβολα και µήκος χαρακτήρων 

τουλάχιστον έξι. 

Κουλτούρα και πολιτικές απαιτήσεις 

Το σύστηµα θα έχει δυνατότητα επιλογής γλώσσας µεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών.  

 
Όσον αφορά την στρατηγική ανάλυσης των απαιτήσεων σχετικά µε την εικόνα που 

θέλουµε να έχει το σύστηµα θα χρησιµοποιήσουµε την τεχνική του ανασχεδιασµού των 

οργανωσιακών διαδικασιών - Business Process Reengineering (BPR) κύρια 

χαρακτηριστηκά της οποίας είναι: 

– ριζικές αλλαγές των οργανωσιακών διαδικασιών 

– Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας – effectiveness -“doing the right things” 

– η στρατηγική µε τα περισσότερα οφέλη αλλά και το περισσότερο ρίσκο 

– ανάγκη ιδιαίτερα καινοτοµικής και δηµιουργικής σκέψης. 

 

3.2.3. ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης- Use case diagram 
 
Τα µοντέλα περιπτώσεων χρήσης περιγράφουν την εξωτερική συµπεριφορά ή αλλιώς 

την λειτουργική πλευρά ενός πληροφοριακού συστήµατος, δηλαδή µας βοηθάει να 

καταλάβουµε ποιος θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα και τι θα κάνει το σύστηµα. Στην 

εικόνα 19 περιγράφονται οι βασικές περιπτώσεις χρήσης ενώ στην επόµενη ενότητα 

περιγράφονται λεπτοµερώς οι λειτουργίες τους. 
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Εικόνα 19: ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης της µέλλουσας κατάστασης της 

λειτουργίας του διοικητικού ελέγχου των συναλλασσοµένων. 
 

3.2.4. Περιγραφή των  περιπτώσεων χρήσης της εικόνας 19 
 
Ακολουθούν οι περιγραφές των περιπτώσεων χρήσης. Για τις περιπτώσεις χρήσης στο 

backend ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ένα κωδικό που θα του χορηγηθεί από 

τον υπερδιαχεριστή του συστήµατος κατόπιν αίτησης του. Αντίθετα, για τις 

περιπτώσεις χρήσης στο frontend η χρήση του κωδικού είναι προαιρετική και εφόσον 

κάποιος τον διαθέτει θα µπορεί να πλοηγηθεί στην γενική κατηγορία των 

συναλλασσοµένων, να αναζητήσει στοιχεία τους όπως και να πλοηγηθεί σε αναλυτικά 

στοιχεία τους. Επίσης, θα έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί σε λίστα 

συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας, να αναζητήσει στοιχεία τους όπως και να 
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πλοηγηθεί σε αναλυτικά στοιχεία τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει πρόσβαση 

µόνο σε έναν πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας µε γενικά στοιχεία και όχι 

αναλυτικές λεπτοµέρειες λόγω θέµατος προσωπικών δεδοµένων. 

 

Πίνακας 7: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης: διαχείριση συναλλασσοµένων γενικής 
κατηγορίας 

Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

∆ιαχείριση συναλλασσοµένων γενικής 
κατηγορίας στο backend 

ID 1 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την εισαγωγή στο 

backend του συστήµατος µε λογαριασµό για κάθε χρήστη 
και την διαχείριση των συναλλασσοµένων γενικής 
κατηγορίας. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για όλους 
τους χρήστες που διαθέτουν κωδικό. 

Κανονική ροή συµβάντων 
1. Ο χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα µε λογαριασµό που του έχει χορηγηθεί 

από τον υπερδιαχειριστή. 
2. Το σύστηµα ελέγχει αν ο διαχειριστής έχει δικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή αν 

έχει κωδικό στο backend» . 
3. Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό µενού την διαχείριση συναλλασσοµένων 

γενικής κατηγορίας 
4. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τα στοιχεία:  

a. Κουτί επιλογής εγγραφής 
b. Αριθµός φορολογικού µητρώου 
c. Επίθετο 
d. Όνοµα 
e. Πατρώνυµο 
f. Κοινότητα διαµονής 
g. ∆ιεύθυνση κατοικίας 
h. Τηλέφωνο 
i. Ηµεροµηνία εγγραφής 
j. Σηµειώσεις επί της εγγραφής 
k. Check box δηµοσίευσης ή µη της εγγραφής 

5. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
a. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού εγγραφή νέου συναλλασσόµενου 

εκτελείται η υπορροή Υ-1. 
b. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού διαγραφή επιλεγµένου 

συναλλασσόµενου εκτελείται η υπορροή Υ-2. 
c. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού επεξεργασία επιλεγµένου 

συναλλασσόµενου εκτελείται η υπορροή Υ-3. 
d. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού δηµοσίευση ή µη δηµοσίευση του 

επιλεγµένου συναλλασσόµενου εκτελείται η υπορροή Υ-4. 
e. Αν ο χρήστης επιλέξει το ΑΦΜ ενός συναλλασσόµενου εκτελείται η 

υπορροή Υ-3. 
f. Αν ο χρήστης επιλέξει να δηµοσιοποιήσει ή όχι µία εγγραφή στο 

frontend ή όχι εκτελείται η υπορροή Y-4. 
g. Να επιστρέψει στο βήµα 3 της κανονικής ροής. 
h. Να επιστρέψει στο βήµα 3 και να επιλέξει: 

i. ∆ιαχείριση των ∆ήµων του Νοµού. Εκτέλεση της υπορροής Υ-
5. 
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ii. ∆ιαχείριση των Κοινοτήτων του Νοµού. Εκτέλεση της 
υπορροής Υ-9. 

iii.  ∆ιαχείριση των σχολίων στους συναλλασσόµενους γενικής 
κατηγορίας. Εκτέλεση της υπορροής Υ-13. 

6. Το σύστηµα εµφανίζει ένα υποµενού για την περίπτωση  χρήσης 1 και τις 
περιπτώσεις h του βήµατος 5 της κανονικής ροής της περίπτωσης χρήσης 1 . 

Υπορροές 
Υ-1:         

1.  Το σύστηµα ζητάει από το χρήστη συµπληρώσει τα εξής στοιχεία της 
φόρµας: 

i) Αριθµός φορολογικού µητρώου ii) Επίθετο 
iii)  Όνοµα iv) Πατρώνυµο 
v) ∆ιεύθυνση κατοικίας vi) Τηλέφωνο/α 
vii)  Λίστα επιλογής κοινότητας διαµονής viii)  Επιλογή ηµεροµηνίας 

εγγραφής από ηλεκτρονικό 
ηµερολόγιο 

ix) Check box επιλογής δηµοσίευσης ή όχι 
της εγγραφής στο frontend 

x) Σχόλια/ Σηµειώσεις 

2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
� Να ακυρώσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή και να επιστρέψει στο βήµα 4 της κανονικής 

ροής 
� Να επιστρέψει στο βήµα 3 της κανονικής ροής. 

Υ-2:         
 1. Το σύστηµα διαγράφει τον επιλεγµένο/ους συναλλασσόµενους: 

         2. Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 4 της κανονικής ροής 

Υ-3:  
      1. Το σύστηµα εµφανίζει την φόρµα του βήµατος 1 της υπορροής Υ-1   
          προσυµπληρωµένη. 
      2. Επαναλαµβάνεται το βήµα 2 της υπορροής Υ-1. 
Υ-4:  
      1. Η εγγραφή δηµοσιοποιείται στο frontend ή όχι. 
      2. Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 4 της κανονικής ροής. 

Υ-5:  
          1. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τα στοιχεία:  

a. Κουτί επιλογής εγγραφής 
b. ∆ήµος. 
c. Ταχυδροµικός κώδικας. 

    2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές:  
           a. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού εγγραφή νέου ∆ήµου εκτελείται η        
                υπορροή Υ-6. 
           b. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού διαγραφή επιλεγµένου ∆ήµου               
                εκτελείται η υπορροή Υ-7. 
           c. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού επεξεργασία επιλεγµένου ∆ήµου   
                εκτελείται η υπορροή Υ-8. 
           d. Αν ο χρήστης επιλέξει το όνοµα ενός ∆ήµου εκτελείται η υπορροή Υ-8     
           g. Να επιστρέψει στο βήµα 3 ή βήµα 6 της κανονικής ροής. 

Υ-6:  
         1. Το σύστηµα εµφανίζει µία φόρµα µε τα πεδία όνοµα ∆ήµου και Ταχυδροµικό  
             Κώδικας. 
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         2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
� Να ακυρώσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή και να επιστρέψει στο βήµα 1 της υπορροής 

Υ-5. 
Υ-7:  

1. Το σύστηµα διαγράφει τον επιλεγµένο/ους ∆ήµους. 
         2.Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 1 της υπορροής Υ-5. 

Υ-8:  
        1. Το σύστηµα εµφανίζει την φόρµα του βήµατος 1 της υπορροής Υ-6   
            προσυµπληρωµένη. 
        2. Επαναλαµβάνεται το βήµα 2 της υπορροής Υ-6. 
Υ-9:  
          1. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τα στοιχεία:  

d. Κουτί επιλογής εγγραφής 
e. Κοινότητα. 
f. Κωδικός Κοινότητας. 

    2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές:  
           a. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού εγγραφή νέας Κοινότητας  
               εκτελείται η υπορροή Υ-10. 
           b. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού διαγραφή επιλεγµένης Κοινότητας               
                εκτελείται η υπορροή Υ-11. 
           c. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού επεξεργασία επιλεγµένης  
               Κοινότητας εκτελείται η υπορροή Υ-12. 
           d. Αν ο χρήστης επιλέξει το όνοµα µίας Κοινότητας εκτελείται η υπορροή  
               Υ-12. 
           g. Να επιστρέψει στο βήµα 3 ή βήµα 6 της κανονικής ροής. 

Υ-10:  
         1. Το σύστηµα εµφανίζει µία φόρµα µε τα πεδία όνοµα Κοινότητας και ∆ήµο  
             στον οποίον ανήκει µε λίστα επιλογής µε όλους τους ∆ήµους του Νοµού. 
         2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 

� Να ακυρώσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή και να επιστρέψει στο βήµα 1 της υπορροής 

Υ-9. 
Υ-11: 

1. Το σύστηµα διαγράφει την επιλεγµένη/ες Κοινότητες. 
        2.Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 1 της υπορροής Υ-9. 

Υ-12: 
        1. Το σύστηµα εµφανίζει την φόρµα του βήµατος 1 της υπορροής Υ-10   
            προσυµπληρωµένη. 
        2. Επαναλαµβάνεται το βήµα 2 της υπορροής Υ-10. 
Υ-13: 
          1. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τα στοιχεία:  

g. Κουτί επιλογής εγγραφής 
h. Όνοµα συναλλασσόµενου. 
i. Όνοµα διαχειριστή που έκανε τα σχόλια αν υπάρχει. 
j. Ηµεροµηνία σχολίασης. 
k. Το σχόλιο. 

    2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές:  
           a. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού διαγραφή επιλεγµένου σχολίου               
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                εκτελείται η υπορροή Υ-14. 
           c. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού επεξεργασία επιλεγµένου σχολίου  
               εκτελείται η υπορροή Υ-15. 
           d. Αν ο χρήστης επιλέξει το όνοµα ενός σχολιαστή εκτελείται η υπορροή  
               Υ-15. 

           g. Να επιστρέψει στο βήµα 3 ή βήµα 6 της κανονικής ροής. 
Υ-14: 

1. Το σύστηµα διαγράφει το επιλεγµένο/α σχόλια. 
        2.Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 1 της υπορροής Υ-13. 
Υ-15:         
         1. Το σύστηµα εµφανίζει µία προσυµπληρωµένη φόρµα µε τα πεδία όνοµα  
             σχολιαστή, ηµεροµηνία σχολίασης µε την δυνατότητα επιλογής ηµεροµηνίας  
             από ηλεκτρονικό ηµερολόγιο και το σχόλιο.  
         2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 

� Να ακυρώσει την εγγραφή. 
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή. 
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή και να επιστρέψει στο βήµα 1 της υπορροής 

Υ-13. 
Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
Κανονική ροή 2: Ο διαχειριστής εισάγει λάθος κωδικό ή όνοµα χρήστης ή δεν εισάγει   
                            καθόλου µε αποτέλεσµα το σύστηµα τον ενηµερώνει για   
                            ενδεχόµενο λάθους και επιστρέφει στην κανονική ροή 1.    
Υπορροή Υ-1:    Αν ο χρήστης δεν συµπληρώσει τον αριθµό φορολογικού µητρώου ή  
                           την κοινότητα που ανήκει ο συναλλασσόµενος το σύστηµα               
                           ενηµερώνει τον χρήστη για την απαίτηση συµπλήρωσής τους.                 
                           Επίσης, η ηµεροµηνία αν δεν συµπληρωθεί παίρνει αυτόµατα την  
                           τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα ενώ το πεδίο δηµοσίευσης της  
                           εγγραφής παίρνει αυτόµατα την τιµή όχι δηµοσίευση. 
Υπορροή Υ-6:    Αν ο χρήστης δεν επιλέξει ένα όνοµα για τον ∆ήµο τότε το         
                           σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη για την απαίτηση συµπλήρωσής  
                           του. 
Υπορροή Υ-10: Αν ο χρήστης δεν επιλέξει ένα όνοµα για την Κοινότητα και δεν  
                           επιλέξει από την λίστα των ∆ήµων σε  ποιόν ∆ήµο ανήκει τότε το        
                           σύστηµα ενηµερώνει τον χρήστη για την απαίτηση συµπλήρωσής  
                           του.    
 
 
 

Πίνακας 8: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης διαχείριση συναλλασσοµένων ειδικής 
κατηγορίας στο backend 

Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

∆ιαχείριση συναλλασσοµένων ειδικής 
κατηγορίας στο backend 

ID 2 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την εισαγωγή στο 

backend του συστήµατος µε λογαριασµό για κάθε χρήστη 
και την διαχείριση των συναλλασσοµένων ειδικής 
κατηγορίας. Στην περίπτωση µας θα αφορά µία ειδική 
κατηγορία συναλλασσοµένων που εµπορεύονται 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η ίδια διαδικασία θα 
ακολουθείται για όλους τους χρήστες που διαθέτουν 
κωδικό. 
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Κανονική ροή συµβάντων 
1. Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό µενού της διαχείρισης συναλλασσοµένων 

γενικής κατηγορίας το υποµενού διαχείριση συναλλασσοµένων ειδικής 
κατηγορίας (στο παράδειγµα µας είναι οι έµποροι γεωργικών φαρµάκων) 

2. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τα στοιχεία:  
a. Αύξων αριθµό εγγραφής. 
b. Κουτί επιλογής εγγραφής. 
c. Ειδικός κωδικός εµπόρου. 
d. Επίθετο, Όνοµα, Πατρώνυµο και αριθµό φορολογικού µητρώου. 
e. Όνοµα εταιρείας ή φυσικού προσώπου επιχείρησης. 
f. Τον τύπο του εµπόρου (Λιανική, Χονδρική, και τα δύο). 
g. Την κατηγορία και ειδικότητα εκπαίδευσης του υπεύθυνου επιστήµονα. 
h. Την κοινότητα που βρίσκεται το κατάστηµα. 
i. Την διεύθυνση του καταστήµατος. 
j. Το τηλέφωνο του καταστήµατος. 
k. Την ηµεροµηνία εγγραφής του εµπόρου. 
l. Σηµειώσεις επί της εγγραφής. 
m. Check box δηµοσίευσης ή µη της εγγραφής 

3. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
a. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού εγγραφή νέου συναλλασσόµενου 

εκτελείται η υπορροή Υ-1. 
b. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού διαγραφή επιλεγµένου 

συναλλασσόµενου εκτελείται η υπορροή Υ-2. 
c. Αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού επεξεργασία επιλεγµένου 

συναλλασσόµενου εκτελείται η υπορροή Υ-3. 
d. Αν ο χρήστης επιλέξει τον ειδικό κωδικό ενός συναλλασσόµενου 

εκτελείται η υπορροή Υ-3. 
e. Αν ο χρήστης επιλέξει να δηµοσιοποιήσει ή όχι µία εγγραφή στο 

frontend ή όχι εκτελείται η υπορροή Y-4. 
f. Αν ο χρήστης κάνει αναζήτηση εµπόρου µε βάση είτε το όνοµα της 

επιχείρησης είτε µε βάση τις δηµοσιευµένες ή µη εγγραφές είτε µε άλλο 
κριτήριο εκτελείται η υπορροή Υ-5. 

g. Αν ο χρήστης επιλέξει το όνοµα του πεδίου ‘όνοµα επιχείρησης’ ή το 
πεδίο αύξων αριθµός εκτελείται η υπορροή Υ-6. 

h. Να επιστρέψει στο βήµα 1 ή 2 της κανονικής ροής.. 
4. Το σύστηµα εµφανίζει ένα υποµενού για την περίπτωση  χρήσης 1 και 2 

καθώς και τις περιπτώσεις h του βήµατος 5 της κανονικής ροής της 
περίπτωσης χρήσης 1.  

Υπορροές 
Υ-1:         

1.  Το σύστηµα ζητάει από το χρήστη συµπληρώσει τα εξής στοιχεία της 
φόρµας: 

i) Ειδικός κωδικός εµπόρου. ii) Όνοµα επιχείρησης. 
iii)  Λίστα επιλογής συναλλασσόµενου 

γενικής κατηγορίας  
iv) Λίστα επιλογής τύπου εµπόρου. 

v) ∆ιεύθυνση καταστήµατος vi) Τηλέφωνο/α καταστήµατος 
vii)  Λίστα επιλογής κοινότητας που ανήκει 

το κατάστηµα 
viii)  Επιλογή ηµεροµηνίας 

εγγραφής από ηλεκτρονικό 
ηµερολόγιο 

ix) Check box επιλογής δηµοσίευσης ή όχι 
της εγγραφής στο frontend 

x) Σχόλια/ Σηµειώσεις 

2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
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� Να ακυρώσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή  
� Να αποθηκεύσει την εγγραφή και να επιστρέψει στο βήµα 2 της κανονικής 

ροής 
� Να επιστρέψει στο βήµα 1 της κανονικής ροής. 

Υ-2:         
 1. Το σύστηµα διαγράφει τον επιλεγµένο/ους έµπορους. 

         2.Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 2 της κανονικής ροής 

Υ-3:  
      1. Το σύστηµα εµφανίζει την φόρµα του βήµατος 1 της υπορροής Υ-1   
          προσυµπληρωµένη. 
      2. Επαναλαµβάνεται το βήµα 2 της υπορροής Υ-1. 
Υ-4:  
      1. Η εγγραφή δηµοσιοποιείται στο frontend ή όχι. 
      2. Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 2 της κανονικής ροής. 

Υ-5:  
          1. Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 2 της κανονικής ροής µε µία  
              φιλτραρισµένη λίστα εγγραφών ανάλογα µε το κριτήριο που επιλέχτηκε.  
          2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 

� επιλέγει reset για να σβηστούν τα κριτήρια επιλογής και το       
                        σύστηµα τον επιστρέφει στο βήµα 2 της κανονικής ροής. 

� Επιστρέφει στο βήµα 1 ή 4 της κανονικής ροής. 
Υ-6:  
         1.  Το σύστηµα επιστρέφει στο βήµα 2 της κανονικής ροής µε µία  
               ταξινοµηµένη λίστα εγγραφών ανάλογα µε το πεδίο που επιλέχτηκε. 

Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
Υπορροή Υ-1 :   Αν ο χρήστης δεν συµπληρώσει τον ειδικό κωδικό εµπόρου ή 
 βήµα 1.              δεν επιλέξει κοινότητα στην οποία ανήκει το κατάστηµα το σύστηµα              
                           ενηµερώνει τον χρήστη για την απαίτηση συµπλήρωσής τους.                 
                           Επίσης, η ηµεροµηνία αν δεν συµπληρωθεί παίρνει αυτόµατα την  
                           τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα ενώ το πεδίο δηµοσίευσης της  
                           εγγραφής παίρνει αυτόµατα την τιµή δηµοσίευση.  
 
Κανονική ροή 3:Αν ο χρήστης προσπαθήσει να διαχειριστεί τα στοιχεία ενός  
                          συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας και τυγχάνει ήδη διαχείρισης  
                          και επεξεργασίας από άλλον χρήστη τότε το σύστηµα ενηµερώνει τον     
                          τρέχοντα χρήστη ότι ο συναλλασσόµενος δεν µπορεί να διαχειριστεί. 
 
 

Πίνακας 9: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης πλοήγηση σε ταξινοµηµένη λίστα 
συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας στο frontend. 

Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

Πλοήγηση σε ταξινοµηµένη λίστα 
συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας στο 
frontend 

ID 3 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την πλοήγηση του 

χρήστη στο Frontend και την εµφάνιση µίας 
ταξινοµηµένης λίστας συναλλασσοµένων γενικής 
κατηγορίας. 

Κανονική ροή συµβάντων 
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1. Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό µενού της ιστοσελίδας την εµφάνιση 
λίστας συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. 

2. Το σύστηµα εµφανίζει µία ταξινοµηµένη λίστα υπερσύνδεσµων µε 
συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας µε στοιχεία Όνοµα, Επίθετο, 
Πατρώνυµο. 

3.   Ο χρήστης επιλέγει έναν υπερσύνδεσµο και εκτελείται η υπορροή Υ-1. 
4. Το σύστηµα εµφανίζει το κεντρικό µενού. 

Υπορροές 
Υ-1:         

1.  Το σύστηµα εµφανίζει µία αναλυτική καρτέλα µε τα στοιχεία του 
επιλεγµένου συναλλασσόµενου µε τα εξής στοιχεία: 

i) Αριθµός φορολογικού µητρώου ii) Επίθετο 
iii)  Όνοµα iv) Πατρώνυµο 
v) ∆ιεύθυνση κατοικίας vi) Τηλέφωνο/α 
vii)  Κοινότητας διαµονής viii)  Ηµεροµηνία εγγραφής  
ix) ∆ήµος διαµονής x) Σηµειώσεις 
xi) Λίστα µε παλαιότερα σχόλια χρηστών 

µαζί µε το όνοµα χρήστη που έκανε τα 
σχόλια και την ηµεροµηνία υποβολής 
τους. 

xii)  Πεδίο µε όνοµα χρήστη αν 
έχει γίνει Log in , έναν πίνακα 
για εισαγωγή σχολίων από τον 
χρήστη και ένα κουµπί Submit 

2. Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 
� Να επιστρέψει στο βήµα 2 της κανονικής ροής µέσω υπερσύνδεσµου.  
� Να προσθέσει σχόλια για τον συναλλασσόµενο και να τα υποβάλλει οπότε 

εκτελείται η υπορροή Υ-2. 
� Να εκτυπώσει την καρτέλα χωρίς τα σχόλια. 
� Να αποστείλει την καρτέλα µε email. 
� Να επιστρέψει στο βήµα 1 της κανονικής ροής. 

Υ-2:         
 1. Το σύστηµα αποθηκεύει τα σχόλια του χρήστη και επιστρέφει στην υπορροή     
     Υ-1 µε τα σχόλια του χρήστη στην λίστα παλαιότερων σχολίων. 

Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
Κανονική ροή 1:Αν ο χρήστης δεν κάνει Log in µε τον κωδικό διαχειριστή που του  
                           έχει δοθεί και για το backend τότε το υποµενού εµφάνιση λίστας  
                           συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας δεν εµφανίζεται. 

 
Πίνακας 10: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης πλοήγηση σε πίνακα συναλλασσοµένων 

ειδικής κατηγορίας στο frontend. 
Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

Πλοήγηση σε πίνακα συναλλασσοµένων 
ειδικής κατηγορίας στο frontend 

ID 3 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό και χρήστες χωρίς κωδικό. 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την πλοήγηση του 

χρήστη στο Frontend και την εµφάνιση ενός πίνακα 
συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας. 

Κανονική ροή συµβάντων 
1.Ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό µενού της ιστοσελίδας την εµφάνιση 

λίστας συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας. 
2. Το σύστηµα εµφανίζει έναν πίνακα µε τις εξής στήλες   
i) Αύξων αριθµός. ii) Ειδικός κωδικός εµπόρου ως 

υπερσύνδεσµος. 
iii)  Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και αφµ iv) Όνοµα επιχείρησης. 
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συναλλασσόµενου που έχει την 
επιχείρηση.  

v) Τύπος εµπόρου vi)  
3.   Ο χρήστης επιλέγει τον υπερσύνδεσµο ειδικός κωδικός εµπόρου και 

εκτελείται η υπορροή Υ-1. 
4.  Το σύστηµα εµφανίζει το κεντρικό µενού. 

Υπορροές 
Υ-1:         

1. Το σύστηµα εµφανίζει µία αναλυτική καρτέλα µε τα στοιχεία του επιλεγµένου 
εµπόρου µε τα εξής στοιχεία: 

i) Ειδικός κωδικός εµπόρου. ii) Όνοµα επιχείρησης. 
iii)  Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο και αφµ 

συναλλασσόµενου που έχει την 
επιχείρηση. 

iv) Τύπος εµπόρου. 

v) ∆ιεύθυνση καταστήµατος vi) Τηλέφωνο/α καταστήµατος 
vii)  Κοινότητα που ανήκει το κατάστηµα viii)  Ηµεροµηνία εγγραφής  
ix) ∆ήµος που ανήκει το κατάστηµα x) Σχόλια/ Σηµειώσεις 
xi) Τύπος πτυχίου του υπεύθυνου. xii)  
2.  Ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές: 

� Να εκτυπώσει την καρτέλα. 
� Να αποστείλει την καρτέλα µε email. 
� Να επιστρέψει στο βήµα 2 της κανονικής ροής µέσω υπερσύνδεσµου.  
� Να επιστρέψει στο βήµα 1 της κανονικής ροής. 

Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
Υπορροή Υ-1:Αν ο χρήστης δεν κάνει Log in µε τον κωδικό διαχειριστή που του   
 βήµα 2           έχει δοθεί και για το backend, τότε ο υπερσύνδεσµος του ειδικού     
                       κωδικού εµπόρου που εµφανίζει αναλυτική καρτέλα µε τα στοιχεία του  
                       επιλεγµένου εµπόρου δεν εµφανίζεται. 

 
Πίνακας 11: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης αναζήτηση στοιχείων συναλλασσοµένων 

γενικής κατηγορίας στο frontend. 
Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσοµένων 
γενικής κατηγορίας στο frontend 

ID 4 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό. 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την αναζήτηση 

συναλλασσοµένων στο Frontend και την εµφάνιση 
σχετικών υπερσύνδεσµων . 

Κανονική ροή συµβάντων 
1. Ο χρήστης ανοίγει την καρτέλα αναζήτησης. 
2.  Το σύστηµα εµφανίζει ένα πεδίο εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης και κάποιες 

επιλογές αναζήτησης. 
3.  Ο χρήστης πληκτρολογεί τα κριτήρια αναζήτησης και κάνει τις επιλογές 

αναζήτησης. 
4.  Το σύστηµα εµφανίζει µία λίστα υπερσυνδέσµων µε τα αποτελέσµατα. 
5.  Ο χρήστης επιλέγει έναν υπερσύνδεσµο. 
6.  Το σύστηµα εµφανίζει τα αναλυτικά αποτελέσµατα του υπερσύνδεσµου και από 

εκεί και πέρα ο χρήστης ακολουθεί τις άλλες περιπτώσεις χρήσεις ή επιστρέφει 
στην κανονική ροή 1. 

Υπορροές 
 
Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
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Κανονική ροή 4:  Αν ο χρήστης δεν κάνει Log in µε τον κωδικό διαχειριστή που του   
                             έχει δοθεί και για το backend, τότε το σύστηµα δεν εµφανίζει   
                             κανένα αποτέλεσµα . 

 
Πίνακας 12: Περιγραφή περίπτωσης χρήσης αναζήτηση στοιχείων συναλλασσοµένων 

ειδικής κατηγορίας στο frontend. 
Όνοµα περίπτωσης 
χρήσης 

Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσοµένων 
ειδικής κατηγορίας στο frontend 

ID 4 

Βασικός δράστης ∆ιαχειριστές µε κωδικό. 
Σύντοµη περιγραφή Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει την αναζήτηση 

συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας στο Frontend και 
την εµφάνιση σχετικών υπερσύνδεσµων . 

Κανονική ροή συµβάντων 
1. Ο χρήστης ανοίγει την καρτέλα αναζήτησης. 
2.   Το σύστηµα εµφανίζει ένα πεδίο εισαγωγής κριτηρίων αναζήτησης και 

κάποιες επιλογές αναζήτησης. 
3.   Ο χρήστης πληκτρολογεί τα κριτήρια αναζήτησης και κάνει τις επιλογές 

αναζήτησης. 
4.   Το σύστηµα εµφανίζει µία λίστα υπερσυνδέσµων µε τα αποτελέσµατα. 
5.   Ο χρήστης επιλέγει έναν υπερσύνδεσµο. 
6.   Το σύστηµα εµφανίζει τα αναλυτικά αποτελέσµατα του υπερσύνδεσµου και 

από εκεί και πέρα ο χρήστης ακολουθεί τις άλλες περιπτώσεις χρήσεις ή 
επιστρέφει στην κανονική ροή 1. 

Υπορροές 
 
Εναλλακτικές/ Ασυνήθιστες ροές 
Κανονική ροή 4:  Αν ο χρήστης δεν κάνει Log in µε τον κωδικό διαχειριστή που του   
                             έχει δοθεί και για το backend, τότε το σύστηµα δεν εµφανίζει   
                             κανένα αποτέλεσµα . 

 
3.2.5. Βασικό δοµικό µοντέλο (Domain Model) 

 
Στην φάση της ανάλυσης µετά την λειτουργική µοντελοποίηση (διάγραµµα 

δραστηριοτήτων και διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης) πραγµατοποιούµε µία πρώτη 

βασική δοµική µοντελοποίηση, η οποία περιγράφει την δοµή των δεδοµένων που 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες του οργανισµού. Αντίθετα µε τα δοµικά µοντέλα, τα 

λειτουργικά µοντέλα περιγράφουν τις οργανωσιακές διαδικασίες και την 

αλληλεπίδραση ενός πληροφοριακού συστήµατος  µε το περιβάλλον.  

 
Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 28 οι κύριες κλάσεις στο backend είναι η διαχείριση 

συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας η οποία έχει κάποιες λειτουργίες όπως η 

προβολή όλων των συναλλασσοµένων σε πίνακα µε όλα τα στοιχεία τους που έχουν 

οριστεί στην οµώνυµη περίπτωση χρήσης, η επεξεργασία τους που περιλαµβάνει την 

προσθήκη νέου συναλλασσόµενου ή την επεξεργασία ενός υπάρχοντος, η αποθήκευση 
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τους, η διαγραφή ενός ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων και η δηµοσίευση ή µη ενός 

ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων. 

 

 
Εικόνα 28: ∆ιάγραµµα κλάσεων για το Backend και Frontend. 

 
Η κλάση της διαχείρισης συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας περιλαµβάνει την 

κλάση διαχείρισης σχολίων και κοινοτήτων, η οποία κοινότητα µε την σειρά της 

περιλαµβάνεται στην κλάση διαχείρισης των δήµων. Η δεύτερη µεγάλη κλάση αφορά 

την διαχείριση συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας η οποία περιλαµβάνει τις 

λειτουργίες προβολής όλων των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία τους που περιγράφονται στην οµώνυµη περίπτωση χρήσης, την 

επεξεργασία ενός συναλλασσοµένου που είτε είναι προσθήκη νέου είτε επεξεργασία 

ενός ήδη υπάρχοντος, την αποθήκευσή του, την διαγραφή ενός ή περισσοτέρων 

συναλλασσοµένων, την αναζήτηση µε βάση διάφορα κριτήρια και την ταξινόµηση µε 

βάση κάποιο πεδίο.  
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Στο fontend οι κλάσεις που περιλαµβάνονται είναι αυτή της προβολής των 

συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας η οποία κλάση περιλαµβάνει την κλάση 

προβολής αναλυτικής καρτέλας ενός συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. 

Παροµοίως, η κλάση προβολής συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας περιλαµβάνει 

την κλάση προβολής αναλυτικής καρτέλας ενός συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας. 

Τέλος, περιλαµβάνεται η κλάση αναζήτησης συναλλασσοµένων είτε ειδικής είτε 

γενικής κατηγορίας µε βάση διάφορα κριτήρια. 

 
3.3 Η φάση της Ανάλυσης-Σχεδιασµού 
 
Μετά την φάση της ανάλυσης περνάµε στην φάση της ανάλυσης-σχεδιασµού όπου 

προσδιορίζονται τα αντικείµενα, οι οθόνες διεπαφής και η αλληλεπίδραση µε τους 

βασικούς δράστες (Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011) 2. 

 
3.3.1 Σχεδιασµός βασικών διεπαφών (GUI). 
 
Οι διεπαφές µας δίνουν µια πρώτη αίσθηση της διεπαφής του νέου συστήµατος. 

(Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011) 3 . Επειδή, όµως θα χρησιµοποιήσουµε τις ήδη 

υπάρχουσες διεπαφές πρότυπα της πλατφόρµας Joomla στο backend οι οποίες αφορούν 

φόρµες εισαγωγής δεδοµένων και διαχείριση τους στο backend, οι οποίες έχουν 

προκύψει ως από βέλτιστες πρακτικές, δεν θα σχεδιάσουµε διεπαφές στο backend. 

Χρησιµοποιώντας τις πρότυπες διεπαφές και τα αντικείµενα µας προσαρµόζουµε 

ανάλογα τα πρότυπα. 

 
Αντίθετα, στο frontend που αφορά την οπτική του τελικού χρήστη εκεί θα σχεδιάσουµε 

τις διεπαφές έχοντας όµως ως βάση την βασική διεπαφή του Joomla  µε τα µενού, τους 

τίτλους και τα modules ως πρότυπο. Έτσι, όπως βλέπουµε στην εικόνα 20 θέλουµε το 

κεντρικό µενού του Joomla να έχει δύο υποµενού. Το πρώτο να εµφανίζει όλους τους 

συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας και το δεύτερο υποµενού να εµφανίζει τους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας. Στην πρώτη περίπτωση θέλουµε να 

εµφανίζεται µία ταξινοµηµένη λίστα υπερσύνδεσµων µε βάση το επίθετο του 

συναλλασσόµενου και όταν ο χρήστης επιλέγει έναν υπερσύνδεσµο που αφορά έναν 

συγκεκριµένο συναλλασσόµενο γενικής κατηγορίας να εµφανίζεται η διεπαφή της 

εικόνας 21.  
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Εικόνα 20: ∆ιεπαφή των Συναλλασσοµένων Γενικής Κατηγορίας στο frontend. 
 

Εικόνα 21: ∆ιεπαφή της αναλυτικής καρτέλας ενός συναλλασσόµενου Γενικής Κατηγορίας στο 
frontend. 
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Όπως βλέπουµε στην εικόνα 21, µε την επιλογή ενός συναλλασσόµενου γενικής 

κατηγορίας από την προηγούµενη επαφή θέλουµε να εµφανίζεται µία αναλυτική 

καρτέλα του συναλλασσοµένου όπως δείχνει η εικόνα. Σ’ αυτήν την διεπαφή ο χρήστης 

θα µπορεί να επιστρέψει µέσω ενός υπερσύνδεσµου στην προηγούµενη διεπαφή, να 

προσθέσει σχόλια και να τα υποβάλλει. Επισηµαίνουµε ότι, το πεδίο που αναφέρεται 

στο όνοµα του σχολιαστεί θα πρέπει να εµφανίζεται αυτόµατα µε το όνοµα που 

χρησιµοποίησε όταν έκανε log in ενώ µετά την υποβολή τα σχόλια που έκανε θα πρέπει 

να εµφανίζονται χρονολογικά στην καρτέλα µαζί µε την ηµεροµηνία υποβολής τους, η 

οποία σηµειωτέον συµπληρώνεται αυτόµατα. Επίσης, ο χρήστης θα µπορεί να 

εκτυπώσει την καρτέλα σε µορφή PDF ή να την αποστείλει µε email. Για την φόρµα 

αποστολής  email χρησιµοποιούµε την πρότυπη φόρµα του joomla για τον λόγο αυτόν 

δεν την σχεδιάζουµε απλά την χρησιµοποιούµε. 

 
 Στην εικόνα 22 βλέπουµε την διεπαφή που θέλουµε για τους συναλλασσόµενους 

ειδικής κατηγορίας που στην περίπτωσή µας θα είναι οι έµποροι καταστηµάτων 

πώλησης γεωργικών φαρµάκων όπου θέλουµε να εµφανίζεται ένας πίνακας 

σελιδοποιηµένος µε τα πεδία αύξων αριθµός, ειδικός κωδικός επιχείρησης, επωνυµία 

επιχείρησης και τύπος εµπόρου. Οι τιµές του πεδίου ειδικός κωδικός θέλουµε να είναι 

υπερσύνδεσµος προς της επόµενη διεπαφή που φαίνεται στην εικόνα 23. 

 

Εικόνα 22: ∆ιεπαφή των Συναλλασσοµένων Ειδικής Κατηγορίας στο frontend. 
 

Στην εικόνα 23 βλέπουµε την διεπαφή της αναλυτικής καρτέλας του συναλλασσόµενου 

της προηγούµενης διεπαφής µε τα πεδία συµπληρωµένα όπως φαίνονται στην εικόνα. 

Επίσης, ο χρήστης θα µπορεί να επιστρέψει στην προηγούµενη διεπαφή µέσω 

υπερσύνδεσµου, όπως φαίνεται στην τελευταία εικόνα και τέλος θα µπορεί να 

εκτυπώσει ή να αποστείλει µε email την καρτέλα. 

 



 56 

 Εικόνα 23: ∆ιεπαφή της αναλυτικής καρτέλας ενός συναλλασσόµενου Ειδικής Κατηγορίας στο 
frontend 

 
 

3.3.2 ∆ιαγράµµατα ευρωστίας των περιπτώσεων  χρήσης. 
 
Μετά τον προσδιορισµό των λειτουργικών µοντέλων στην φάση της ανάλυσης, 

προσδιορίζονται τα συµπεριφορικά µοντέλα, τα οποία περιγράφουν την εσωτερική 

συµπεριφορά ή αλλιώς την δυναµική όψη του πληροφοριακού συστήµατος. 

Αναφέρεται δηλαδή η εσωτερική λογική των σχετικών διαδικασιών πάντα όµως χωρίς 

να αναφέρονται λεπτοµέρειες πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες (Ταραµπάνης 

και Ταµπούρης, 2011) 2.  

 
Έτσι, στις εικόνες από 24 εώς 27 περιγράφονται τα διαγράµµατα ευρωστίας για κάθε 

περίπτωση χρήσης πλήν της περίπτωσης χρήσης αναζήτηση συναλλασσοµένων διότι 

γίνεται χρήση ενός έτοιµου module αναζήτησης του Joomla το οποίο έχει την δική του 

πρότυπη διεπαφή και συµπεριφορά την οποία απλά προσαρµόζουµε στα δεδοµένα µας. 

Σε κάθε εικόνα διακρίνονται οι οθόνες που θέλουµε να εµφανιστούν, οι ενέργειες που 

πρέπει το σύστηµα να επιτελέσει καθώς και τα αντικείµενα µε τα οποία θα 

αλληλεπιδράσει το σύστηµα. 

 
Ειδικότερα στην εικόνα 24 πέραν της αρχικής οθόνης εισόδου στο backend του 

συστήµατος διακρίνουµε τις βασικές οθόνες του πίνακα συναλλασσοµένων γενικής 

κατηγορίας, του πίνακα των κοινοτήτων, του πίνακα των δήµων και του πίνακα των 

σχολίων µε τις αντίστοιχες φόρµες εισαγωγής νέων στοιχείων αντίστοιχα. Τα 

αντικείµενα που διακρίνουµε είναι ο συναλλασσόµενος, η κοινότητα, ο δήµος, η φόρµα 
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συµπλήρωσης του συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας και το σχόλιο. Οι βασικές 

αντίστοιχες ενέργειες για κάθε οθόνη είναι αυτές της επεξεργασίας που περιλαµβάνει 

είτε την εισαγωγή νέου στοιχείου είτε την επεξεργασία υπάρχοντος, την διαγραφή 

στοιχείου και την αποθήκευση στοιχείου. Επιπλέον, στην οθόνη συναλλασσοµένων 

γενικής κατηγορίας έχουµε τις ενέργειες την δηµοσίευσης ή µη δηµοσίευσης 

συναλλασσοµένου. 

 
 

 
Εικόνα 24: ∆ιάγραµµα ευρωστίας της περίπτωσης χρήσης διαχείριση συναλλασσοµένων στο 

backend 
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Εικόνα 25: ∆ιάγραµµα ευρωστίας της περίπτωσης χρήσης διαχείριση συναλλασσοµένων ειδικής 

κατηγορίας στο backend 
 

Στην εικόνα 25 πέραν της αρχικής οθόνης εισόδου στο backend του συστήµατος 

διακρίνουµε τις βασικές οθόνες του πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας µε 

την αντίστοιχη φόρµα εισαγωγής νέου συναλλασσόµενου ενώ τα αντικείµενα που 

διακρίνουµε είναι ο συναλλασσόµενος ειδικής κατηγορίας και η φόρµα συµπλήρωσης 

συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας . Οι ενέργειες που διακρίνουµε για κάθε οθόνη 

είναι αυτές της επεξεργασίας που περιλαµβάνει είτε την εισαγωγή νέου 

συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας  είτε την επεξεργασία υπάρχοντος, την διαγραφή 

στοιχείου και την αποθήκευση στοιχείου. Επιπλέον, στην οθόνη του πίνακα 

συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας διακρίνουµε τις ενέργειες της αναζήτησης 

συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας µε κάποια κριτήρια και της ταξινόµησης µε 

βάση κάποια πεδία. 
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Εικόνα 26: Πλοήγηση σε ταξινοµηµένη λίστα συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας στο 

frontend 
 

Στην εικόνα 26 παρατηρούµε ότι αν δεν κάνει log in ο χρήστης στο frontend µε τα 

δικαιώµατα που του έχουν χορηγηθεί, δηλαδή password και όνοµα χρήστη, τα οποία 

σηµειώνουµε ότι είναι ίδια µε τα δικαιώµατα στο backend, δεν εµφανίζεται η οθόνη 

πλοήγησης σε ταξινοµηµένη λίστα συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. Η βασική 

οθόνη είναι η ταξινοµηµένη λίστα που προαναφέραµε µε την αναλυτική καρτέλα 

συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας ενώ τα αντικείµενα είναι το σχόλιο, η καρτέλα 

PDF και το email. Οι βασικές ενέργειες είναι αυτές της πλοήγησης σε λίστα 

συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας, η προσθήκη και αποθήκευση σχολίων, η 

εµφάνιση αναλυτικής καρτέλας επιλεγµένου συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας, η 

εκτύπωση της καρτέλας σε PDF µορφή και η αποστολή µε email της καρτέλας. 
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Εικόνα 27: Πλοήγηση σε πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας στο frontend 

 
Τέλος, στην εικόνα 27 παρατηρούµε ότι αν δεν κάνει log in ο χρήστης στο frontend µε 

τα δικαιώµατα που του έχουν χορηγηθεί, δηλαδή password και όνοµα χρήστη, τα οποία 

σηµειώνουµε ότι είναι ίδια µε τα δικαιώµατα στο backend, εµφανίζεται η οθόνη 

πλοήγησης σε πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας αλλά όχι η αναλυτική 

καρτέλα. ∆ηλαδή, ο χρήστης δεν θα έχει την δυνατότητα επιλογής κάποιου 

συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας για να πλοηγηθεί στην αναλυτική του καρτέλα. 

Η βασική οθόνη είναι ο πίνακας που προαναφέραµε µε την αναλυτική καρτέλα 

συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας για τους εγγεγραµµένους µόνο ενώ τα 

αντικείµενα είναι η καρτέλα PDF και το email. Οι βασικές ενέργειες είναι αυτές της 

πλοήγησης σε πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας, η εµφάνιση αναλυτικής 

καρτέλας επιλεγµένου συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας, η εκτύπωση της 

καρτέλας σε PDF µορφή και η αποστολή µε email της καρτέλας. 

 
3.4 Η φάση του Σχεδιασµού. 
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Μετά την φάση της ανάλυσης-σχεδιασµού περνάµε στην φάση του σχεδιασµού όπου 

προσδιορίζονται οι κλάσεις του συστήµατος και οι σχέσεις µεταξύ τους. Επίσης, 

προσδιορίζεται το διάγραµµα παράταξης το οποίο µας δείχνει τη φυσική αρχιτεκτονική 

του νέου ΠΣ (υλικό, λογισµικό, δίκτυα). Τέλος, προσδιορίζονται οι οντότητες της 

βάσης δεδοµένων καθώς και οι συσχετίσεις µεταξύ τους µε το οµώνυµο διάγραµµα και 

εξάγεται έτσι το σχεσιακό σχήµα της βάσης. 

 
3.4.1 ∆ιάγραµµα Κλάσεων 
 
Για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος θα χρησιµοποιήσουµε την 

αρχιτεκτονική MVC (model-view-controller)(14Wikipedia, 2013) η οποία αποτελεί τον 

πυρήνα όλων των WCMS. Ειδικότερα, θα χρησιµοποιήσουµε την υπάρχουσα 

αρχιτεκτονική MVC του Joomla µε τις υπάρχουσες κλάσεις που υλοποιεί (Joomla, 

2013)6. Έτσι, οι κλάσεις του domain model της εικόνας 28 θα ενσωµατωθούν στις 

κλάσεις του Joomla όπως δείχνει η εικόνα 29. 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά το backend  όλες οι κλάσεις και οι λειτουργίες της εικόνας 28 

που αφορούν το backend ενσωµατώνονται στην κληρονοµηµένη κλάση Jcontroller του 

Joomla. Επίσης, οι οθόνες που αφορούν τους πίνακες διαχείρισης των κλάσεων των 

διαγραµµάτων ευρωστίας των εικόνων 24 και 25 που αφορούν το backend και οι 

φόρµες συµπλήρωσης των στοιχείων για τις κλάσεις, ενσωµατώνονται ως λειτουργίες 

στην  κλάση Html__Traders του Joomla οι οποία διαθέτει πρότυπες διεπαφές από 

βέλτιστες πρακτικές τις οποίες και χρησιµοποιούµε. Τέλος, τα αντικείµενα των 

διαγραµµάτων ευρωστίας του backend των εικόνων 24 και 25 ενσωµατώνονται ως 

λειτουργίες στην υπερκλάση του Joomla  JTable από την οποία και κληρονοµούν τις 

ιδιότητες τις τα αντικείµενα. Οι κλάσεις αυτές, οι οποίες υλοποιούν το κοµµάτι του 

Model της αρχιτεκτονικής MVC, έχουν ως ιδιότητες τα πεδία των πινάκων διαχείρισης 

των προαναφερθέντων κλάσεων και ως λειτουργίες, µία λειτουργία δηµιουργίας της 

σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων µε παράµετρο την µεταβλητή σύνδεσης στην βάση 

δεδοµένων και µία λειτουργία επικύρωσης δεδοµένων κατά την υποβολή των φορµών 

συµπλήρωσης των στοιχείων των κλάσεων. Εξαίρεση, αποτελούν τα αντικείµενα των 

φορµών συµπλήρωσης διότι θα υλοποιηθούν ως αρχεία xml (15Wikipedia, 2013) τα 

οποία θα χρησιµοποιηθούν αυτόµατα από την κλάση  Html__Traders. Οι ιδιότητες των 

κλάσεων των πινάκων (JTable) ερµηνεύονται αναλυτικά παρακάτω κατά τον σχεδιασµό 

της βάσης δεδοµένων στην φάση της υλοποίησης. Οι παράµετροι των λειτουργιών 

επεξηγούνται στο παράρτηµα Γ παράγραφος 1. 
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Εικόνα 29: Αρχιτεκτονική MVC στο backend του Joomla. 
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Όσον αφορά το frontend όλες οι κλάσεις και οι λειτουργίες της εικόνας 28 που αφορούν 

το frontend ενσωµατώνονται στην κληρονοµηµένη κλάση JView του Joomla, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 30.  

 

 

Εικόνα 30: Αρχιτεκτονική MVC στο frontend του Joomla. 
 
Για κάθε κλάση δηµιουργείται και ένα µοντέλο που κληρονοµεί από την υπερκλάση 

του Joomla την JModelItem  το οποίο αναλαµβάνει να αναπαραστήσει εσωτερικά όλα 

τα δεδοµένα των κλάσεων προβολής δεδοµένων στο frontend. Η ερµηνεία των 

λειτουργιών τους δίνεται στο Παράρτηµα Γ παράγραφο 2. 

 
3.4.2 ∆ιάγραµµα Παράταξης 
 
Στην τελευταία φάση του σχεδιασµού σχεδιάζεται η φυσική αρχιτεκτονική του 

πληροφοριακού συστήµατος. Έτσι, η οµάδα ανάλυσης προκρίνει ότι το βασικότερο 

κριτήριο για τον καθορισµό της αρχιτεκτονικής του δικτύου είναι η δυνατότητα 
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σύνδεσης στο σύστηµα όπου υπάρχει διαδίκτυο. Θα υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα 

πρόσβασης στο σύστηµα είτε ενδουπηρεσιακά από τερµατικά των χρηστών είτε 

εξωυπηρεσιακά.  

 
Για τον λόγο αυτόν επιλέγεται η αρχιτεκτονική πελάτη-διακοµιστή η οποία παρέχει 

υψηλή δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης και επεκτασιµότητας µε αρκετά καλό 

επίπεδο ασφαλείας και χαµηλό κόστος υποδοµής (Ταραµπάνης και Ταµπούρης, 2011) 4. 

Ειδικότερα, σχεδιάζεται µία τριστρωµατική αρχιτεκτονική των τεσσάρων επιπέδων 

όπως φαίνεται στην εικόνα 31 και στο διάγραµµα παράταξης της εικόνας 32. 

 

 
Εικόνα 31: Tριστρωµατική αρχιτεκτονική των τεσσάρων επιπέδων. 
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Εικόνα 32: Φυσική Αρχιτεκτονική – ∆ιάγραµµα Παράταξης. 

 
Όπως βλέπουµε στην εικόνα 31, το επίπεδο εφαρµογής, δηλαδή όλη η λογική της 

εφαρµογής (controller logic), το µεγαλύτερο κοµµάτι του επιπέδου της παρουσίασης, 

δηλαδή η λογική της προβολής (View Logic) και το επίπεδο της πρόσβασης στην βάση 

δεδοµένων, δηλαδή η λογική των µοντέλων της βάσης (model logic) υλοποιούνται από 

το σύστηµα Joomla στον ίδιο διακοµιστή. Το υπόλοιπο κοµµάτι του επιπέδου 

παρουσίασης υλοποιούνται στα τερµατικά των χρηστών από τους φυλλοµετρητές 

(browsers). Το τέταρτο επίπεδο, αυτό της αποθήκευσης των δεδοµένων της βάσης 

τοποθετείται σε άλλο διακοµιστή της υπηρεσίας, για λόγους ασφαλείας. Το σύστηµα 

Joomla µας δίνει αυτήν την δυνατότητα να επιλέξουµε οποιαδήποτε τοποθεσία 

διαδικτυακή για την βάση δεδοµένων µας ρυθµίζοντας φυσικά τις παγκόσµιες 
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µεταβλητές ρυθµίσεων (Global config values) στο αρχείο configuration.php του 

Joomla. Θα χρειαστεί να αλλάξουµε το όνοµα ‘hostname’ της βάσης δεδοµένων  MySql 

στην  ip-address του server που βρίσκεται τη βάση δεδοµένων  MySql . Αυτό το βήµα 

θα γίνει κατά την φάση του «στησίµατος» του συστήµατος και όχι κατά την φάση της 

ανάπτυξης όπου µε το λογισµικό xampp η βάση δεδοµένων, ο διακοµιστής, το 

λογισµικό PHP  και οι φυλλοµετρητές των χρηστών θα είναι στο ίδιο τερµατικό. 

 
3.4.3 Η βάση δεδοµένων 
 

Στην φάση αυτήν προσδιορίζουµε µε το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων τις 

οντότητες και τις σχέσεις µεταξύ τους. Στην συνέχεια, µε βάση το διάγραµµα 

οντοτήτων-συσχετίσεων σχεδιάζεται το σχεσιακό σχήµα της βάσης δεδοµένων.  

 
3.4.3.1 Το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων 
 
Στην εικόνα 33 βλέπουµε τις οντότητες που εντοπίζουµε µε βάση τις προηγούµενες 

φάσεις καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους (Elmasri and Navathe, 1996).  

 

 Εικόνα 33: ∆ιάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων. 
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Όπου παρατηρούµε απλή γραµµή µεταξύ οντοτήτων και συσχετίσεων σηµαίνει ότι η 

συσχέτιση είναι απλή ενώ όταν έχει βελάκι σηµαίνει ότι υπάρχει σχέση ένα προς πολλά. 

Επίσης, όπου η γραµµή αυτή είναι παχιά σηµαίνει ότι υπάρχει περιορισµός συµµετοχής. 

 
3.4.3.2 Σχεσιακό Σχήµα Βάσης ∆εδοµένων 
 
Στην εικόνα 34 βλέπουµε τις οντότητες που εντοπίζουµε µε βάση τις προηγούµενες 

φάσεις καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους (Elmasri and Navathe, 1996). 

 

 
Εικόνα 34: Σχεσιακό Σχήµα της βάσης δεδοµένων. 

 
Στον πίνακα traders αποθηκεύονται τα στοιχεία των συναλλασσοµένων γενικής 

κατηγορίας όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ,  διεύθυνση διαµονής, τηλέφωνο, 

ηµεροµηνία εγγραφής του και τυχόν σχόλια ή σηµειώσεις. Επιπλέον, χρησιµοποιούµε 

ένα πεδίο που αφορά τα πρότυπα του Joomla σχετικά µε το αν επιθυµούµε να 

δηµοσιευτεί η εγγραφή στο frontend ή όχι. Το πεδίο κοινότητα διαµονής ορίζεται ως 

ξένο κλειδί του πίνακα traders_communities. Ως πρωτεύον κλειδί ορίζεται ένας αύξων 

αριθµός που ξεκινάει από το νούµερο ένα. 
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Στον πίνακα traders_communities αποθηκεύονται τα στοιχεία των κοινοτήτων όπως το 

όνοµα της κοινότητας. Το πεδίο δήµου ορίζεται ως ξένο κλειδί του πίνακα 

traders_communities. Ως πρωτεύον κλειδί ορίζεται ένας αύξων αριθµός που ξεκινάει 

από το νούµερο ένα. 

 
Στον πίνακα traders_municipalities αποθηκεύονται τα στοιχεία των ∆ήµων όπως το 

όνοµα του ∆ήµου και ο ταχυδροµικός κωδικός. Ως πρωτεύον κλειδί ορίζεται ένας 

αύξων αριθµός που ξεκινάει από το νούµερο ένα. 

 
Στον πίνακα traders_comments αποθηκεύονται τα στοιχεία των σχολίων που κάνουν οι 

διαχειριστές στο frontend όπως ο κωδικός του σχολιαστή και του σχολιαζόµενου, το 

όνοµα του διαχειριστή, η ηµεροµηνία και ώρα σχολιασµού και το σχόλιο. Το πεδίο του 

σχολιαζόµενου που αναφέρεται στον συναλλασσόµενο γενικής κατηγορίας ορίζεται ως 

ξένο κλειδί του πίνακα traders. Ως πρωτεύον κλειδί ορίζεται ένας αύξων αριθµός που 

ξεκινάει από το νούµερο ένα. 

 
Στον πίνακα traders_agrosellers αποθηκεύονται τα στοιχεία των συναλλασσοµένων 

ειδικής κατηγορίας όπως ο συναλλασσόµενος γενικής κατηγορίας που εµπορεύεται 

γεωργικά φάρµακα, η επωνυµία επιχείρησης ή φυσικού προσώπου, ο τύπος εµπόρου 

(χονδρική ή λιανική), το είδος του πτυχίου που έχει ο συναλλασσόµενος γενικής 

κατηγορίας που έχει την επιχείρηση, ένας ειδικός κωδικός επιχείρησης, η διεύθυνση της 

εταιρείας, το τηλέφωνο, η ηµεροµηνία εγγραφής της εταιρείας και τυχόν σχόλια ή 

σηµειώσεις. Επιπλέον, χρησιµοποιούµε ένα πεδίο που αφορά τα πρότυπα του Joomla 

σχετικά µε το αν επιθυµούµε να δηµοσιευτεί η εγγραφή στο frontend ή όχι και διάφορα 

άλλα πεδία που δίνουν την δυνατότητα ελέγχου αν η τρέχουσα εγγραφή τυγχάνει 

επεξεργασίας από άλλον διαχειριστή ώστε να µην συµβεί διένεξη, ένα πεδίο που αφορά 

την ταξινόµηση των εγγραφών, ένα πεδίο που αφορά τον αριθµό των επισκέψεων και 

ένα µελλοντικό πεδίο για αποθήκευση τυχόν διαφόρων παραµέτρων. Το πεδίο 

κοινότητα διαµονής ορίζεται ως ξένο κλειδί του πίνακα traders_communities όπως και 

το πεδίο του συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας ως ξένο κλειδί του πίνακα traders. 

Ως πρωτεύον κλειδί ορίζεται ένας αύξων αριθµός που ξεκινάει από το νούµερο ένα.  

 
3.4.4 Ο χάρτης του συστήµατος 
 
Με την βοήθεια του λογισµικού Microsoft Visio σχεδιάζουµε τον χάρτη του 

συστήµατος για κάθε περίπτωση χρήσης όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 
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∆ιαχειριστής µε 

κωδικό

Προβολή Πίνακα διαχείρισης 

Συναλλασσοµένων Γενικής 

Κατηγορίας

∆ηµοσίευση/Μη 

∆ηµοσίευση 

Συναλλασσοµένου

Επεξεργασία 

Συναλλασσοµένου

Προσθήκη Νέου 

Συναλλασσοµένου

∆ιαγραφή ενός ή 

περισσοτέρων 

Συναλλασσοµένων

Συµπλήρωση 

κενής φόρµας

Αλλαγή στοιχείων 

προσυµπληρωµένης 

φόρµας

Αποθήκευση

Προβολή πίνακα 

διαχείρισης 

Κοινοτήτων

Επεξεργασία 

κοινότητας

Προσθήκη νέας 

κοινότητας

Αλλαγή στοιχείων 

προσυµπληρωµένης 

φόρµας

Συµπλήρωση κενής 

φόρµας

Αποθήκευση

∆ιαγραφή ενός ή περισσοτέρων 

κοινοτήτων

Προβολή πίνακα 

διαχείρισης ∆ήµων

Επεξεργασία 

∆ήµου

Προσθήκη νέου 

∆ήµου

∆ιαγραφή ενός ή 

περισσοτέρων ∆ήµων

Προσθήκη νεόυ 

∆ήµου

Αλλαγή στοιχείων 

προσυµπληρωµένης 

φόρµας

Συµπλήρωση κενής 

φόρµας

Αποθήκευση

Σχόλια διαχειριστών στους 

συναλλασσόµενους γενικής 

κατηγορίας

Επεξεργασία 

Σχολίου

∆ιαγραφή Ενός ή 

περισσοτέρων σχολίων

Αλλαγή στοιχείων 

προσυµπληρωµένης 

φόρµας

Αποθήκευση

Εικόνα 35: Χάρτης συστήµατος για το backend για τους διαχειριστές για τους 
συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας. 
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 Εικόνα 36: Χάρτης συστήµατος για το backend για τους διαχειριστές για τους 
συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας. 

 

 Εικόνα 37: Χάρτης συστήµατος για το frontend για τους διαχειριστές και για τους 
απλούς χρήστες. 

 
3.5 Η φάση της Υλοποίησης. 
 
Τέλος,  προσδιορίζεται η δοµή καταλόγων των αρχείων και  γράφεται ο κώδικας µε 

βάση τον δικό του κύκλο: συγγραφή κώδικα, δοκιµή, διόρθωση έως ότου 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του συστήµατος. Ο κώδικας του πληροφοριακού 
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συστήµατος καθώς ο κώδικας της βάσης δεδοµένων βρίσκονται στο αποθηκευτικό 

µέσο που συνοδεύει την παρούσα εργασία. 

 
3.5.1 Η δοµή καταλόγων του ιστότοπου. 
 
Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 38 το component com_traders για το backend περιέχει 

τους εξής φακέλους: 

Ο φάκελος assets περιέχει δύο αρχεία επικύρωσης Javascript κατά την διαδικασία 

υποβολής φόρµας, η οποία γίνεται µε κώδικα Javascript. 

O φάκελος sql περιέχει όλα τα αρχεία βάσεων δεδοµένων. 

Ο φάκελος tables περιέχει όλα τα µοντέλα των οντοτήτων. 

O φάκελος XML περιέχει όλες τις φόρµες εισαγωγής δεδοµένων σε µορφή xml. 

 

 

 
Εικόνα 38: ∆οµή καταλόγων για το backend. 
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Ο γονικός φάκελος του ιστότοπου com_traders που ονοµάζεται component περιέχει τα 

εξής αρχεία: 

� Το αρχείο controller.php περιέχει την κλάση η οποία ελέγχει ποιες µέθοδοι θα 

εκτελούνται για κάθε ενέργεια του χρήστη. 

� Το αρχείο admin.traders.html.php περιέχει την κλάση η οποία καλείται από την 

προηγούµενη και ρυθµίζει την προβολή των δεδοµένων. 

� Το αρχείο manifest.xml περιέχει όλες τις οδηγίες εγκατάστασης του component. 

� Τα δύο αρχεία toolbar.traders.html.php και toolbar.traders.php ρυθµίζουν τις 

ενέργειες που εκτελούνται σε κάθε µενού του Joomla που επιλέγει ο χρήστης. 

 
Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 39 το component com_traders για το frontend περιέχει 

τους εξής φακέλους: 
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Εικόνα 39: ∆οµή καταλόγων για το frontend. 

 
� O φάκελος models περιέχει τέσσερα µοντέλα ένα για τους συναλλασσόµενους 

γενικής κατηγορίας που αφορά την ταξινοµηµένη λίστα που εµφανίζεται στο 

frontend (traders.php), το αντίστοιχο µοντέλο για την εµφάνιση της αναλυτικής 

καρτέλας ενός επιλεγµένου συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας 

(opinion.php), ένα µοντέλο για τον πίνακα των συναλλασσόµενων ειδικής 

κατηγορίας που εµφανίζεται στο frontend (agrosellers.php) και το αντίστοιχο 

µοντέλο για την εµφάνιση της αναλυτικής καρτέλας ενός επιλεγµένου 

συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας (opinion.php). 

� Ο φάκελος views περιέχει αντίστοιχους φακέλους για κάθε προαναφερθέν 

µοντέλο που αφορούν την προετοιµασία των δεδοµένων πρίν την προβολή τους 

(view.html.php, view.pdf.php) και την προβολή τους απο το αντίστοιχο 

πρότυπο (default.php) του Joomla. 

Ο γονικός φάκελος του ιστότοπου com_traders του frontend που ονοµάζεται component 

περιέχει τα εξής αρχεία: 

� Το αρχείο controller.php περιέχει την κλάση η οποία ελέγχει ποιες µέθοδοι θα 

εκτελούνται για κάθε ενέργεια του χρήστη. 

� To αρχείο traders.php περιέχει διάφορες γενικές ρυθµίσεις για το site. 

� O φάκελος tmpl δηµιουργείται αυτόµατα από το Joomla και αφορά το πρότυπο 

προβολής του ιστοτόπου του Joomla. 

� Το αρχείο router.php περιέχει διάφορες ρυθµίσεις διευθυνσιοδότησης των 

ιστοσελίδων του ιστότοπου. 

 
Τέλος, στην εικόνα 40 στον φάκελο του Joomla plugins στον υποφάκελο search 

υπάρχουν δύο υποφάκελοι , ο πρώτος που ονοµάζεται traders, ο οποίος περιέχει δύο 

αρχεία τα traders.php και tradrs.xml αντίστοιχα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε 

τις επιλογές αναζήτησης και ανάσυρσης δεδοµένων για τους συναλλασσόµενους 

γενικής κατηγορίας και ο δεύτερος που ονοµάζεται agrosellers που περιέχει δύο αρχεία 

τα agrosellers.php και agrosellers.xml που περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
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επιλογές αναζήτησης και ανάσυρσης δεδοµένων για τους συναλλασσόµενους  ειδικής 

κατηγορίας. 

 

 
Εικόνα 40: ∆οµή καταλόγων για τον φάκελο traders και agrosellers των plugins 

αναζήτησης. 
 
3.5.2 ∆οµηµένη ανάπτυξη της επέκτασης. 
 
Η επέκταση αναπτύσσεται µε δοµηµένο τρόπο, δηλαδή πρώτα κατασκευάζεται µία 

επέκταση που αφορά µόνο τους συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας και µετά 

κατασκευάζεται µία δεύτερη επέκταση ως αναβάθµιση της πρώτης επέκτασης η οποία 

και προσθέτει τους συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας. Έτσι, εκτός του ότι 

εφαρµόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές  ανάπτυξης κώδικα αυτές του αρθρωτού 

προγραµµατισµού, της επεκτασιµότητας και της εύκολης συντήρησης δίνεται και 

επιπλέον η δυνατότητα στις υπηρεσίες, αφού εγκαταστήσουν της αρχική επέκταση που 

αφορά τους συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας, η οποία είναι κοινή σε όλες τις 
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αντίστοιχες υπηρεσίες, να εγκαταστήσουν προαιρετικά την επέκταση για τους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας που τους αφορά και που στην περίπτωσή µας 

είναι οι συναλλασσόµενοι που εµπορεύονται γεωργικά φάρµακα.  Κάποια άλλη 

υπηρεσία θα µπορούσε να εγκαταστήσει µία άλλη επέκταση συναλλασσοµένων ειδικής 

κατηγορίας όπως για παράδειγµα θα µπορούσε να είναι οι εξαγωγείς φυτικών 

προϊόντων του Νοµού ή οι πατατοπαραγωγοί κ.λ.π. Η ανάπτυξη της αντίστοιχης 

επέκτασης είναι πλέον εύκολη και αντιγράφει µε ελάχιστες µικροαλλαγές που αφορούν 

την δοµή του µοντέλου. Τέλος, κατασκευάζεται για κάθε επέκταση και το αντίστοιχο 

plugin που και πάλι θα γίνεται η εγκατάστασή του προαιρετικά και που θα αφορά 

επιλογές αναζήτησης και ανάσυρσης των αντίστοιχων δεδοµένων.  

 
Σχετικά µε την πλατφόρµα Joomla και µε τα plugins, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσουµε 

στο περιβάλλον του Joomla στο backend ενώ στο frontend, για να εµφανιστεί το 

module της αναζήτησης του ιστοτόπου και συνάµα των συναλλασσοµένων θα πρέπει  

να ενεργοποιήσουµε το module search. Επίσης, για να εµφανιστούν οι λίστες και οι 

πίνακες των συναλλασσοµένων γενικής και ειδικής κατηγορίας θα πρέπει να 

δηµιουργήσουµε τα αντίστοιχα υποµενού τους στο κεντρικό µενού στο backend του 

Joomla και για τα υποµενού αυτά να δηµιουργήσουµε τα αντίστοιχα άρθρα. 

 
Με βάση τις παραπάνω τεχνικές  η εφαρµογή των διαφόρων βελτιώσεων και 

διορθώσεων λαθών του κώδικα ή η προσθήκη νέας κατηγορίας συναλλασσοµένων 

ειδικής κατηγορίας είναι πλέον εφικτή µε την απλή εγκατάσταση µίας επέκταση 

αναβάθµισης και ο ιστόστοπος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά όπως και πρίν χωρίς 

να επηρεάζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες ή ιστοσελίδες του ιστότοπου. 

 
3.5.3 Έλεγχος συµβατότητας σε διάφορους περιηγητές διαδικτύου και 

διακοµιστές. 
 
Η δοκιµή του ιστότοπου έγινε στους τρείς πιο δηµοφιλής περιηγητές του διαδικτύου 

που είναι ο Firefox Mozila, Internet Explorer και Google Chrome. ∆εδοµένου ότι το 

Joomla ανοιχτού λογισµικού έχει αναπτυχθεί για όλα τα προαναφερθέντα περιβάλλοντα 

ήταν αναµενόµενο να µην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβληµα σχετικά µε την 

λειτουργία και προβολή των δεδοµένων του ιστότοπου. Εξάλλου, δεν πρέπει να 

ξεχνούµε ότι τα πρότυπα που χρησιµοποιεί το Joomla είναι καθολικά και αποδεκτά από 

όλη την προγραµµατιστική κοινότητα του Joomla γεγονός που σηµαίνει ότι έχουν ήδη 

δοκιµαστεί σε κάθε είδους διαδικτυακό περιβάλλον . ¨Οσον αφορά τους διακοµιστές 

δοκιµάστηκε η επέκταση σε διακοµιστή του πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε επιτυχία. 
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Κάποια µηνύµατα που δεν επηρεάζουν την σωστή λειτουργία του ιστοτόπου οφείλονται 

στις αυστηρές πολιτικές ασφαλείας που χρησιµοποιεί το Πανεπιστήµιο. Πάντως και σε 

αυτήν την περίπτωση η διόρθωση του κώδικα της επέκτασης και η επανεγκατάστασης 

του είναι απλή όπως έχουµε ήδη αναφέρει νωρίτερα.  

 
Η έκδοση Joomla που χρησιµοποιήθηκε και δοκιµάστηκε είναι η τελευταία πιο 

τεκµηριωµένη έκδοση 2.5. 

 
4. Ανάλυση ∆εδοµένων και Ερµηνεία Ευρηµάτων 
 

Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζεται το τελικό σύστηµα σε µορφή όψεων οθόνης 

(screenshots) µέσω των οποίων παρέχεται η εικόνα του περιβάλλοντος χρήσης και των 

λειτουργιών του. Ειδικότερα, αρχικά παρουσιάζεται το περιβάλλον διαχείρισης 

συναλλασσοµένων του backend στο οποίο έχουν πρόσβαση µόνο χρήστες 

εγγεγραµµένοι µε κωδικό από τον υπερδιαχειριστή. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το 

περιβάλλον διαχείρισης στο frontend αρχικά για τους χρήστες που διαθέτουν κωδικό 

και στην συνέχεια για τους χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικό. 

 
4.1.   Περιβάλλον διαχείρισης backend για χρήστες µε κωδικό. 

 
Στην εικόνα 41 φαίνεται η είσοδος στο σύστηµα διαχείρισης backend του Joomla. 
 

 

Εικόνα 41: Είσοδος στο περιβάλλον διαχείρισης backend του Joomla. 
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Στην εικόνα 42 στο µενού components (συστατικά) φαίνεται το µενού και τα υποµενού 

του component (επέκτασης µας) µας που είναι η διαχείριση συναλλασσοµένων γενικής 

κατηγορίας και τα υποµενού διαχείριση δήµων, κοινοτήτων, σχολίων και 

συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας. Επισηµαίνουµε ότι, αν δεν εγκαταστήσουµε την 

επέκταση που αφορά τους συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας δεν θα εµφανιστεί το 

υποµενού manage-agrosellers. 

  

 

Εικόνα 42: Κεντρικό µενού διαχείρισης συναλλασοµένων στο backend. 
 
Στην εικόνα 43 βλέπουµε τον πίνακα συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας µε 

αναλυτικά τα στοιχεία τους και ένα πεδίο για δηµοσίευση ή όχι µίας εγγραφής στο 

frontend όπως και ένα check box (κουτί επιλογής) για επιλογή µίας ή περισσοτέρων 

εγγραφών. Eπίσης, βλέπουµε το πεδίο αριθµό φορολογικού µητρώου πιο έντονο και 

χρωµατισµένο γεγονός που σηµαίνει ότι µπορούµε επιλέγοντας το ΑΦΜ µίας εγγραφής 

να δούµε την φόρµα εισαγωγής δεδοµένων όπως φαίνεται στην εικόνα 44. Τέλος, 

βλέπουµε και τα υποµενού του προτύπου του Joomla που µας επιτρέπουν να κάνουµε 

νέα εγγραφή, ή επεξεργασία υπάρχουσας ή διαγραφή µίας ή πολλών εγγραφών και 

δηµοσίευση ή όχι µίας επιλεγµένης εγγραφής. (Η πρώτη εγγραφή κάθε πίνακα 

διαχείρισης των οντοτήτων είναι κενού περιεχοµένου και χρησιµεύει στις λίστες 

επιλογής που εµφανίζονται στις φόρµες εισαγωγής νέου αντικειµένου ή επεξεργασία 

υπάρχοντος) 
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Εικόνα 43: Πίνακας διαχείρισης συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. 

 

 

Εικόνα 44: Φόρµα επεξεργασίας συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. 
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Στην εικόνα 44 βλέπουµε την προσυµπληρωµένη φόρµα επεξεργασίας µίας εγγραφής 

συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. Οι επιλογές που µας δίνει το πρότυπο Joomla 

είναι αποθήκευση και επιστροφή στον αρχικό πίνακα ή απλώς αποθήκευση των 

αλλαγών και ακύρωση και επιστροφή στον αρχικό πίνακα. Όπως παρατηρούµε το 

κεντρικό µενού του Joomla και ειδικότερα το µενού components είναι πάντα ορατή 

δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να πλοηγηθεί οπουδήποτε επιθυµεί. 

 
Στην εικόνα 45 βλέπουµε µία  κενή φόρµα εισαγωγής νέας εγγραφής συναλλασσοµένου 

γενικής κατηγορίας που προκύπτει από την επιλογή του υποµενού του προτύπου του 

Joomla New (Νέα εγγραφή). Όπως παρατηρούµε τα πεδία κοινότητας(community) και 

ηµεροµηνίας εγγραφής (registration date) και δηµοσίευσης της εγγραφής (published) 

είναι προσυµπληρωµένα, τα δύο πρώτα µε κείµενο κενής εγγραφής, δίνοντας την 

δυνατότητα αλλαγής τους µε λίστα επιλογής, ηµερολόγιο και check box αντίστοιχα. Σε 

περίπτωση µη εισαγωγής απαραίτητου πεδίου το σύστηµα Joomla ενηµερώνει τον 

χρήστη µε µήνυµα προειδοποίησης όπως φαίνεται στην εικόνα 46. 

 

 
Εικόνα 45: Φόρµα επεξεργασίας συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 46: Επικύρωση δεδοµένων της φόρµας εισαγωγής. 

 
Στην εικόνα 47 βλέπουµε τον πίνακα διαχείρισης των ∆ήµων του Νοµού µε αναλυτικά 

τα στοιχεία τους, όνοµα δήµου και ταχυδροµικός κωδικός και ένα πεδίο check box 

(κουτί επιλογής) για επιλογή µίας ή περισσοτέρων εγγραφών. Eπίσης, βλέπουµε το 

πεδίο όνοµα δήµου πιο έντονο και χρωµατισµένο γεγονός που σηµαίνει ότι µπορούµε 

επιλέγοντας το να δούµε την φόρµα εισαγωγής δεδοµένων όπως φαίνεται στην εικόνα 

48. Τέλος, βλέπουµε και τα υποµενού του προτύπου του Joomla που µας επιτρέπουν να 

κάνουµε νέα εγγραφή, ή επεξεργασία υπάρχουσας και διαγραφή µίας ή πολλών 

εγγραφών. (Η πρώτη εγγραφή κάθε πίνακα διαχείρισης των οντοτήτων είναι κενού 

περιεχοµένου και χρησιµεύει στις λίστες επιλογής που εµφανίζονται στις φόρµες 

εισαγωγής νέου αντικειµένου ή επεξεργασία υπάρχοντος) 
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Εικόνα 47: Πίνακας διαχείρισης δήµων του Νοµού. 

 

 
Εικόνα 48: Φόρµα επεξεργασίας επιλεγµένου δήµου. 

 
Στην εικόνα 49 βλέπουµε µία  κενή φόρµα εισαγωγής νέου ∆ήµου που προκύπτει από 

την επιλογή του υποµενού του προτύπου του Joomla New (Νέα εγγραφή) της εικόνας 

47. Όπως παρατηρούµε τα πεδία όνοµα ∆ήµου (Name) και ταχυδροµικός κωδικός (Post 

Code) είναι κενά. Σε περίπτωση µη εισαγωγής απαραίτητου πεδίου το σύστηµα Joomla 

ενηµερώνει τον χρήστη µε µήνυµα προειδοποίησης όπως φαίνεται στην εικόνα 50. 

Επισηµαίνουµε ότι, η ίδια επικύρωση λαµβάνει χώρα και µε τις προσυµπληρωµένες 

φόρµες επεξεργασίας ενός επιλεγµένου ∆ήµου. (εικόνα 48) 
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Εικόνα 49: Κενή Φόρµα επεξεργασίας νέου δήµου. 

 

 
Εικόνα 50: Επικύρωση δεδοµένων της φόρµας εισαγωγής ∆ήµου. 

 
Στην εικόνα 51 βλέπουµε τον πίνακα διαχείρισης των κοινοτήτων του Νοµού µε 

αναλυτικά τα στοιχεία τους, όνοµα κοινότητας, κωδικός ∆ήµου στον οποίον ανήκει και 

ένα πεδίο check box (κουτί επιλογής) για επιλογή µίας ή περισσοτέρων εγγραφών. 

Επίσης, βλέπουµε το πεδίο όνοµα κοινότητας πιο έντονο και χρωµατισµένο γεγονός 

που σηµαίνει ότι µπορούµε επιλέγοντας το να δούµε την προσυµπληρωµένη φόρµα 

επεξεργασίας επιλεγµένης κοινότητας όπως φαίνεται στην εικόνα 52 µε το πεδίο δήµος 

στον οποίον ανήκει η κοινότητα ως λίστα επιλογής από τους δήµους του πίνακα της 

εικόνας 47. Τέλος, βλέπουµε και τα υποµενού του προτύπου του Joomla που µας 

επιτρέπουν να κάνουµε νέα εγγραφή, ή επεξεργασία υπάρχουσας και διαγραφή µίας ή 

πολλών εγγραφών. (Η πρώτη εγγραφή κάθε πίνακα διαχείρισης των οντοτήτων είναι 
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κενού περιεχοµένου και χρησιµεύει στις λίστες επιλογής που εµφανίζονται στις φόρµες 

εισαγωγής νέου αντικειµένου ή επεξεργασία υπάρχοντος) 

 
Εικόνα 51: Πίνακας διαχείρισης κοινοτήτων του Νοµού. 

 

 
Εικόνα 52: Φόρµα επεξεργασίας επιλεγµένης κοινότητας. 

 
Στην εικόνα 53 βλέπουµε µία  κενή φόρµα εισαγωγής νέας κοινότητας που προκύπτει 

από την επιλογή του υποµενού του προτύπου του Joomla New (Νέα εγγραφή) της 

εικόνας 51. Όπως παρατηρούµε τα πεδία όνοµα κοινότητας (Name) και δήµος στον 

οποίον ανήκει (Municipality) είναι κενά. Σε περίπτωση µη εισαγωγής απαραίτητου 
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πεδίου το σύστηµα Joomla ενηµερώνει τον χρήστη µε µήνυµα προειδοποίησης όπως 

φαίνεται στην εικόνα 54. Επισηµαίνουµε ότι, η ίδια επικύρωση λαµβάνει χώρα και µε 

τις προσυµπληρωµένες φόρµες επεξεργασίας µίας επιλεγµένης κοινότητας (εικόνα 52). 

 

 
Εικόνα 53: Κενή Φόρµα επεξεργασίας νέας κοινότητας. 

 

 
Εικόνα 54: Επικύρωση δεδοµένων της φόρµας εισαγωγής κοινότητας. 

 
Στην εικόνα 55 βλέπουµε τον πίνακα διαχείρισης των σχολίων που έκαναν οι χρήστες 

µε κωδικό στο frontend µε αναλυτικά τα στοιχεία τους, όνοµα συναλλασσόµενου 

γενικής κατηγορίας που σχολιάστηκε, όνοµα χρήστη που σχολίασε, ηµεροµηνία 

σχολιασµού, το σχόλιο που έγινε, το οποίο µπορεί να είναι είτε κείµενο, είτε εικόνα είτε 

οποιοδήποτε πολυµέσο και ένα πεδίο check box (κουτί επιλογής) για επιλογή µίας ή 

περισσοτέρων εγγραφών. Eπίσης, βλέπουµε το πεδίο όνοµα σχολιαζόµενου πιο έντονο 

και χρωµατισµένο γεγονός που σηµαίνει ότι µπορούµε επιλέγοντας το να δούµε την 
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προσυµπληρωµένη φόρµα επεξεργασίας επιλεγµένου σχολίου όπως φαίνεται στην 

εικόνα 56. Τέλος, βλέπουµε και τα υποµενού του προτύπου του Joomla που µας 

επιτρέπουν να κάνουµε επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής και διαγραφή µίας ή 

πολλών εγγραφών.  

 

 
Εικόνα 55: Πίνακας διαχείρισης σχολίων συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. 

 

 
Εικόνα 56: Αναλυτική φόρµα επεξεργασίας επιλεγµένου σχολίου. 

 
Τέλος, εφόσον εγκατασταθεί η επέκταση των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας 

τότε µπορούµε από το µενού του Joomla να επιλέξουµε το υποµενού έµποροι 

γεωργικών φαρµάκων (agrosellers) και να δούµε τον πίνακα της εικόνας 57. 
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Εικόνα 57: Πίνακας διαχείρισης συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας. 

 
Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 57 εµφανίζονται τα πεδία αύξων εγγραφής (ID), 

ειδικός κωδικός επιχείρησης ή φυσικού προσώπου (Special Code), το 

επώνυµο/όνοµα/πατρώνυµο/ΑΦΜ του συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας (Trader’s 

Name) που είναι υπεύθυνος επιστήµονας στην επιχείρηση είτε είναι απλός υπάλληλος ή 

και ιδιοκτήτης της, το είδος της εµπορίας που ασκείται στην επιχείρηση που µπορεί να 

είναι λιανική (retail), χονδρική (wholesale) ή και τα δύο (both), η κατηγορία πτυχίου 

που κατέχει ο υπεύθυνος επιστήµονας (Degree) που µπορεί να είναι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η 

κοινότητα που βρίσκεται η επιχείρηση (Community), η διεύθυνση (address), το 

τηλέφωνο (Telephone), η ηµεροµηνία εγγραφής της επιχείρησης (Registration Date), 

τυχόν σηµειώσεις ή υπενθυµίσεις του διαχειριστή και τέλος ένα πεδίο που δίνει την 

δυνατότητα δηµοσίευσης ή όχι µίας ή περισσοτέρων επιλεγµένων εγγραφών. Επίσης, 

υπάρχει ένα πεδίο check box (κουτί επιλογής) του κλασσικού προτύπου του Joomla που 

δίνει την δυνατότητα επιλογής µίας ή περισσοτέρων εγγραφών. Οι επιλογές που µας 

δίνει το πρότυπο Joomla είναι επεξεργασία επιλεγµένης εγγραφής, προσθήκη νέας ή 

διαγραφή µίας ή περισσοτέρων επιλεγµένων εγγραφών. 
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Ο ειδικός κωδικός της επιχείρησης είναι χρωµατισµένος γεγονός που υποδηλώνει 

υπερσύνδεσµο επεξεργασίας της εγγραφής που µας οδηγεί στην φόρµα επεξεργασίας 

της εγγραφής της εικόνας 58. 

 

Εικόνα 58: Προσυµπληρωµένη Φόρµα επεξεργασίας συναλλασσοµένου ειδικής 
κατηγορίας. 

 

Στην εικόνα 58 βλέπουµε την προσυµπληρωµένη φόρµα επεξεργασίας µίας εγγραφής 

συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας στην οποία µπορούµε να κάνουµε τις αλλαγές 

που επιθυµούµε. Όπως παρατηρούµε, το πεδίο συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας 

είναι λίστα συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας, όπως και  το πεδίο είδος εµπορίας, 

τύπος πτυχίου του συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας και η διεύθυνση της 

εταιρείας. Επίσης, το πεδίο ηµεροµηνία εγγραφής µας δίνει την δυνατότητα να 

επιλέξουµε ηµεροµηνία από ένα αναδυόµενου ηµερολόγιο ενώ το πεδίο δηµοσίευση 

εγγραφής εµφανίζεται ως check box. Τέλος, οι σηµειώσεις που µπορεί να κάνει ο 

διαχειριστής προσφέρονται µε την µορφή ολοκληρωµένου συντάκτη του Joomla µε 

δυνατότητες προσθήκης υπεσυνδέσµων και πολυµέσων. Οι γενικές επιλογές που µας 

δίνει το πρότυπο Joomla είναι αποθήκευση και επιστροφή στον αρχικό πίνακα ή απλώς 

αποθήκευση των αλλαγών και ακύρωση και επιστροφή στον αρχικό πίνακα.  
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Στην εικόνα 59 βλέπουµε µία  κενή φόρµα εισαγωγής νέας εγγραφής συναλλασσοµένου 

ειδικής κατηγορίας κατ’ αναλογία της φόρµας της εικόνας 58 που προκύπτει από την 

επιλογή του υποµενού του προτύπου του Joomla, New (Νέα εγγραφή) της εικόνας 57.  

 
Σε περίπτωση λάθους εισαγωγής δεδοµένων ή παράλειψης τους όσον αφορά τις φόρµες 

της εικόνας 58 και 59 τότε εµφανίζονται αντίστοιχα µηνύµατα προειδοποίησης ή 

σφάλµατος όπως βλέπουµε στην εικόνα 60 και τα οποία προκύπτουν από την 

επικύρωση εισαγωγής των δεδοµένων. Η επικύρωση γίνεται µε κώδικα Javascript χωρίς 

ωστόσο να παραλείπουµε την κλασική επικύρωση µε κώδικα PHP διότι για λόγους που 

έχουµε  προαναφέρει δεν πρέπει να βασιζόµαστε στην Javascript. 

 

 

Εικόνα 59: Κενή Φόρµα εισαγωγής συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 60: Επικύρωση φόρµας εισαγωγής συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας. 
 

Στον αρχικό πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας της εικόνας 57 βλέπουµε 

κάποιες επιλογές αναζήτησης. Η πρώτη αφορά αναζήτηση µε βάση το όνοµα της 

επιχείρησης, δηλαδή του συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας (εικόνα 61), η δεύτερη 

µε βάση το αν µία εγγραφή είναι δηµοσιευµένη ή όχι (εικόνα 62). Στην πρώτη 

περίπτωση η επαναφορά των αρχικών εγγραφών γίνεται µε το κουµπί επαναφοράς      ( 

Reset ) του τρίτου κριτηρίου αναζήτησης της εικόνας 63 που γίνεται βάση ενός 

πληκτρολογηµένου αλφαριθµητικού που αφορά είτε τον ειδικό κωδικό της επιχείρησης 

είτε το όνοµα της εταιρείας ενώ η επαναφορά του δεύτερου κριτηρίου γίνεται µε 

επιλογή από την λίστα επιλογής της πρώτης επιλογής (Select State). Σηµειώνουµε ότι 

το όνοµα της εταιρείας ή ο κωδικός της επιχείρησης µπορεί να πληκτρολογηθεί κατά 

προσέγγιση και όχι πλήρης, γεγονός που βοηθάει στην αποφυγή ορθογραφικών λαθών 

και στην διευκόλυνση της αναζήτησης όπως βλέπουµε στην εικόνα 64. Η δυνατότητα 

προσθήκης στο τρίτο κριτήριο αναζήτησης κι άλλων πεδίων ως βάση αναζήτησης είναι 

πλέον εύκολη µε µία αναβάθµιση της επέκτασης, ο οποίος όµως στόχος δεν αποτελεί 

σκοπό της παρούσας εργασίας. 
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Εικόνα 61: Κριτήριο αναζήτησης το όνοµα της επιχείρησης του συναλλασσοµένου 
ειδικής κατηγορίας. 

 

 

Εικόνα 62: Κριτήριο αναζήτησης η δηµοσίευση ή όχι µίας εγγραφής συναλλασσοµένου 
ειδικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 63: Κριτήριο αναζήτησης µε βάση το πληκτρολογηµένο αλφαριθµητικό. 
 

 

Εικόνα 64: Κριτήριο αναζήτησης µε βάση το συντοµευµένο πληκτρολογηµένο 
αλφαριθµητικό. 

 

Τέλος, όσον αφορά τον αρχικό πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας της 

εικόνας 57 βλέπουµε τα πεδία αύξων αριθµός και όνοµα του υπεύθυνου 

συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας (Trader’s Name) . Η πρώτη αφορά αναζήτηση 

µε βάση το όνοµα της επιχείρησης, δηλαδή του συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας 

(εικόνα 61), η δεύτερη µε βάση το αν µία εγγραφή είναι δηµοσιευµένη ή όχι (εικόνα 

62). Στην πρώτη περίπτωση η επαναφορά των αρχικών εγγραφών γίνεται µε το κουµπί 

επαναφοράς      ( Reset ) του τρίτου κριτηρίου αναζήτησης της εικόνας 63 που γίνεται 
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βάση ενός πληκτρολογηµένου αλφαριθµητικού που αφορά είτε τον ειδικό κωδικό της 

επιχείρησης είτε το όνοµα της εταιρείας ενώ η επαναφορά του δεύτερου κριτηρίου 

γίνεται µε επιλογή από την λίστα επιλογής της πρώτης επιλογής (Select State). 

Σηµειώνουµε ότι το όνοµα της εταιρείας ή ο κωδικός της επιχείρησης µπορεί να 

πληκτρολογηθεί κατά προσέγγιση και όχι πλήρης, γεγονός που βοηθάει στην αποφυγή 

ορθογραφικών λαθών και στην διευκόλυνση της αναζήτησης όπως βλέπουµε στην 

εικόνα 64. Η δυνατότητα προσθήκης στο τρίτο κριτήριο αναζήτησης κι άλλων πεδίων 

ως βάση αναζήτησης είναι πλέον εύκολη µε µία αναβάθµιση της επέκτασης, ο οποίος 

όµως στόχος δεν αποτελεί σκοπό της παρούσας εργασίας. 

 

 

Εικόνα 65: Ταξινόµηση των συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας µε βάση το πεδίο 
Trader’s Name (συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας). 

 
Τέλος, όπως βλέπουµε στην εικόνα  64 υπάρχει η δυνατότητα ταξινόµησης µε βάση το 

πεδίο αύξων αριθµός (ID) ή το πεδίο όνοµα συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας 

(Trader’s Name)  επιλέγοντας απλώς το χρωµατισµένο πεδίο. ∆ίπλα από το πεδίο 

υπάρχει µία διαβαθµισµένη µπάρα που δείχνει το είδος της ταξινόµησης που είναι είτε 

αύξουσα είτε φθίνουσα. 

 
4.2.   Περιβάλλον διαχείρισης frontend για χρήστες µε κωδικό. 

 
Στην εικόνα 66 φαίνεται η είσοδος στο σύστηµα διαχείρισης frontend του Joomla για 

τους χρήστες που διαθέτουν κωδικό. Όπως παρατηρούµε πρίν την είσοδο στο σύστηµα 

µε κωδικό στο κεντρικό µενού µόνο ο υπερσύνδεσµος που παραπέµπει στους 
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συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας είναι διαθέσιµος και όχι κάποιος 

υπερσύνδεσµος µε τους συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας. Επίσης, το module του 

login έχει απενεργοποιηµένη την δυνατότητα του χρήστη να κάνει εγγραφή στο 

σύστηµα και να πάρει κωδικό, δικαίωµα που έχουν µόνο οι διαχειριστές του 

συστήµατος στο backend, δηλαδή οι χρήστες µε κωδικό. Αυτοί οι τελευταίοι µπορούν 

να δηµιουργήσουν χρήστες µε κωδικό µε περιορισµένα ή ίδια δικαιώµατα µόνο στο 

frontend όπως έναν χρήστη που θα έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τους διαχειριστές (έχουν  

κωδικό τόσο στο frontend όσο και στο backend) άλλα µόνο για το frontend µε 

δικαιώµατα που θα περιγράψουµε παρακάτω. Επίσης, µπορούν να δηµιουργήσουν 

χρήστες µε περιορισµένα δικαιώµατα όπως χρήστες που δεν θα µπορούν να 

παραχωρήσουν µε την σειρά τους δικαιώµατα σε άλλους χρήστες ή δεν θα µπορούν να 

κάνουν νέες εγγραφές ή δεν θα µπορούν να διαγράψουν ή και να επεξεργάζονται 

συναλλασσόµενους, άλλους χρήστες κλπ.  Επισηµαίνουµε, ότι οι διαχειριστές µε 

κωδικό στο backend µπορούν µε τον ίδιο κωδικό να εισέλθουν στο frontend µε πλήρη 

δικαιώµατα. Ακόµη, τονίζουµε ότι οι διαχειριστές µε κωδικό µπορούν να 

δηµιουργήσουν χρήστες στο backend µε τα ίδια ή λιγότερα δικαιώµατα από τους ίδιους 

τα οποία δικαιώµατα τους όµως είναι λιγότερα από αυτά του ενός υπερδιαχεριστή του 

οποίου τα δικαιώµατα αφορούν κεντρικές ρυθµίσεις του ιστοτόπου (global 

configuration ) και αλλαγή των δικαιωµάτων των χρηστών και διαχειριστών, 

δικαιώµατα που δεν έχουν οι διαχειριστές µε κωδικό. 
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Εικόνα 66: H αρχική σελίδα του frontend. 
 

Στην εικόνα 67 φαίνεται  το κεντρικό µενού πλοήγησης όταν κάνει login o χρήστης, 

που περιλαµβάνει δύο υπερσύνδεσµους έναν για τους συναλλασσόµενους γενικής 

κατηγορίας (View all Traders) και έναν για τους συναλλασσόµενους ειδικής 

κατηγορίας (View All Agrosellers). 
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Εικόνα 67: Το κεντρικό µενού για χρήστες µε κωδικό. 
 

Στην εικόνα 68 φαίνεται  µία ταξινοµηµένη λίστα µε τους συναλλασσόµενους γενικής 

κατηγορίας ως υπερσύνδεσµος σε µία αναλυτική καρτέλα για τον συναλλασσόµενο που 

θα επιλέξουµε. Ο υπερσύνδεσµος περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο 

του συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 68: Ταξινοµηµένη λίστα συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. 
 

Στην εικόνα 69 φαίνεται  µία αναλυτική καρτέλα ενός επιλεγµένου συναλλασσόµενου 

από την προηγούµενη καρτέλα µε τα αναλυτικά στοιχεία του όπως επώνυµο (surname), 

όνοµα (name), πατρώνυµο (surname), ΑΦΜ (tax payer number), ηµεροµηνία εγγραφής 

(registration date), διεύθυνση (address), τηλέφωνο (telephone), κοινότητα (community), 

δήµος (municipality), σηµειώσεις (notes), παλαιότερα σχόλια διαχειριστών (older 

commentns) µε το όνοµα του χρήστη που έχει κάνει login και την ηµεροµηνία που 

έκανε κάποιο σχόλιο µαζί µε το σχόλιο, ενώ τέλος δίνεται η δυνατότητα στον 

συνδεδεµένο χρήστη να κάνει κάποιο σχόλιο και να το υποβάλλει. Το όνοµα του 

χρήστη εµφανίζεται αυτόµατα από το σύστηµα ενώ η ηµεροµηνία που θα κάνει το 

σχόλιο επίσης θα εµφανιστεί αυτόµατα στα παλαιότερα σχόλια µόλις υποβάλλει ο 

χρήστης το σχόλιο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώσει την 

καρτέλα σε pdf µορφή χωρίς τα σχόλια και να την αποθηκεύσει στον υπολογιστή όπως 

φαίνεται στην εικόνα 70 και 71 ή να αποστείλει το αρχείο pdf µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο  όπως φαίνεται στην εικόνα 72.  
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Εικόνα 69: Αναλυτική καρτέλα συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 70: Αποθήκευση σε pdf µορφή της αναλυτικής καρτέλας του  
συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας. 

 

 

Εικόνα 71: Το pdf αρχείο της αναλυτικής καρτέλας του  συναλλασσοµένου γενικής κατηγορίας 

 

 

Εικόνα 72:Αποστολή της αναλυτικής καρτέλας του συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας µε 

email σε µορφή pdf. 
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Αν ο χρήστης επιλέξει από το κεντρικό µενού τον υπερσύνδεσµο για τους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας (View All Agrosellers) τότε προκύπτει ο 

πίνακας των συναλλασσσοµένων ειδικής κατηγορίας της εικόνας 73. Ο ειδικός κωδικός 

κάθε έµπορου (special code) εµφανίζεται ως υπερσύνδεσµος σε µία αναλυτική καρτέλα 

για τον συναλλασσόµενο που θα επιλέξουµε όπως φαίνεται στην εικόνα 74. 

 

 

Εικόνα 73: Πίνακας συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας. 
 

Στην εικόνα 74 φαίνεται  µία αναλυτική καρτέλα ενός επιλεγµένου συναλλασσόµενου 

από την προηγούµενη καρτέλα µε τα αναλυτικά στοιχεία του όπως το όνοµα του 

συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση µε το 

ονοµατεπώνυµο του, το πατρώνυµο και το ΑΦΜ του, το όνοµα της επιχείρησης 

(φυσικού προσώπου ή επιχείρησης) (Agroseller), τον τύπο εµπορίας της επιχείρησης 

(trader’s type) (λιανικό, χονδρικό ή και τα δύο), το είδος του πτυχίου του υπεύθυνου 

συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας (Degree)(AEI ή ΤΕΙ), την ηµεροµηνία εγγραφής 

(registration date) της επιχείρησης, την διεύθυνση (address) της επιχείρησης, το 

τηλέφωνο (telephone) της επιχείρησης, την κοινότητα (community) και τον δήµο 

(municipality) που βρίσκεται η επιχείρηση καθώς και σηµειώσεις (notes) που έχουν 

κάνει οι διαχειριστές από το backend. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 

εκτυπώσει την καρτέλα σε pdf µορφή χωρίς τα σχόλια και να την αποθηκεύσει στον 
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υπολογιστή όπως φαίνεται στην εικόνα 75 και 76 ή να αποστείλει το αρχείο pdf µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  όπως φαίνεται στην εικόνα 77.  

 

 

Εικόνα 74: Αναλυτική καρτέλα συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας. 
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Εικόνα 75: Αποθήκευση σε pdf µορφή της αναλυτικής καρτέλας του  
συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας. 

 

 

Εικόνα 76: Το pdf αρχείο της αναλυτικής καρτέλας του  συναλλασσοµένου ειδικής κατηγορίας 
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Εικόνα 77:Αποστολή της αναλυτικής καρτέλας του συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας µε 

email σε µορφή pdf. 

Τέλος, στο frontend ο χρήστης έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το module 

αναζήτησης του Joomla όπως φαίνεται στην εικόνα 78, το οποίο έχουµε 

παραµετροποιήσει έτσι ώστε να µπορεί να αναζητήσει συναλλασσόµενους µε βάση 

κάποια κριτήρια όπως επώνυµο συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας, ειδικός κωδικός 

επιχείρησης συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας, όνοµα επιχείρησης 

συναλλασσόµενου ειδικής κατηγορίας και πολλά άλλα όπως φαίνεται στην εικόνα 79 

και 80. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης µπορούν να περιοριστούν στους 

συναλλασσόµενους γενικής ή ειδικής κατηγορίας ενώ τα αποτελέσµατα εµφανίζουν το 

κριτήριο αναζήτησης εφόσον βρέθηκε αποτέλεσµα ως υπερσύνδεσµο δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα στον χρήστη να µεταβεί στην  αντίστοιχη αναλυτική καρτέλα του 

συναλλασσόµενου ειδικής ή γενικής κατηγορίας της εικόνας 69 ή 74 ανάλογα µε το 

κριτήριο αναζήτησης του χρήστη. Υπενθυµίζουµε ότι η συγκεκριµένη δυνατότητα είναι 

προαιρετική για την υπηρεσία και αν την επιθυµεί πρέπει να την εγκαταστήσει ως 

ξεχωριστό plugin είτε για τους συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας είτε για τους 

συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας είτε και τα δύο plugins διαδοχικά. 
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Εικόνα 78: Module αναζήτησης συναλλασσοµένων. 
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Εικόνα 79: Αποτελέσµατα αναζήτησης για συναλλασσόµενου γενικής κατηγορίας . 
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Εικόνα 80: Αποτελέσµατα αναζήτησης για συναλλασσόµενο ειδικής κατηγορίας . 

 

4.3.   Περιβάλλον διαχείρισης frontend για χρήστες χωρίς κωδικό. 
 
Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει κωδικό, αν για παράδειγµα είναι κάποιος 

εξωυπηρεσιακός πελάτης ή απλός πολίτης που θέλει να ενηµερωθεί για τις διαθέσιµες 

επιχειρήσεις του Νοµού που εµπορεύονται γεωργικά φάρµακα (συναλλασσόµενοι 

ειδικής κατηγορίας) τότε έχει πρόσβαση µόνο στο frontend της εικόνας όπου στο 

κεντρικό µενού εµφανίζεται µόνο ο υπερσύνδεσµος που παραπέµπει στους 

συναλλασσόµενους ειδικής κατηγορίας και όχι ο υπερσύνδεσµος µε τους 

συναλλασσόµενους γενικής κατηγορίας. Επιλέγοντας ο χρήστης τον υπερσύνδεσµο 

αυτόν θα µεταβεί στον πίνακα συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας της εικόνας 81 η 

οποία είναι ίδια µε την εικόνα 73 µε την διαφορά ότι ο ειδικός κωδικός της επιχείρησης 

(Special Code) δεν εµφανίζεται ως υπερσύνδεσµος στερώντας έτσι στον χρήστη την 

δυνατότητα να µεταβεί στην αναλυτική καρτέλα του συναλλασσόµενου και να έχει έτσι 

πρόσβαση σε ευαίσθητα υπηρεσιακά στοιχεία. 
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Εικόνα 81: Πίνακας συναλλασσοµένων ειδικής κατηγορίας για χρήστες χωρίς κωδικό. 

 
4.4.   Ρόλοι χρηστών. 

 
Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω υπάρχουν χρήστες µε διαφορετικό ρόλο ανάλογα 

µε τα δικαιώµατα που του έχουν παραχωρηθεί και το σύστηµα προσαρµόζεται ανάλογα 

µε τον ρόλο του χρήστη. Η παραχώρηση δικαιωµάτων ξεκινάει από έναν 

υπερδιαχειριστή και στην συνέχεια κατεβαίνει προς τον περιορισµό όλο και 

περισσότερων δικαιωµάτων καταλήγοντας στον χρήστη που δεν έχει κωδικό και άρα τα 

ελάχιστα δυνατά δικαιώµατα. Έτσι αν και το γραφικό περιβάλλον είναι ίδιο για όλους 

τους χρήστες οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης µαζί του αλλάζουν ανάλογα µε τον ρόλο 

του χρήστη µε τον υπερδιαχεριστή να µπορεί  να αλλάξει γενικές ρυθµίσεις του 

ιστοτόπου δικαίωµα που δεν έχουν οι διαχεριστές, οι οποίοι µπορούν να εκτελέσουν 

βασικές λειτουργίες σχετικά µε το πληροφοριακό σύστηµα και κάποιες απλές ρυθµίσεις 

του ιστοτόπου. Αντίθετα, οι χρήστες µε κωδικό έχουν αυξηµένα δικαιώµατα πλοήγησης 

σε αντίθεση µε τους χρήστες που δεν έχουν κωδικό και οι οποίοι έχουν περιορισµένα 

δικαιώµατα πλοήγησης στον ιστότοπο. Ειδικότερα, υπάρχουν τρείς ρόλοι χρηστών: 

Ένας κεντρικός διαχειριστής ο οποίος θα διαχειρίζεται τον ιστότοπο και τους 

λογαριασµούς των άλλων χρηστών. ∆ηλαδή, µόνο ο συγκεκριµένος χρήστης θα έχει 

την δυνατότητα δηµιουργίας λογαριασµών χρηστών. 
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Οι ∆ιαχειριστές οι οποίοι έχοντας προµηθευτεί όνοµα χρήστη και κωδικό από τον 

κεντρικό διαχειριστή θα έχουν δικαίωµα διαχείρισης των συναλλασσοµένων στο 

διαχειριστικό τµήµα του joomla και απόλυτη πρόσβαση στον ιστότοπο.Οι απλοί 

χειριστές οι οποίοι δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό τµήµα του joomla και 

µερική πρόσβαση στον ιστότοπο. ∆ηλαδή, για λόγους προσωπικών δεδοµένων δεν θα 

έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία των συναλλασσοµένων γενικής 

κατηγορίας ούτε στα αναλυτικά στοιχεία των συναλλασσοµένων ειδικής και γενικής 

κατηγορίας πάρα µόνο στα συγκεντρωτικά στοιχεία των συναλλασσοµένων ειδικής 

κατηγορίας (εικόνα 82). 

 

 
                                                             Εικόνα 82: Ρόλοι χρηστών. 

 
5. Συµπεράσµατα και προτάσεις 
 
Υλοποιήθηκε η δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης 

συναλλασσοµένων των υπηρεσιών του δηµοσίου µε µοφή επεκτάσεων (plugins) η 

οποία θα διαχειρίζεται πάσης φύσεως συναλλασσόµενους µε το δηµόσιο. Το 

πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρώνει ψηφιακά όλες τις λειτουργίες διαχείρισης 

συναλλασσοµένων προσφέροντας παράλληλα ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής.  

 
5.1. Πλεονεκτήµατα πληροφοριακού συστήµατος 

 
Η προσέγγιση της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων µε λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα έχει το πλεονέκτηµα ότι ακολουθεί την σύγχρονη τάση στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστηµάτων και όπως δήλωσε ο πρόεδρος της µη κερδοσκοπικής 

εταιρείας, Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα, κ. Θεόδωρος Καρούνος 
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«Τις τελευταίες δεκαετίες, η κύρια εµπορική δραστηριότητα στο χώρο λογισµικού είχε 

τη µορφή πώλησης αδειών χρήσης, ενώ ο πηγαίος κώδικας αποτελούσε µυστικό των 

κατασκευαστών. Με τον κώδικα ανοιχτού λογισµικού αυτό έχει αρχίσει σιγά-σιγά να 

αλλάζει και πλέον το οικονοµικό µοντέλο παραγωγής λογισµικού κινείται γύρω απ’ την 

παροχή υπηρεσιών, όπως παραµετροποίηση, συντήρηση, εγκατάσταση, εκπαίδευση 

ή/και τεχνική βοήθεια.». Έτσι, οι εταιρείες που κατασκευάζουν πληροφοριακά 

συστήµατα είναι εκ φύσεως κερδοσκοπικές. Για τον λόγο αυτόν όλες σχεδόν οι 

εφαρµογές του δηµοσίου που ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν 

δηµιουργηθεί µε λογισµικό ανοιχτού κώδικα αλλά ακόµη κι αν έχουν, οι τελικοί 

χρήστες των πληροφοριακών συστηµάτων δεν έχουν καµία απολύτως πρόσβαση στον 

κώδικα µε αποτέλεσµα να µην έχουν την δυνατότητα να το προσαρµόσουν στις 

απαιτήσεις τους. Σε εφαρµογές βέβαια, όπου η ασφάλεια και τα προσωπικά δεδοµένα 

είναι υψίστης σηµασίας όπως το γνωστό taxisnet εξ’ ορισµού ο κώδικας δεν µπορεί να 

είναι ανοιχτού λογισµικού και δεν επιτρέπεται καµία πρόσβαση από τους τελικούς 

χρήστες στον κώδικα. 

 
Το βασικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος 

από τους τελικούς χρήστες είναι ότι το κόστος ανάπτυξης του είναι µηδενικό σε 

σύγκριση µε τις άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι του παραδοσιακού κύκλου ζωής ή της 

αγοράς πακέτων λογισµικού εφαρµογών ή της εξωτερικής ανάθεσης (Laudon, C. 

Kenneth, Laudon, P. Jane, 2009). Επιπλέον, η εκπαίδευση των χρηστών µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί είτε µέσω των ινστιτούτων επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων είτε 

έξω-υπηρεσιακά µε την πιστοποίηση από διάφορους πιστοποιηµένους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Ακόµη, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι 

µηδενικό.  

 
Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος από 

τους ίδιους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών είναι ότι δίνει την δυνατότητα στο 

∆ηµόσιο να αξιοποιήσει το ανθρώπινο και νοητικό της κεφάλαιο ειδικότερα την 

σηµερινή εποχή όπου το ∆ηµόσιο τείνει να απαξιωθεί το ίδιο και οι άνθρωποι που το 

αποτελούν προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος επιτελώντας έτσι αποτελεσµατικά 

τον κοινωνικό του ρόλο. Σε αντίθεση µε τα πληροφοριακά συστήµατα που ανατίθενται 

σε ιδιωτικές εταιρείες και που κοστίζουν στο δηµόσιο εκατοµµύρια ευρώ και που 

καθιστούν τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που τα χειρίζονται απλούς πληκτρολογητές 

µε αποτέλεσµα από έρευνες που έχουν γίνει (Laudon, C. Kenneth, Laudon, P. Jane, 

2009) να µην υποστηρίζονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους καθιστώντας το 
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µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων ανενεργά, τα συστήµατα 

που αναπτύσσονται από τους ίδιους τους χρήστες αξιοποιούν τις δυνατότητες τους , 

δίνοντας τους την ευκαιρία να απασχοληθούν δηµιουργικά και µε όρεξη (κάτι που στο 

δηµόσιο σπανίζει ) και υποστηρίζονται ένθερµα και ενεργά από τους ίδιους τους 

υπαλλήλους των υπηρεσιών γεγονός κολοσσιαίο για της επιτυχία ενός συστήµατος! Η 

προσέγγιση της ανάπτυξης του από τους τελικούς χρήστες οδηγεί στην δηµιουργία 

απόλυτα προσαρµοσµένων και εξειδικευµένων εφαρµογών, αφού οι γνώσεις των 

τελικών χρηστών σχετικά µε το αντικείµενό τους δεν µπορεί να κατανοηθεί και να 

αφοµοιωθεί στο βαθµό που κατέχουν οι τελικοί χρήστες. Έτσι, προσδιορίζουν οι ίδιοι 

οι τελικοί χρήστες τις επιχειρηµατικές ανάγκες και διεργασίες της υπηρεσίας τους, τις 

ολοκληρώνουν ψηφιακά,  προσπελάζουν δεδοµένα και δηµιουργούν αναφορές. ∆ιότι, η 

γνώση σε µία υπηρεσία δεν είναι µόνο αυτή που µπορεί  να µετατραπεί σε γραπτή 

µορφή αλλά υπάρχει και η άγραφη µορφή. Τέλος, µπορούν οι τελικοί χρήστες 

(διαχειριστές) να έχουν πρόσβαση στον κώδικα των επεκτάσεων, για να της 

παραµετροποιήσουν µε βάσει τις δικές τους απαιτήσεις και να παράγουν αναφορές και 

συγκεντρωτικά στοιχεία κατά τα δικά τους πρότυπα.  

 
Ακόµη το σύστηµα εκµεταλλεύεται όλα τα πλεονεκτήµατα του Joomla έτσι: 

Οι επεκτάσεις διαµοιράζονται εύκολα µέσω του ιστότοπου του Joomla και 

εγκαθίστανται εύκολα και αρθρωτά. ∆ηλαδή, κάποια υπηρεσία που εγκαθιστά την 

επέκταση συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας και στην συνέχεια επιθυµεί να 

εγκαταστήσει την επέκταση για τους έµπορους γεωργικών φαρµάκων, «κατεβάζει» την 

επέκταση των πωλητών γεωργικών φαρµάκων η οποία «κουµπώνει» επάνω στην 

επέκταση των συναλλασσοµένων γενικής κατηγορίας. ∆ιαφορετικά, αν δεν επιθυµεί να 

διαχειριστεί αυτήν την κατηγορία συναλλασσοµένων, µπορεί να παραµετροποιήσει 

πολύ εύκολα την τελευταία ώστε να συµπεριλάβει κάποια άλλη κατηγορία όπως τους 

συναλλασσόµενους που καλλιεργούν πατάτες ή που πωλούν σπόρους κλπ. Επίσης, αν 

επιθυµεί κάποιες προηγµένες δυνατότητες αναζήτησης για κάποια επέκταση τότε 

κατεβάζει και εγκαθιστά την αντίστοιχη επέκταση αναζήτησης στοιχειών. Επιπλέον, οι 

διαχειριστές έχουν στην διάθεση τους χιλιάδες  επεκτάσεις που προσφέρει το Joomla 

για να επεκτείνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου και µία ‘τεράστια’ κοινότητα 

υποστήριξης για τις παραµετροποιήσεις που επιθυµούν να κάνουν. Ακόµη, οι απλοί 

πολίτες έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες του ιστότοπου ενώ ο ρόλος της 

λειτουργίας του ελέγχου των ανώτερων κλιµακίων διευκολύνεται µέσω της πρόσβασης 
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τους στο πληροφοριακό σύστηµα και στην δυνατότητα παραγωγής στατιστικών 

στοιχείων και εκθέσεων αναφορών. 

 
 Τέλος, η δηµιουργία του πληροφοριακού συστήµατος έλυσε το πρόβληµα που είχε το 

τµήµα φυτοπροστασίας προκειµένου να συντονίζει πιο αποτελεσµατικά τους 

απαραίτητους ελέγχους και να ελέγχει αποτελεσµατικότερα το φυτικό κεφάλαιο του 

Νοµού µε το λιγότερο δυνατό κόστος, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα ροής/εκροές 

του πληροφοριακού συστήµατος (εικόνα 83). Ειδικότερα,  το όφελος του 

πληροφοριακού συστήµατος σε σύγκριση µε την λειτουργία της υπηρεσίας πρίν την 

ανάπτυξή του είναι πολλαπλάσια και οι παράγοντες ωφέλειας που το προσδιορίζουν 

είναι:  

• Η αποδοτικότητα: οι πόροι που ήταν διαθέσιµοι στην υπηρεσία και που 

αφορούσαν το ανθρώπινο δυναµικό, τα υλικά και το νοητικό κεφάλαιο που αφορούσε 

τις γνώσεις των χρηστών γύρων από τις τεχνολογίες διαδικτύου αξιοποιήθηκαν στο 

έπακρο καθιστώντας το σύστηµα απόλυτα αποδοτικό. 

• Η παραγωγικότητα: οι εισροές που απαιτεί το σύστηµα και που αφορούν απλές 

πληροφορίες και δεδοµένα µετατράπηκαν µέσω του συστήµατος σε πολλαπλάσιες 

πληροφορίες και γνώση η αξία των οποίων είναι πολλαπλάσια αυτής των εισροών, 

καθιστώντας το σύστηµα παραγωγικό. 

• Η αποτελεσµατικότητα: οι εκροές του συστήµατος θα βοηθήσουν στην σωστή 

και έγκαιρη λήψη αποφάσεων µέσω της επεξεργασίας των πληροφοριών, στην µείωση 

του χρόνου απόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, στην γρήγορη και αποδοτική 

εξόρυξη πληροφοριών µε αποτέλεσµα την υποβοήθηση του προγραµµατισµού της 

υπηρεσίας, την εύρυθµη λειτουργία της και της επίτευξης των στόχων της καθιστώντας 

το σύστηµα αποτελεσµατικό. 

• Η ποιότητα: το πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει µία διαδικτυακή οργάνωση 

που βοηθάει στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 

δυνατότητα στο προσωπικό της υπηρεσίας να βελτιωθεί και να προσανατολιστεί προς 

τις διαστάσεις ποιότητας των παρερχοµένων υπηρεσιών όπως είναι  η αξιοπιστία και η 

ανταπόκριση προς τους πελάτες (Ξηροτύρη Σ.& Κουφίδου, 2001). Επίσης, οι διάφορες 

επιλογές ασφαλείας που προσφέρει το σύστηµα (κωδικοί πρόσβασης, δικαιώµατα και 

λογαριασµοί χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας, κωδικοποίηση δεδοµένων) βελτιώνουν 

την διάσταση ποιότητας υπηρεσίας την αξιοπιστία. Ως αποτέλεσµα τόσο ο εσωτερικός 

όσο και ο εξωτερικός πελάτης (Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000) θα είναι 

ικανοποιηµένοι καθιστώντας το σύστηµα ποιοτικό. 
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Τέλος, η δηµιουργία του πληροφοριακού συστήµατος υπο µορφή επεκτεινόµενης 

επέκτασης προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Εύκολη εγκατάσταση και ενσωµάτωση της σε υπάρχοντα συστήµατα. 

� Προαιρετική εγκατάσταση-αναβάθµιση της επέκτασης ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε υπηρεσίας. 

� ∆υνατότητα πραγµατοποίησης εύκολα βελτιώσεων στον κώδικα της επέκτασης 

χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του ιστοτόπου (εύκολη συντηρησιµότητα). 

� ∆υνατότητα εύκολης επέκτασης της λειτουργικά ανάλογα µε τις ανάγκες της 

εκάστοτε υπηρεσίας. 

� ∆υνατότητα αξιοποίησης όλων των δοκιµασµένων και επιτυχηµένων εργαλείων 

–επεκτάσεων που προσφέρει το σύστηµα Joomla. 

 

 
                          Εικόνα 83: ∆ιάγραµµα ροής και εκροές πληροφοριακού συστήµατος. 
 

Καταλήγοντας, τα συστήµατα WCMS έγιναν δηµοφιλή διότι ενσωµατώνουν µεγάλο 

βαθµό αφαιρετικότητας της λειτουργικότητας που απαιτούν οι εφαρµογές διαδικτύου 

και προσφέρουν φιλικές έτοιµες διεπαφές βασικής λειτουργικότητας, µειώνοντας τον 

χρόνο και το επίπεδο γνώσεων προγραµµατισµού που απαιτούνται για την δηµιουργία 

εφαρµογών διαδικτύου δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο προσωπικό των διαφόρων 

υπηρεσιών και οργανισµών του δηµοσίου µε ελάχιστη εκπαίδευση να αξιοποιήσουν την 
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διαθέσιµη τεχνολογία διαδικτύου προς όφελος των υπηρεσιών τους και κατ’ επέκταση 

του δηµόσιου και τελικώς του πολίτη αφού µειώνεται κατακόρυφα το κόστος 

ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων µε ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση της 

ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας 

των ίδιων των υπηρεσιών. 

  
5.2. Προτάσεις για µελλοντική αναβάθµιση 

 
Όπως  έχουµε προαναφέρει το πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να κάνει χρήση όλων 

των χρήσιµων και δοκιµασµένων εργαλείων που προσφέρει το Joomla όπως 

ενσωµάτωση της δυνατότητας πληρωµής παραβόλων από τους πολίτες, την 

ενσωµάτωση της δυνατότητας κρυπτογράφησης και αποστολής εγγράφων µε ψηφιακή 

υπογραφή, την πολυγλωσσική υποστήριξη που προσφέρει το Joomla, την δηµιουργία 

ενός φόρουµ συζητήσεων, την δηµιουργία και δηµοσίευση υπηρεσιακών άρθρων και 

πολλές άλλες δυνατότητες τις οποίες το σύστηµα Joomla προσφέρει υπο µορφή 

εγκατάστασης επεκτάσεων. Επιπλέον, επειδή το σύστηµα Joomla είναι ανοιχτού 

κώδικα οι προχωρηµένοι προγραµµατιστές µπορούν να πραγµατοποιήσουν εύκολα και 

γρήγορα οποιεσδήποτε αλλαγές επιθυµούν στον κεντρικό κώδικα του Joomla. Τέλος, οι 

υπεύθυνοι συντήρησης του συστήµατος δεν θα πρέπει να αµελούν να αναβαθµίζουν 

έγκαιρα την έκδοση του Joomla για λόγους πρωτίστως ασφαλείας και να προσαρµόζουν 

ανάλογα τις επεκτάσεις (plugins). 



113 
 

Κατάλογος Αναφορών – Παραποµπών 

 
Adobe Systems. (2013). Dreamweaver. Available at: 
http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html (May 15, 2013). 
 
Biziant,” Your Joomla! Site Is Constantly Under Attack By Hackers”, Biziant Sentry , 
2010. Availiable at: http://biziant.com/  (November 11 2012). 
 
Brodkin, J. “The top 10 reasons Web sites get hacked”, ComputerWorld,  Octomber 5 
2007. Available at: 
http://www.computerworld.com.au/article/205787/top_10_reasons_web_sites_get_hack
ed/  (December 3 2012). 
 
Dennis, A. , Wixom, B. H. , Tegarden, D..(2009), Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων 
µε την UML 2.0. Μια αντικειµενοστρεφής Προσέγγιση, 3η έκδοση, (µετάφραση: Γ. 
Τζίτζικας), Εκδ. Κλειδάριθµος, 2010. 
 
Dennis, A. , Wixom. B. H., Tegarden D.,(2011). Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων 
µε την UML 2.0. Μια αντικειµενοστρεφής Προσέγγιση, 3η έκδοση, (µετάφραση: Γ. 
Τζίτζικας). Εκδ. Κλειδάριθµος. 

Elmasri, R. and Navathe, S., 1996, Fundamentals of Database Systems. Τόµος Α. 
Αθήνα: Εκδόσεις ∆ίαυλος. 

Elmasri, R.and Navathe, S., 1996, Fundamentals of Database Systems. Τόµος Β. 
Αθήνα: Εκδόσεις ∆ίαυλος. 

 
Gibb, M. (2009). “Web Content Management Systems: Investigating Potential Security 
Exploits”, University of Abertay Dundee, School of Computing & Creative 
Technologies, (pp 1-75). Available at: http://www.dund.co.uk/Investigating%20Cross-
Site%20Scripting%20Exploits%20in%20Web%20Content%20Management%20System
s.pdf  (December 10 2012). 
 
Hagen, G., Kramer, J., Radtke, A. , Mitova, M., Van Cann, H., (2012), Tutorial: 
Joomla! 2.5 Beginner’s Guide. 
 
Hégaret, P. , Wood, L.  and Robie, J. , “What is the Document Object Model?”, w3 org. 
November 13 2000. Available at: http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-
Core/introduction.html . 
 
IBM Global Technology Services. (2008). “IBM Internet Security Systems .X-Force® 
2008 Trend & Risk Report”, (pp.1-106). Available at: https://www-
935.ibm.com/services/us/iss/xforce/trendreports/ ( August 5 2012). 
 
Jeffchannell, “2010 Joomla! Security Extension Comparison”, December 20 2010. 
Available at: http://jeffchannell.com/2010-joomla-security-extension-comparison.html  
(December 12 2012). 
 
 
 

v 
 



 114 

Joomla, “Secure coding guidelines”, Joomla Documentation, January 11 2012. 
Availiable at: http://docs.joomla.org/Secure_coding_guidelines  ( November 2 2012). 
Joomla Org, ‘’The Joomla! Extensions Directory: Forms’’, (2013). Available at: 
http://extensions.joomla.org/extensions/contacts-and-feedback/forms (May 18, 2013). 
 
2Joomla, “Security and Performance FAQs”, Joomla Documentation, November 26 
2012. Availiable at: 
http://docs.joomla.org/Security_and_Performance_FAQs#How_do_I_choose_secure_e
xtensions.3F  (November 5 2012). 
 
3Joomla, ”The Joomla Blog Extention”, jFirewall AntiHacker, February 5 
2012.Available at: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-
security/site-protection/19392  (November 12 2012).   
 
4Joomla, ” The Joomla! Extensions Directory”, Securitycheck Pro v2, February 5 
2012.Available at: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-
security/site-protection/19452   (November 12 2012).   
 
5Joomla, ” The Joomla! Extensions Directory”, OSE Secure™, Julay 4 2011.Available 
at: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/site-
protection/17519    (November 12 2012).   
 
6Joomla, ”Joomla Documentation”, Model-View-Controller , May 26 2013.Available 
at: http://docs.joomla.org/Model-View-Controller (June 18 2013).   
 
Kiiski. L. (2007). “Security Patterns in Web Applications”, Helsinki University of 
Technology, (pp. 1-6). Available at: 
http://www.tml.tkk.fi/Publications/C/25/papers/Kiiski_final.pdf  ( December 9 2012). 
 
Lanham, C. and Kennard, J. (2010). Mastering Joomla! 1.5 Extension and Framework 
Development  2nd Edition The Professional Guide to Programming Joomla!. Published 
by Packt Publishing Ltd., Birmingham. 
 

LAUDON, C. Kenneth, LAUDON, P. Jane, 2009. Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, 
Management Information Systems. Εκδόσεις Κλειδάριθµος.  

 
LeBlanc, J.(2007), Learning Joomla! 1.5 Extension Development. Packt Publishing Ltd. 
 
Mightyextensions, “Mighty Defender- Turn Hacker Safe Mode On”, 2012. Available at: 
http://www.mightyextensions.com/joomla-components/defender-security-firewall  
(November  9 2012). 
 
Oracle, (2013). NetBeans IDE Features: PHP Development. Available at: 
https://netbeans.org/features/php/ (May 14, 2013). 
 
OWASP. “DOM Based XSS”, November 17 2011. Availible at:   
https://www.owasp.org/index.php/DOM_Based_XSS  ( Octomber 13 2012 ). 
 
OWASP. “OWASP Guide”, OWASP Project.2005. Available at: 
https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_XSS ( September 10 2012). 

vi 



 115 

 
OWASP.( 2011). “Testing for Cross site scripting”,July 27 2011 . Available at:  
https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting  ( September 11 
2012). 
 
PHP, “Magic Quotes”, PHP Documentation, January 11 2013. Available at : 
http://php.net/manual/en/security.magicquotes.php  (January 12 2013). 
 
Pope, Κ. (2009), Zend Framework 1.8 Web Application Development, Packt Publishing 
Ltd. 
 
Rosenberg, D. and Stephens, M. (2007). Use Case Driven Object Modeling with UML. 
Theory and Practice. Apress. 
 
Rosenberg, D. and Stephens, M..(2007), Use Case Driven Object Modeling with UML. 
Theory and Practice, Springer-Verlag New York. 
 

Sanjeev, S. (2008). “Evaluation of Open Source Content Management System: A 
Comparative Study”,  6th International CALIBER -2008, University of Allahabad, 
Allahabad, February 28-29 & March 1,  (pp 360-370). 
 
Seidler, Κ.Ο. (2013). XAMPP: install your favorite apps on top of xampp.. 
Available at: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html (May 14, 2013). 
 
Shah, RV. (2012). “BUILDING A WEB CONTENT MANAGEMENT SYSTEM”, San 
Diego State University, (pp 1-51). Available at: 
http://sdsu-dspace.calstate.edu/handle/10211.10/3228  (12 ∆εκεµβρίου 2012). 
 
Shreves, R. (2008). “Open Source CMS Market Share”, Published by water&stone, (pp 
1-51). 
 
Siteground, “jHackGuard - Joomla Security Plugin”, 2012. Available at: 
http://www.siteground.com/joomla-hosting/joomla-extensions/ver1.5/jhack.htm  
(November 12 2012). 
 
SQL Maestro Group, ‘’ SQL Maestro for MySQL’’, (2013). Available at: 
http://www.sqlmaestro.com/products/mysql/maestro/ (May 17, 2013). 
 
Symantec,(2007). “Symantec Internet Security Threat Report”,vol xiii,(pp. 1-36). 
Available at: http://www.symantec.com/threatreport/ ( September 3 2012). 
 
The Joomla Community magazine, “10 Most Popular Websites Using Joomla!” July 
2012, Available at: http://magazine.joomla.org/issues/issue-july-2012/item/800-10-
most-popular-websites-using-Joomla (May 24 2013) 
 
Verma, A. , “3 Best Security Extensions to Secure Joomla Website”, Tips4developer, 
January 2012. Available at: http://www.tips4developer.com/joomla/3-security-
extensions-secure-joomla-website/  (November 10 2012). 
 
Visual Paradigm, “Visual Paradigm for UML” ,(n.d.). Available at: 
http://www.visual-paradigm.com/  (May 17, 2013). 

Vii 



 116 

 
Walther, B. ,Paco, Η., (2009). Web Security Testing Cookbook. Sebastopol, CA: 
O'Reilly Media, Inc.. p. 128. ISBN 978-0-596-51483-9. 
 
 
Webmasters Life Web Design SEO site, 2011, “Συγκρίνοντας τα CMS Joomla!™ και 
Wordpress”, 2011. Available at:   http://www.webmasterslife.gr/joomla-cms/57 
Συγκρίνοντας-cms-joomla-wordpress.html (January 11 2013). 
 
1Wikipedia, “Apache” ,  2012. Available at: http://www.apache.org/   ( May 17 2013). 
 
2Wikipedia, “MySQL” , March 21 2013. Available at: 
http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL    ( May 17 2013). 
 
3Wikipedia, “PHP” ,  May 17 2013. Available at: http://php.net/  ( May 17 2013). 
 
4Wikipedia, “Javascript” , April 08 2013. Available at:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_content_management_system  (May 16, 2013). 
 
5Wikipedia, “Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων” ,  Απρίλιος 01 2013. ∆ιαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/Μοντέλο_Οντοτήτων-Συσχετίσεων                   
( Ιανουάριος 17 2013). 
 
6Wikipedia, “PHP” ,  Απρίλιος 08 2013. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://el.wikipedia.org/wiki/PHP  ( Μάρτιος 11 2013). 

 
7Wikipedia, “Model–view–controller” , January 19 2013. Availiable at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller   (January  
19 2013). 
 
8Wikipedia, “Web Content Management Systems” , December 12 2013. Available at:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_content_management_system  ( January 10 2013). 
 
9Wikipedia, “Unified Modeling Language” ,  July 17 2012. Available at: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language (May 16, 2013). 
 
10Wikipedia, “Free software movement” ,  January 1 2013. Available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_community ( January 10 2013). 
 
11Wikipedia, “Cross-site scripting” , December 26 2012. Available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting    ( January 03 2013). 
 
12Wikipedia, “Social engineering (security)” , December 16 2012. Available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_%28security%29 (January 04 2013). 
 
13Wikipedia, “Base64” , January 8 2013. Available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Base64  (November 10 2012). 
 
14Wikipedia, “Model–view–controller” , June 17 2013. Available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller  
(June 17 2013). 

Viii 



 117 

 
15Wikipedia, “XML” ,  Μάρτιος 21 2013. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://el.wikipedia.org/wiki/XML  ( Ιούνιος 18 2013). 
 
Wilding, R., “Joomla: Advantages and Disadvantages of Choosing Joomla as Your 
CMS Solution”, Social Technology Review, February 14 2011. Available at: 
http://www.socialtechnologyreview.com/articles/joomla-advantages-and-disadvantages-
choosing-joomla-your-cms-solution?page=0,2  (January 10 2013). 
 
Καρούνος, Θ. 2012. Ελεύθερο λογισµικό/λογισµικό ανοιχτού κώδικα..∆ιαβούλευση 98 
(Ηγουµενίτσα), 03/09/2012, σελ. 9. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://eellak.gr/ 
(Οκτώβριος 11 2013) . 
 
Ξηροτύρη, Σ., Κουφίδου, 2001. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, 3η έκδοση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ανικούλα. 
 
Ταραµπάνης, K. και Ταµπούρης, Ε.(2011). Πρώτη διάλεξη: Ανάλυση και Σχεδιασµός 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. ∆ιαθέσιµο στο combus του MIS στο µάθηµα Ανάλυση 
και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
2
Ταραµπάνης, K. και Ταµπούρης, Ε.(2011). ∆ιάλεξη: Ανάλυση και Σχεδιασµός ΠΣ 
Φάση Ανάλυσης: ∆ιαγράµµατα Συµπεριφοράς. ∆ιαθέσιµο στο combus του MIS στο 
µάθηµα Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
3
Ταραµπάνης, K. και Ταµπούρης, Ε.(2011). ∆ιάλεξη: Ανάλυση και Σχεδιασµός ΠΣ 
Φάση Ανάλυσης-Σχεδιασµού: ∆ιεπαφές. ∆ιαθέσιµο στο combus του MIS στο µάθηµα 
Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
4
Ταραµπάνης, K. και Ταµπούρης, Ε.(2011). ∆ιάλεξη: Ανάλυση και Σχεδιασµός ΠΣ 
Σχεδιασµός Φυσικής Αρχιτεκτονικής. ∆ιαθέσιµο στο combus του MIS στο µάθηµα 
Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 



 118 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Στο παράρτηµα αυτό δίνονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης των βασικών 
προγραµµάτων και των βασικών ρυθµίσεων που απαιτούν. 

� Download netbeans PHP edition and install 
� Download xampp and install 
� Dowload Joomla 2.5 and install 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
Β1. Επιθέσεις XSS 

 
Σύµφωνα µε την IBM Global Technology Services (2008, p.34) όπως φαίνεται στην 

εικόνα 8 το 80% των επιθέσεων οφείλεται στις επιθέσεις “cross-site scripting”  ή XSS 

επιθέσεις.  

 

Εικόνα 8: Προβλήµατα ασφαλείας των διαδικτυακών εφαρµογών ανά τεχνική επίθεσης 
(IBM, 2008,p.34). 

 
Επίσης, οι επιθέσεις XSS, χάρις στις παραβιάσεις ασφαλείας των φυλλοµετρητών, 

επιτρέπουν στους επιτιθέµενους να ενθέσουν στις ιστοσελίδες των χρηστών του 

ιστότοπου κάποιο κακόβουλο script στην πλευρά του πελάτη (Wikipedia (2012, 

para.1)11)).  Μία αδυναµία του ιστότοπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους εισβολείς 

για να παρακάµψουν τους ελέγχους πρόσβασης, όπως είναι η πολιτική προέλευσης. 

Όπως τεκµηριώνεται από την εταιρεία προστασίας από ιούς Symantec για το έτος 2007 
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(Symantec, 2007) οι επιθέσεις XSS  που δέχτηκαν οι ιστοσελίδες αντιπροσώπευαν 

περίπου το 84% του συνόλου των τρωτών σηµείων ασφαλείας. Τα αποτελέσµατα των 

επιθέσεων ποικίλουν από απλή ενόχληση µέχρι σοβαρό πρόβληµα ασφαλείας ανάλογα 

µε την σηµαντικότητα των δεδοµένων του ιστοτόπου και τις υποχωρήσεις ασφαλείας 

του ιστοτόπου του ιδιοκτήτη. Στις επιθέσεις XSS o κώδικας αυτός εκτελείται στην 

πλευρά του server ο οποίος αλλοιώνει την δυναµικά δηµιουργούµενη ιστοσελίδα 

HTML  η οποία αποστέλλεται πίσω στον πελάτη προκαλώντας ανεπιθύµητα 

αποτελέσµατα. Ο κώδικας αυτός είτε είναι µε την µορφή κακοπροαίρετων συνδέσµων 

url τα οποία περιέχουν ενσωµατωµένα scripts ή καθοδηγούν τον χρήστη να 

ακολουθήσει κακοπροαίρετους συνδέσµους που εκτελούν και αυτοί τελικά κάποια 

scripts είτε κώδικα που υποκλέπτει τις συνεδρίες, τα µπισκότα, ή ανακατευθύνουν τους 

χρήστες σε άλλους ιστότοπους που φιλοξενούν κακοπροαίρετα scripts ή αλλοιώνουν το 

περιεχόµενο ή την παρουσίαση µίας ιστοθέσης. 

Σύµφωνα µε τον Gibb (2009, p.xi) αν και οι επιθέσεις XSS είναι οι πιο συχνές και 

µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές στα συστήµατα παρόλαυτά αποτελούν την 

πιο απλή µορφή επίθεσης οι οποίες δηµιουργούνται από βασικά προγραµµατιστικά 

λάθη. Το πρόβληµα οφείλεται στο ότι: 

� οι δηµιουργοί των επεκτάσεων αναλώνονται σε χαµηλού επιπέδου τεχνικές 

λεπτοµέρειες αντί να συµπεριλάβουν την ασφάλεια σε πιο ευρύ πλαίσιο και σε 

υψηλότερο και γενικότερο πλαίσιο. Θα πρέπει, δηλαδή, η ασφάλεια να 

αποτελεί αρχική προτεραιότητα για τους προγραµµατιστές αντί να προστίθενται 

αργότερα σε µελλοντικές εκδόσεις των επεκτάσεων. 

� Αν και η επίλυση αυτών των επιθέσεων θεωρείται σχετικά εύκολη παρόλαυτά 

το πλήθος των περιπτώσεων δηµιουργούν πρόσθετο βάρος στους 

προγραµµατιστές. 

� Η επίλυσή τους προϋποθέτει οι προγραµµατιστές να γνωρίζουν πολλές 

τεχνολογίες και προϊόντα και να ενηµερώνονται συνεχώς για αυτές. 

Ποιες όµως µορφές και τεχνικές επιθέσεων XSS υπάρχουν? Αν και υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τρόποι XSS επίθεσης υπάρχουν τρείς συγκεκριµένες τεχνικές που 

χρήζουν αναφοράς. Αυτές είναι : 

1. Επιθέσεις ανάκλασης ή µη έµµονες επιθέσεις (Reflected attacks or non-

persistent) 

2. Αποθηκευµένες επιθέσεις ή έµµονες (stored attacks or persistent) 

3. DOM-Based επιθέσεις (DOM-Based attacks). 
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Οι επιθέσεις ανάκλασης ή αλλιώς  ‘non-persistent’ (or reflected) σύµφωνα µε τον Paco  

και Walther (2009, p.128) είναι ο πιο κοινός τύπος επιθέσεων XSS. Όπως υποδηλώνει 

το όνοµα, αυτές οι τεχνικές επίθεσης πραγµατοποιούνται  όταν η είσοδος (HTML 

request) αντανακλάται πίσω από το διακοµιστή ανεξέλεγκτα. Αυτές οι επιθέσεις 

εκµεταλλεύονται τις περιπτώσεις εφαρµογών διαδικτύου που δεν ‘απολυµαίνουν’ τα 

αιτήµατα των χρηστών υπό την µορφή παραµέτρων εισαγωγής δεδοµένων HTML ή  

φορµών που υποβάλλονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας.  Για παράδειγµα, πολλές 

επεκτάσεις προσφέρουν την δυνατότητα αναζήτησης ( search engines ) µέσω πεδίων 

κειµένου το οποίο κείµενο ανακλούν πίσω στον πελάτη µαζί µε τα αποτελέσµατα σε 

µία σελίδα HTML. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 9 αν δεν φιλτραριστεί η είσοδος του 

χρήστη υπάρχει η δυνατότητα ένθεσης κώδικα ο οποίος θα εκτελεστεί στην πλευρά του 

διακοµιστή. 

 

 

Εικόνα 9: Παράδειγµα µη κωδικοποιηµένης εισόδου χρήστη ανακλούµενη απευθείας 
στην πλευρά του πελάτη (Gibb, 2009, p. Xxiii). 

 

Το απλό αυτό παράδειγµα δεν έχει κάποιο επικερδές για τον επιτιθέµενο αποτέλεσµα, 

αν όµως γινόταν χρήση του κώδικα που φαίνεται στην εικόνα 10 τότε ο κώδικας αυτός 

µπορεί να προκαλέσει µία επίθεση άρνησης υπηρεσίας «Denial-of-service attack» ή  

DoS επίθεση το οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα την αίτηση ανανέωσης της ιστοσελίδας 
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κάθε 0.3 δευτερόλεπτα προκαλώντας µε τον τρόπο την κατάρρευση της ιστοθέσης ή 

του διακοµιστή.   

 

 

Εικόνα 10: Μη κωδικοποιηµένος σύνδεσµος Url DoS  επίθεση (Gibb, 2009, p. Xxiv). 

 

Ακόµη ο επιτιθέµενος θα µπορούσε να εµφανίσει αυτόν τον σύνδεσµο σε ένα πλαίσιο 

µηνύµατος περιµένοντας τον χρήστη να επιλέξει τον σύνδεσµο ή ακόµη καλύτερα να 

στείλει τον σύνδεσµο µε αλληλογραφία (spam). Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες µε 

κυριότερο σκοπό την απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών οικονοµικού κυρίως 

ενδιαφέροντος. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις επιθέσεων είναι ότι βασίζονται ως ένα 

βαθµό στην αλληλεπίδραση µε τον χρήστη προσπαθώντας µε διάφορες τεχνικές να 

πείσουν τον χρήστη να επιλέξει τον σύνδεσµο Url ( Wikipedia (2012, para.1)12 )  

ωστόσο υπάρχουν και τεχνικές όπου αποκρύπτεται  ο κακόβουλος κώδικας είτε µε 

ενθυλάκωση του συνδέσµου url είτε µε τεχνικές κωδικοποίησης χαρακτήρων όπως 

φαίνεται στο παράδειγµα της εικόνας 11. 

 

Εικόνα 11: Χρησιµοποιώντας κωδικοποίηση δεκαεξαεδική για απόκρυψη κακόβουλου 
συνδέσµου url (Gibb, 2009, p. Xxiv). 

 

Ο κώδικας της εικόνας 5 µπορεί να ξεγελάσει τον χρήστη σχετικά µε την ασφάλεια του 

συνδέσµου. Τέτοιου είδους τεχνικές χρησιµοποιούνται για να αποκρύψουν ψεύτικα 

τραπεζικά πάνελ σε τραπεζικές διαδικτυακές εφαρµογές τα οποία µιµούνται τα 

πραγµατικά  µε σκοπό να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα επίθεσης, είναι αυτή που αναφέρει ο Brodkin (2007, para. 13) 

στον ιστότοπο  PayPal το 2005, όταν επιτιθέµενοι ανακατεύθυναν τους επισκέπτες του 

ιστότοπου σε µία ιστοσελίδα η οποία προειδοποιούσε τους χρήστες ότι οι λογαριασµοί 

τους κινδύνευαν παροτρύνοντας τους να δώσουν τα στοιχεία εγγραφής τους, αριθµοί 

κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία λογαριασµών κλπ. 
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Ένα ακόµη απλό παράδειγµα µη έµµονης επίθεσης είναι το εξής ( Wikipedia (2012, 

para.17)11 ):  

1. Ο Χ χρήστης επισκέπτεται συχνά έναν ιστότοπο ο οποίος φιλοξενείται από 

έναν άλλον χρήστη Υ. Η διαδικτυακή εφαρµογή του Υ επιτρέπει στον Χ να 

εγγραφεί µε ένα όνοµα και κωδικό και αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδοµένα 

όπως αριθµοί λογαριασµών κλπ. 

2. Ένας τρίτος χρήστης επιτηρεί την ιστοθέση του Υ και βρίσκει µία τρύπα 

ασφαλείας τύπου µη έµµονης επίθεσης XSS . 

3. Ο τρίτος τότε κατασκευάζει έναν σύνδεσµο URL ο οποίος αποστέλλει ένα 

µήνυµα αλληλογραφίας στον χρήστη Χ παροτρύνοντάς τον να επιλέξει τον 

ψευδή σύνδεσµο. Ο σύνδεσµος αυτός παραπέµπει στην ιστοθέση του Υ είτε 

απευθείας είτε µέσω iframe ή ajax µαζί µε κακόβουλο κώδικα τον οποίο θα 

ανακατευθύνει ξανά. 

4. Ο χρήστης Χ τελικά επιλέγει τον σύνδεσµο URL του τρίτου ενώ είναι 

συνδεδεµένος στην ιστοθέση του Υ. 

5. Το κακόβουλο script που ήταν ενθυλακωµένο στον σύνδεσµο URL 

εκτελείται στον φυλλοµετρητή του Χ σαν να προέρχονταν από τον 

διακοµιστή του Υ.  (Αυτό είναι η επίθεση  XSS ). Ο κώδικας αυτός µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για να αποστείλει τα στοιχεία της συνεδρίας του Χ ή το 

µπισκότο στον επιτιθέµενο τρίτο. Ο τρίτος τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τις πληροφορίες αυτές για να αποσπάσει ευαίσθητες πληροφορίες του Χ 

όπως εµπιστευτικές πιστοποιήσεις, στοιχεία λογαριασµών κλπ. Χωρίς την 

επίγνωση του Χ. 

Αντίθετα, στις αποθηκευµένες επιθέσεις που αποτελούν τις πιο ισχυρές µορφές 

επιθέσεων XSS όπως υπονοεί και ο όρος υφίστανται όταν ένας χρήστης που ‘περνάει’ 

XSS δεδοµένα σε µία διαδικτυακή εφαρµογή αυτά αποθηκεύονται µόνιµα στην πλευρά 

του διακοµιστή είτε σε βάση δεδοµένων είτε σε κάποιο αρχείο ή άλλη τοποθεσία και 

αργότερα αποστέλλονται στον χρήστη του διακοµιστή µέσω ιστοσελίδας HTML χωρίς 

κωδικοποίηση όπως φαίνεται και στην εικόνα 12 (OWASP, 2005, para. 1).  
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Εικόνα 12: ∆ιάγραµµα της έµµονης τεχνικής XSS επίθεσης (Rütten and Glemser, 2007) 

 
 Ένα παράδειγµα του πραγµατικού κόσµου ήταν το ‘σκουλήκι’ (worm) “Samy 

MySpace Worm” το οποίο πραγµατοποίησε µία επίθεση  XSS στον διάσηµο ιστότοπο 

‘MySpace’ τον Οκτώβριο του 2005 (Gibb, 2009, p. Xxvi).  

Η δύναµη αυτών των επιθέσεων είναι µεγάλη αφού µε µία επίθεση µπορεί να 

εξαπλωθεί αυτόµατα στους περισσότερους χρήστες ενός ιστότοπου χωρίς µάλιστα να 

απαιτείται η συνδροµή του χρήστη (δεν απαιτείται να επιλέξει κάποιο σύνδεσµο) ή θα 

µπορούσε να µεταδώσει κάποιον ιό. 

Ένα άλλο κλασικό παράδειγµα φαίνεται στην εικόνα 13 όπου έχουµε µία ιστοσελίδα 

που µας επιτρέπει µέσω µίας φόρµας να αφήσουµε ένα µήνυµα σε άλλους χρήστες και 

στο οποίο εγχέουµε ένα script αντί για µήνυµα (OWASP, 2011, para. 10). 
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Εικόνα 13: παράδειγµα έµµονης επίθεσης XSS (OWASP, 2011, para. 10). 

 
Τώρα ο διακοµιστής θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες και όταν ένας χρήστης 

επιλέξει στο ψεύτικο µήνυµα ο φυλλοµετρητής του θα εκτελέσει το script όπως 

φαίνεται στην εικόνα 14 (OWASP, 2011, para. 11). 

 

 

Εικόνα 14 : Το αποτέλεσµα µίας έµµονης επίθεσης XSS (OWASP, 2011, para. 11). 

   
Ένα τελευταίο παράδειγµα της έµµονης τεχνικής είναι µε τις επεκτάσεις των online 

πλαισίων µηνύµατος όπου οι χρήστες δηµοσιεύουν  HTML µηνύµατα για να διαβάσουν 
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άλλοι χρήστες. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα  µία ιστοθέση για γνωριµίες όπου τα 

µέλη αναζητούν τα προφίλ υποψήφιων µελών. Για λόγους ιδιωτικού απορρήτου ο 

ιστότοπος αποκρύπτει το αληθινό όνοµα και ηλεκτρονική διεύθυνση ολονών. Αυτά 

κρύβονται κάπου µυστικά στον διακοµιστή. Η µόνη περίπτωση όπου φαίνεται το όνοµα 

και η ηλεκτρονική διεύθυνση κάποιου είναι στον φυλλοµετρητή του µέλους όταν 

συνδέεται στον ιστότοπο αλλά αυτοί δεν µπορούν να δουν τα αντίστοιχα άλλων.  Ας 

υποθέσουµε τώρα ότι ένα µέλος, ας τον ονοµάσουµε Χ, που υποτίθεται ότι είναι 

επιτιθέµενος εγγράφεται στον ιστότοπο και θέλει να µάθει να αληθινά ονόµατα µελών 

που είναι εγγεγραµµένα επίσης. Για να το πετύχει γράφει ένα script  το οποίο εκτελείται 

από τον φυλλοµετρητή των άλλων µελών όταν αυτοί επισκέπτονται το προφίλ του. 

Τότε το script αποστέλλει ένα γρήγορο µήνυµα στον διακοµιστή του Χ το οποίο 

συλλέγει τις πληροφορίες αυτές. Για να το πετύχει αυτό στην ερώτηση περίγραψε τον 

ιδανικό σου σύντροφο ο Χ δίνει µία σύντοµη απάντηση για να φανεί φυσιολογικός 

αλλά το κείµενο στο τέλος της απάντησής του είναι το script που θα κλέψει τα ονόµατα 

και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις . Αν το script είναι εντός µίας ετικέτας HTML 

<script> δεν θα φανεί στην οθόνη. Ας υποθέσουµε πάλι ότι ένα µέλος η Υ επισκέπτεται 

το προφίλ του Χ το οποίο περιέχει την απάντηση του Χ στο ερώτηµα περιγραφής 

ιδανικού συντρόφου τότε το script του Χ θα εκτελεστεί αυτόµατα από τον 

φυλλοµετρητή το οποίο θα αποσπάσει τις πληροφορίες του ονόµατος και της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Υ απευθείας από τον υπολογιστή της (Wikipedia (2012, 

para.19)11)). 

Οι δύο αυτές τεχνικές επιθέσεων, η έµµονη και µη, είναι οι πιο δηµοφιλής και όχι η 

τεχνική επίθεσης DOM-based (OWASP, 2011, para. 1). Όταν εννοούµε DOM Based 

επίθεση XSS (ή όπως αναφέρεται σε κάποιες βιβλιογραφίες “type-0 XSS”) είναι µία 

επίθεση XSS όπου ο κακόβουλος κώδικας εκτελείται χάρις στη αλλοίωση του  DOM 

περιβάλλοντος (Hégaret et al, 2000) στον φυλλοµετρητή του θύµατος που 

χρησιµοποιείται από το αρχικό script του πελάτη, ώστε το script του πελάτη να τρέχει 

µε απροσδόκητο τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι η σελίδα δεν αλλάζει  ( η απόκριση HTTP ) 

,αλλά αντίθετα ο κώδικας από την πλευρά του πελάτη που περιέχεται στην ιστοσελίδα 

εκτελείται διαφορετικά εξαιτίας των κακόβουλων αλλαγών στο περιβάλλον του DOM. 

Αν και οι επιθέσεις αυτές µπορούν να είναι το ίδιο καταστροφικές ωστόσο η φύση των 

επιθέσεων αυτών δεν έχει να κάνει µε την γνωστή αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή 

αλλά κυρίως µε επιθέσεις στο τοπικό περιβάλλον του χρήστη όπως ο έλεγχος του 

φυλλοµετρητή και η επίθεση σε τοπικά JavaScript DOM αντικείµενα. 
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Β2. Πρότυπο ασφάλειας :Επικύρωση δεδοµένων στις επεκτάσεις των 
WCMS ανοιχτού λογισµικού 

 
 Όπως επισηµαίνεται στην εργασία της Kiiski (2007, p.4), η πολύχρονη εµπειρία στην 

προσπάθεια επίλυσης των επαναλαµβανόµενων και κοινών προβληµάτων και 

αδυναµιών ασφαλείας στις διαδικτυακές εφαρµογές οδήγησε στην δηµιουργία γενικού 

προτύπου λύσεων. Έτσι στην περίπτωση της επικύρωσης των δεδοµένων έχει 

αναπτυχθεί ένα οµώνυµο πρότυπο το πρότυπο επικύρωσης δεδοµένων. Σύµφωνα µε το 

πρότυπο αυτό όλα τα δεδοµένα χρήστη θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως αναξιόπιστα 

και ύποπτα. Είναι ουσιώδους σηµασίας η επικύρωση των δεδοµένων όχι µόνο των 

ορατών πεδίων αλλά και των κρυµµένων πεδίων, των παραµέτρων των συνδέσµων 

URL καθώς και των µπισκότων (cookies) από την πλευρά των χρηστών. Όλα τα 

δεδοµένα πρέπει να φιλτραριστούν και να επικυρωθούν στον διακοµιστή πρίν αυτά 

επεξεργαστούν. Ακόµη, όλα τα υπολογιζόµενα πεδία πρέπει να επαναϋπολογισθούν και 

όσα δεδοµένα αποθηκεύονται στην πλευρά του πελάτη πρέπει να κρυπτογραφούνται. 

Από την πλευρά του διακοµιστή, ο διακοµιστής πρέπει να ελέγχει για περιπτώσεις 

επίθεσης, να τις αποτρέπει και να τις καταχωρεί σε αρχεία καταγραφής συµβάντων. 

Ακόµη, ο διακοµιστής πρέπει να αφαιρεί απαγορευµένο περιεχόµενο όπως ετικέτες 

HTML, JavaScript κώδικα και προτάσεις SQL. Η καλύτερη προσέγγιση για την 

υλοποίηση της επικύρωσης είναι να γίνεται σε ξεχωριστά αντικείµενα αντί να 

ενσωµατώνεται στην ιστοσελίδα για λόγους σωστής υλοποίησης και για να µπορεί η 

λύση αυτή να επαναχρησιµοποιηθεί. 

Ακόµη, αν η επικύρωση αποτύχει θα πρέπει ο πελάτης να ενηµερώνεται ενώ ύποπτες 

επιθέσεις θα πρέπει να εµποδίζονται και να καταχωρούνται σε αρχεία συµβάντων. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι ιστότοποι αποθηκεύουν πληροφορίες στην πλευρά του πελάτη 

υπό την µορφή µπισκότων, κρυµµένων πεδίων ή παραµέτρων URL. Παρόλαυτά, είναι 

πιο ασφαλές να κρυπτογραφούνται αφού κάποιος κακόβουλος χρήστης θα µπορούσε να 

δεί αυτές τις πληροφορίες και να τις αλλοιώσει. Για παράδειγµα, κωδικοί κειµένου δεν 

θα έπρεπε ποτέ να αποθηκεύονται στην πλευρά του χρήστη. Επίσης, λογαριασµοί 

χρηστών που επιχειρούν να παραποιήσουν τα δεδοµένα θα πρέπει να κλειδώνονται εώς 

ότου πιστοποιηθεί από τον διαχειριστή ότι δεν έχει παραβιαστεί ο ίδιος λογαριασµός. 

Υπάρχουν διαθέσιµα πολλά εργαλεία για επιθεώρηση όλου του περιεχοµένου µίας 

διαδικτυακής εφαρµογής ακόµη και του κρυµµένου περιεχοµένου. Όλοι οι 

φυλλοµετρητές έχουν µία επιλογή που επιτρέπει στους χρήστες να δουν τον κώδικα της 

ιστοσελίδας ενώ υπάρχουν πολλές επεκτάσεις που επιτρέπουν την εµφάνιση του 

κώδικα και των ενεργών αντικειµένων επιτρέποντας ακόµη και την τροποποίηση τους 
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σε πραγµατικό χρόνο. Εάν η εφαρµογή διαδικτύου εντοπίσει ύποπτη συµπεριφορά θα 

πρέπει να την καταχωρήσει σε αρχείο καταγραφής συµβάντων ώστε να βοηθήσουν τους 

διαχειριστές να διορθώσουν τυχόν ζηµιές και για να εντοπίσουν ευκολότερα τους 

παραβάτες. Ακόµη και στις περιπτώσεις που η επικύρωση της υποβεβληµένης φόρµας 

γίνεται στην πλευρά του χρήστη µε χρήση κώδικα JavaScript,  η εφαρµογή θα πρέπει να 

επικυρώσει τα εισαγόµενα δεδοµένα και στον διακοµιστή. Επίσης, επειδή ο 

κακόβουλος χρήστης µπορεί να απενεργοποιήσει την JavaScript και να παρακάµψει 

τους ελέγχους, για τον λόγο αυτόν όλες οι υπολογιζόµενες τιµές, όπως η συνολική τιµή 

ενός καλαθιού αγοράς πρέπει να επαναϋπολογίζονται στον διακοµιστή αφού ο χρήστης 

µπορεί να αλλάξει τις τιµές τους πριν την υποβολή. Στις περιπτώσεις που ο χρήσης 

µπορεί να πραγµατοποιήσει συναλλαγές η υποβολή πρέπει να αποσταλεί σε µία 

επέκταση που θα καθαρίσει την είσοδο του χρήστη πρίν πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή. 

Μία τέτοια επέκταση θα µπορούσε για παράδειγµα να ελέγξει την εγκυρότητα όλων 

των πεδίων της φόρµας, για ύποπτα πεδία ή τυχαία υποβαλλόµενα σκουπίδια. 

Συνεχίζοντας, εάν µία διαδικτυακή εφαρµογή επιτρέπει την υποβολή δεδοµένων τότε 

αυτά θα πρέπει να φιλτραριστούν προσεκτικά. Ακόµη, το µέγεθος των υποβαλλόµενων 

δεδοµένων θα πρέπει να ορίζεται σε λογικά µεγέθη και να µην επιτρέπονται µη 

εκτυπώσιµοι χαρακτήρες ώστε να προληφθεί το φαινόµενο της υπερχείλισης της 

προσωρινής µνήµης. Επιπλέον, θα πρέπει να αφαιρεθεί κάθε είδους κώδικας και 

ετικέτες τουλάχιστον όταν δεν καθορίζονται επακριβώς, για να αποφευχθούν επιθέσεις 

XSS.  Για παράδειγµα, αν επιτρέπεται κώδικας HTML, θα πρέπει να προσδιοριστούν 

επακριβώς ποιες ετικέτες επιτρέπονται. Για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν ειδικές 

βιβλιοθήκες τις οποίες οι προγραµµατιστές θα πρέπει να χρησιµοποιούν. Οι επιθέσεις 

XSS συµβαίνουν όταν ο φυλλοµετρητής εκτελεί τον κώδικα που υποβλήθηκε αρχικά 

από τον χρήστη ως µέρος της ιστοσελίδας. Επίσης, στις περιπτώσεις κωδικών η 

εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει µηχανισµούς προστασίας από επιθέσεις που 

προσπαθούν να µαντέψουν τους κωδικούς. Ένα πρότυπο ασφαλείας, η αποσύνδεση 

λογαριασµού (Account Lockout pattern), βοηθάει τους προγραµµατιστές στο να 

αποτρέπουν τέτοιες επιθέσεις. Τέλος, υπάρχει και η επίθεση που προσπαθεί να 

εξαντλήσει τους πόρους της εφαρµογής. 

 
Β3. Ασφάλεια στο Joomla για τους προγραµµατιστές επεκτάσεων 

 
Ξεκινώντας µε το Joomla, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Joomla (Joomla, 2012) 

δίνονται κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες στους προγραµµατιστές επεκτάσεων για την 

διασφάλιση της ασφάλειας των επιθέσεων XSS: Ειδικότερα, το Joomla Framework έχει 
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πολλά χαρακτηριστικά που βοηθούν µε το θέµα της ασφάλειας των επεκτάσεων και την 

προστασία από τις επιθέσεις XSS. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν δοκιµαστεί από 

πολλούς προγραµµατιστές της κοινότητας και οποιοδήποτε θέµα ασφαλείας εντοπίζεται 

και διορθώνεται συµπεριλαµβάνεται στις επόµενες αναβαθµίσεις του Joomla. 

Παρακάτω αναφέρονται µερικές από τις πιο καλές πρακτικές στην χρήση του Joomla 

API ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επεκτάσεων. 

1. Παίρνοντας δεδοµένα από το αντικείµενο request: 

Όλα τα δεδοµένα που προέρχονται από τους χρήστες πρέπει να θεωρούνται εν 

δυνάµει επικίνδυνα και πρέπει να καθαριστούν πρίν χρησιµοποιηθούν. Για τον 

λόγο αυτόν το Joomla Framework προσφέρει την κλάση JRequest την οποία 

πρέπει να χρησιµοποιούν οι προγραµµατιστές για παίρνουν δεδοµένα από τους 

χρήστες αντί των µεταβλητών $_GET, $_POST ή $_REQUEST διότι οι µέθοδοι 

της κλάσης φιλτράρουν εξ’ ορισµού τα εισερχόµενα δεδοµένα. Επίσης, η κλάση 

JRequest αντιµετωπίζει το αίτηµα του χρήστη µε τον ίδιο ολοκληρωµένο τρόπο 

ανεξαρτήτως της µεθόδου αιτήµατος που χρησιµοποιεί ο χρήστης. Μπορεί 

ακόµη να χρησιµοποιηθεί για να αντληθούν δεδοµένα από τα µπισκότα αλλά 

και από τον διακοµιστή ή τις περιβαλλοντικές µεταβλητές. . Ειδικότερα, η 

κλάση JRequest έχει πολλές µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

διασφάλιση της εισόδου του χρήστη και οι προγραµµατιστές θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν την κατάλληλη ανάλογα µε το είδος της εισόδου που αναµένουν. 

Για παράδειγµα, αν γίνει χρήση της µεθόδου JRequest::get που είναι γενικής 

µορφής µέθοδο επιστροφής δεδοµένων υπό µορφή πίνακα, θα περιέχει δεδοµένα 

που µπορεί να µην είναι αναµενόµενα και παρόλο που η µέθοδος θα τα 

καθαρίσει, ωστόσο επιπλέον συµπληρωµατικό φιλτράρισµα σε συγκεκριµένες 

παραµέτρους θα µπορούσε να επιτευχθεί αν γίνει χρήση της κατάλληλης 

µεθόδου.  ∆ηλαδή, η µέθοδος αντιµετωπίζει όλα τα ορίσµατα ως αλφαριθµητικά 

ενώ θα µπορούσε να περιοριστεί µε την κατάλληλη µέθοδος ώστε να είναι 

ακέραιος αριθµός. 

Τέλος η κλάση JRequest αντιµετωπίζει το θέµα των magic_quotes_gpc 

αυτόµατα (PHP, 2013, para. 1). 

Οι µέθοδοι της κλάσης JRequest έχουν τέσσερις παραµέτρους εκ των οποίων οι 

τρείς πρώτες είναι ίδιες ενώ µόνο η πρώτη είναι υποχρεωτική και έχουν την 

παρακάτω γενική µορφή: 

JRequest::get<type>( <name>, <default>, <data-source> ) 
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Στον πίνακα 2 εξηγούνται οι παράµετροι των µεθόδων JRequest::get ενώ στον 

πίνακα 3 παρατίθενται όλες οι δυνατές τιµές το τρίτο όρισµα <data-source>. 

 

Πίνακας 2: Επεξήγηση των παραµέτρων των µεθόδων JRequest::get (Joomla, 
2012) 
<type> ο τύπος των επιστρεφόµενων δεδοµένων (οι διαθέσιµοι 

τύποι αναφέρονται στον πίνακα 2 παρακάτω). 

<name> Το όνοµα της µεταβλητής που επιστρέφεται ( για 

παράδειγµα, το όνοµα ενός ορίσµατος του URL). 

<default> Η προκαθορισµένη τιµή 

<data-source> Καθορίζει το είδος της µεταβλητής µε την οποία 

επιστρέφονται τα δεδοµένα (βλέπε πίνακα 2). 

 
Πίνακας 3: Όλες οι δυνατές τιµές του ορίσµατος <data-source> των µεθόδων 
JRequest::get (Joomla, 2012) 
GET ∆εδοµένα που έχουν υποβληθεί στο URL στο κοµµάτι των 

παραµέτρων. 

POST ∆εδοµένα που έχουν υποβληθεί από πεδία ή φόρµες. 

METHOD Το ίδιο όπως οι  GET ή POST ανάλογα µε τον τρόπο που 

έγινε το αίτηµα. 

COOKIE ∆εδοµένα που έχουν υποβληθεί µε µπισκότα (cookies). 

REQUEST Όλα τα δεδοµένα GET, POST και COOKIE µαζί. Αυτό είναι 

το προεπιλεγµένο. 

FILES Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε αρχεία που έχουν «ανέβει» 

ως µέρος ενός αιτήµατος POST. 

ENV Περιβαλλοντικές µεταβλητές (ανάλογα µε την πλατφόρµα). 

SERVER Μεταβλητές διακοµιστή. (ανάλογα µε την πλατφόρµα). 

 
Παρακάτω θα αναφερθούµε στο πώς η µέθοδος  JRequest::get αντιµετωπίζει 

διαφορετικούς τύπους δεδοµένων. 

a. Ακέραιοι (Integer) 

Η παρακάτω πρόταση αποθηκεύει µία ακέραιοι τιµή η οποία µπορεί να 

έχει το σύµβολο της αφαίρεσης αλλά όχι της πρόσθεσης. 

i. $integer = JRequest::getInt( 'id' ); 

θα επιστρέψει την τιµή της "id" παραµέτρου από το αίτηµα του 

χρήστη (το οποίο εξ’ ορισµού περιλαµβάνει όλα τα  GET, POST 

και COOKIE δεδοµένα). Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το µηδέν. 



 130 

ii. $integer = JRequest::getInt( 'myId', 12, 'COOKIE' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου "myId" που περιέχεται 

στο µπισκότο, µε προεπιλεγµένη τιµή το 12. 

b. Πραγµατικοί αριθµοί (Floating point number) 

Ένας πραγµατικός αριθµός µπορεί να έχει το σύµβολο της αφαίρεσης (-) 

αλλά όχι της πρόσθεσης. Αν ο αριθµός είναι δεκαδικός τότε πρέπει να 

έχει τουλάχιστον ένα δεκαδικό. Για παράδειγµα: 

$float = JRequest::getFloat( 'price' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'price' του αιτήµατος. Η 

προεπιλεγµένη τιµή είναι το  "0.0". 

$float = JRequest::getFloat( 'total', 100.00, 'POST' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'total' από το αίτηµα POST (όχι 

του αιτήµατος GET), µε προεπιλεγµένη τιµή το 100.00. 

c. Boolean τιµές 

Οποιαδήποτε µη µηδενική τιµή θεωρείται ως αληθής (true). Το µηδέν 

θεωρείται ώς ψευδές (false). 

$boolean = JRequest::getBool( 'show' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'show' του αιτήµατος η οποία 

θα είναι µηδέν ή ένα 1 (true) αν η τιµή είναι οτιδήποτε άλλο πέραν του 

µηδενός. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι ψευδές (false). Προσοχή θέλει η 

περίπτωση στην οποία οποιοδήποτε αλφαριθµητικό θα επιστρέψει 

αληθές ακόµη και το αλφαριθµητικό «false»! Για παράδειγµα, να κληθεί 

ένας σύνδεσµος του οποίου το URL περιέχει το αίτηµα : "?show=false" 

θα επιστρέψει αληθές! 

$boolean = JRequest::getBool( 'hide', true, 'GET' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'hide' ενός αιτήµατος GET 

(αλλά όχι ενός POST), µε προεπιλεγµένη τιµή την « true». 

d. Λέξεις (WORD) 

Μία λέξη ορίζεται ως αλφαριθµητικό το οποίο περιέχει µόνο 

αλφαβητικούς χαρακτήρες µε εξαίρεση τον χαρακτήρα της 

υπογράµµισης ως µέρος όµως της λέξη.  

$word = JRequest::getWord( 'search-word' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'search-word' ενός αιτήµατος ( 

request). Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το κενό αλφαριθµητικό. 

$word = JRequest::getWord( 'keyword', '', 'COOKIE' ); 
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Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου 'keyword' ενός µπισκότου 

(cookie), µε προεπιλεγµένη τιµή το κενό αλφαριθµητικό. 

e. Εντολή (Command) 

Μία εντολή είναι όπως η λέξη µε την διαφορά ότι περιλαµβάνει  

µεγαλύτερο εύρος χαρακτήρων. Παράδειµατα: 

$command = JRequest::getCmd( 'option' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου "option" ενός αιτήµατος 

(request). Η προεπιλεγµένη τιµή είναι το κενό αλφαριθµητικό. 

$command = JRequest::getCmd( 'controller', 'view', 'POST' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου "controller" ενός αιτήµατος 

POST (όχι ενός  GET), µε προεπιλεγµένη τιµή την τιµή της µεταβλητής 

'view'.. 

f. Αλφαριθµητικά (String) 

Ο τύπος αυτός επιτρέπει ακόµη µεγαλύτερο εύρος χαρακτήρων. Επίσης, 

δέχεται ένα προαιρετικό όρισµα που δίνει επιλογές µάσκας. Στον πίνακα 

4 δίνονται οι επιλογές µάσκας.  

Πίνακας 4: Επιλογές µάσκας (Joomla, 2012) 

JREQUEST_NOTRIM ∆εν αφαιρεί τους κενούς χαρακτήρες 

από την αρχή και το τέλος της 

εισόδου του χρήστη. 

JREQUEST_ALLOWHTML ∆εν κάνει κανένα φιλτράρισµα. Θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται µε φειδώ. 

JREQUEST_ALLOWRAW ∆εν αφαιρεί ετικέτες HTML από 

αλφαριθµητικές εισόδους. 

 
Παραδείγµατα: 

$string = JRequest::getString( 'description' ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου "description" ενός αιτήµατος. Η 

προεπιλεγµένη τιµή είναι ένα κενό αλφαριθµητικό. Η είσοδος θα 

καθαριστεί από τον κενό χαρακτήρα από τα δεξιά και αριστερά άκρα 

καθώς και από οποιεσδήποτε ετικέτες  HTML. Παραδείγµατα:  

$string = JRequest::getString( 'text', '', 'METHOD', 

JREQUEST_NOTRIM ); 
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Θα επιστρέψει την τιµή της µεταβλητής "text" ενός αιτήµατος. Η 

προεπιλεγµένη τιµή είναι το κενό αλφαριθµητικό. Οι κενοί χαρακτήρες 

µπροστά και πίσω δεν θα αφαιρεθούν. 

$string = JRequest::getString( 'template', '<html />', 'METHOD', 

JREQUEST_ALLOWHTML ); 

Θα επιστρέψει την τιµή της παραµέτρου "template" ενός αιτήµατος. Η 

προεπιλεγµένη τιµή είναι η  '<html />'. Κενοί χαρακτήρες µπροστά και 

πίσω θα αφαιρεθούν αλλά θα επιτραπούν ετικέτες HTML. 

g. Γενικοί και άλλοι τύποι δεδοµένων (Generic and other data types) 

Αν οι παραπάνω δεν επαρκούν υπάρχουν συµπληρωµατικοί τύποι 

φίλτρων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν καλώντας την µέθοδο 

JRequest::getVar απευθείας. Η σύνταξη έχει ως εξής: 

JRequest::getVar( <name>, <default>, <data-source>, <type>, <options> 

); 

στον πίνακα  5 επεξηγούνται τα ορίσµατα. 

Πίνακας 5: Επεξήγηση των ορισµάτων της  µεθόδου JRequest::getVar 
(Joomla, 2012) 
<name> Το όνοµα της µεταβλητής που θα επιστραφεί (για 

παράδειγµα, το όνοµα ενός ορίσµατος σε ένα URL). 
<default> Η προεπιλεγµένη τιµή. ∆εν υπάρχει προεπιλεγµένη τιµή 

να επιστραφεί αν δεν οριστεί στην κλήση της µεθόδου 

JRequest::getVar. Αν δεν έχει οριστεί προεπιλεγµένη 

τιµή και δεν υπάρχει  στην µεταβλητή αιτήµατος τότε θα 

επιστραφεί απροσδιόριστη η µεταβλητή. 
<data-

source> 

Προσδιορίζει τον τύπο του αιτήµατος των 

επιστρεφόµενων δεδοµένων. (ένας από τις GET, POST, 

METHOD, COOKIE, REQUEST, ENV, SERVER; η 

προεπιλεγµένη είναι η  REQUEST). 
<type>  Προσδιορίζει τον τύπο των δεδοµένων που αναµένονται. 

(βλέπε πίνακα 6). 
<options> Ένα προαιρετικό πεδίο που χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει επιλογές για κάποια φίλτρα εισόδου. 

(βλέπε πίνακα 6). 
 

Οι πρώτες τρείς παράµετροι είναι ίδιες µε αυτές των ειδικών µεθόδων 

που περιγράφηκαν παραπάνω.  Η πρώτη παράµετρος είναι υποχρεωτική. 

 
Πίνακας 6: Επιτρεπόµενες τιµές του ορίσµατος  <type> (Joomla, 2012) 
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INT, INTEGER Οµοίως µε JRequest::getInt. 

FLOAT, 

DOUBLE 

Οµοίως µε JRequest::getFloat. 

BOOL, 

BOOLEAN 

Οµοίως µε JRequest::getBool. 

WORD Οµοίως µε JRequest::getWord. 

ALNUM Επιτρέπει µόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες (a-z, A-

Z, 0-9). 

CMD Οµοίως µε JRequest::getCmd. 

BASE64 Επιτρέπει µόνο αυτούς τους χαρακτήρες που θα 

µπορούσαν να βρίσκονται σε ένα κωδικοποιηµένο 

αλφαριθµητικό τύπου base64  

(π.χ.. a-z, A-Z, 0-9, /, + and =) ( Wikipedia (2013, 

para.1)13 ). 

STRING Οµοίως µε JRequest::getString. 

ARRAY Η είσοδος δεν φιλτράρεται αλλά µετατρέπεται σε 

πίνακα. 

PATH Φιλτράρει την είσοδο διαδροµών από γνωστές 

επιθέσεις µε χρήση κανονικών παραστάσεων  

( Wikipedia (2013)10 ). 

Για παράδειγµα, οποιαδήποτε διαδροµή ξεκινάει 

µε τον χαρακτήρα "/" θα επιστρέψει κενό 

αλφαριθµητικό. Οµοίως, οποιαδήποτε διαδροµή 

περιέχει τους χαρακτήρες "/./" or "/../" θα 

επιστρέψει ένα κενό αλφαριθµητικό. Οι τελείες (.) 

εντός ονοµάτων αρχείων επιτρέπονται. 

USERNAME Αφαιρεί τους χαρακτήρες ελέγχου (0x00 - 0x1F), 

0x7F, <, >, ", ', % and &. 

 

h. Ανέβασµα Αρχείων (File uploads) 

Αν και οι διακοµιστές (Web servers) αντιµετωπίζουν µε 

αποτελεσµατικότητα την ασφάλεια σχετικά µε το ανέβασµα αρχείων 

ωστόσο χρειάζονται µερικές συµπληρωµατικές ενέργειες από πλευράς 

προγραµµατιστή για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ονοµάτων των 

αρχείων και την εγκυρότητα των διαδροµών. Μία απλή φόρµα που 



 134 

ανεβάζει ένα αρχείο έχει ως εξής: 

<form 

action="index.php?option=com_mycomponent/form_handler.php"  

method="post" enctype="multipart/form-data"> 

        <input type="file" name="Filedata" /> 

        <input type="submit" /> 

</form> 

Υποβάλλοντας την φόρµα ο φυλλοµετρητής θα ανεβάσει το αρχείο µαζί 

µε ένα αίτηµα POST, δίνοντας τον έλεγχο στο Joomla το οποίο µε την 

σειρά του θα χειριστεί µε την βοήθεια της κλάσης 

"components/com_mycomponent/form_handler.php". Η κλάση αυτή θα 

συµπεριλάβει τον παρακάτω κώδικα:  

Η µεταβλητή $somepath πρέπει να πάρει µία τιµή που να αντιστοιχεί σε 

έγκυρη διαδροµή στον διακοµιστή στην οποία έχει προνόµια για να 

δηµιουργήσει νέο αρχείο. 

// Η πρόταση αυτή δεν πρέπει να παραληφθεί στο Joomla 

 

! 

defined('_JEXEC') or die( 'Restricted access' );  

// Αποθήκευσε τον πίνακα δεδοµένων του αρχείου από το αίτηµα 

//(request). 

$file = JRequest::getVar( 'Filedata', '', 'files', 'array' );  

// Ασφάλισε το όνοµα του αρχείου. 

jimport('joomla.filesystem.file'); 

$file['name'] = JFile::makeSafe($file['name']);  

// Μετακίνησε το αρχείο σε µία µόνιµη θέση. 

if (isset( $file['name'] )) {  

    // Βεβαιώσου για την εγκυρότητα της πλήρης διαδροµής του αρχείου. 

    $filepath = JPath::clean( $somepath.'/'.strtolower( $file['name'] ) );  

    // Μετακίνησε το αρχείο. 

    JFile::upload( $file['tmp_name'], $filepath ); 

} 

 

i. Ασφαλίζοντας τις φόρµες από επιθέσεις XSS (Securing forms) 
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Εκτός από το φιλτράρισµα των µεταβλητών εισόδου που περιγράφηκαν 

παραπάνω υπάρχει µία απλή τεχνική που µπορεί να προστατέψει από 

επιθέσεις XSS που αφορούν την πλαστογραφία αιτήµατος ή αλλιώς 

cross-site request forgery attack (CSRF). Αυτού του είδους οι επιθέσεις 

προσθέτουν µοναδικά κουπόνια στην φόρµα τα οποία παράγονται τυχαία 

και τα οποία είναι ταιριασµένα (τσεκαρισµένα) έναντι του κουπουνιού 

που διατηρείται στην συνεδρία του χρήστη δίνοντας έτσι την δυνατότητα 

προσάρτησης πλαστής φόρµας στις µεταβλητές της φόρµας που 

παρουσιάζονται στον χρήστη. Για τον λόγο αυτό συνίσταται να 

προσθέτουµε ένα κρυµµένο κουπόνι στο πεδίο ως εξής: 

echo JHTML::_( 'form.token' ); 

Αυτή η έξοδος τυπώνει το κουπόνι ως κρυφό πεδίο το οποίο µοιάζει µε 

αυτό: 

<input type="hidden" name="8cb24ae69ffd7828ccecbcf06056e6fc" 

value="1" /> 

και τοποθετεί ένα αντίγραφό του κουπονιού στην συνεδρία του χρήστη 

για µετέπειτα ταυτοποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης του 

κουπονιού στο URL αντί στην φόρµα ως εξής: 

echo JRoute::_( 'index.php?option=com_mycomponent&' . 

JUtility::getToken() . '=1' ); 

Στην πιο απλή περίπτωση θα χρειαστεί να ταυτοποιήσουµε το κουπόνι 

του αιτήµατος POST µε τον χειριστή της φόρµας. Αυτό µπορεί να γίνει 

προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στον χειριστή της φόρµας: 

JRequest::checkToken() or die( JText::_( 'Invalid Token' ) ); 

Αν απαιτείται να περάσουµε το κουπόνι σε αίτηµα GET τότε µπορούµε 

να το ταυτοποιήσουµε ως εξής: 

JRequest::checkToken( 'get' ) or die( JText::_( 'Invalid Token' ) ); 

Και στις δύο περιπτώσεις το script θα τερµατιστεί είτε το κουπόνι έχει 

παραληφθεί από το αίτηµα είτε το υποβεβληµένο κουπόνι δεν 

ταυτοποιείται µε το κουπόνι της συνεδρίας. Στην περίπτωση που το 

κουπόνι είναι έγκυρο αλλά έχει λήξει τότε η µέθοδος  

JRequest::checkToken θα ανακατευθύνει τον χρήστη αυτόµατα στην 

αρχική σελίδα του ιστότοπου.  

j. Καθαρίζοντας της διαδροµές των αρχείων (Cleaning filesystem paths) 
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Επειδή υπάρχει η πιθανότητα η διαδροµή ενός αρχείου να 

κατασκευαστεί από δεδοµένα που προέρχονται από την είσοδο του 

χρήστη για τον λόγο αυτόν πρέπει η διαδροµή να φιλτραριστεί και αυτή. 

Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής:  

JPath::check( $path ); 

Η µέθοδος αυτή θα εγείρει ένα σφάλµα και θα τερµατίσει το Joomla αν η 

διαδροµή περιέχει χαρακτήρες όπως ".." ή οδηγεί σε διαδροµή εκτός του 

ριζικού καταλόγου του Joomla. Στην περίπτωση που επιθυµούµε να 

χειριστούµε το σφάλµα τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον 

παρακάτω κώδικα:  

$path = JPath::clean( $path ); 

if (strpos( $path, JPath::clean( JPATH_ROOT ) ) !== 0) { 

    // Handle the error here. 

} 

Η µέθοδος JPath:clean µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στον κώδικα του 

προγραµµατιστή. Αυτό που κάνει είναι να αφαιρεί τα κενά διαστήµατα 

τόσο από την αρχή όσο και από το τέλος ενώ επιπλέον αντικαθιστά 

διπλές καθέτους και ανάποδες καθέτους µε τον προκαθορισµένο 

διαχωριστή καταλόγων (standard directory separator).   

k. Φιλτράροντας τα ονόµατα των αρχείων (Cleaning filesystem file names). 

Όπως και µε τις διαδροµές των αρχείων έτσι και τα ονόµατα των 

αρχείων καλό θα ήταν να φιλτράρονταν για τους ίδιους λόγους. Αυτό 

µπορεί να γίνει ως εξής:   

jimport('joomla.filesystem.file'); 

$clean = JFile::makeSafe( $unclean ); 

Ο κώδικας αφαιρεί διαδοχικούς χαρακτήρες ενός ή πολλών χαρακτήρων 

"." καθώς και οποιουδήποτε µη αλφαβητικού ή µη αριθµητικού 

χαρακτήρα, τις παύλες και κάτω παύλες και τις τελείες ή τις τελείες που 

βρίσκονται στο τέλος. 

 
Β4. Ασφάλεια των επεκτάσεων του Joomla για τους χρήστες 

 
Όσον αφορά τους απλούς χρήστες του Joomla υπάρχουν µερικές χρήσιµες συµβουλές 

σχετικά µε τις επεκτάσεις. Κάποιος θα µπορούσε βέβαια να αναλογιστεί για ποιο λόγο 

οι επεκτάσεις είναι ευάλωτες σε επιθέσεις (Joomla, 2012, para. 3.1)2? Το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα του συστήµατος Joomla είναι η τεράστια ποικιλία επεκτάσεων οι οποίες 
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προσφέρουν κάθε είδους χαρακτηριστικά. Αυτό οφείλεται στην ελευθερία που υπάρχει 

να µπορεί ο καθένας να κατασκευάσει επεκτάσεις και να τις διανείµει µέσω του 

διαδικτύου. Αυτή η ελευθερία αν και ενθαρρύνεται  και υποστηρίζεται από την βασική 

οµάδα ανάπτυξης του Joomla παρόλαυτά έχει ένα τίµηµα. Η ποιότητα και ασφάλεια 

των επεκτάσεων έγκειται στην υπευθυνότητα τόσο των κατασκευαστών τους αλλά και 

στην υπευθυνότητα της κοινότητας.  Η επιτυχία του συστήµατος Joomla έχει 

προσελκύσει την προσοχή κακόβουλων επιτιθέµενων που µε κακόβουλα script που 

τρέχουν αυτόµατα προσπαθούν να εντοπίσουν και να καταστρέψουν άλλους 

δικτυακούς τόπους. Πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε ότι επιθέσεις αυτού του είδους 

βοηθούν την κοινότητα και τους ειδικούς να εντοπίσουν ευάλωτες επεκτάσεις και 

κακώς ρυθµισµένους διακοµιστές που σε διαφορετική περίπτωση θα παρέµειναν 

ευάλωτα σε πιο επικίνδυνες επιθέσεις. 

Τι σηµαίνει όµως ότι µία επέκταση είναι ευάλωτη? Μία επέκταση θεωρείται ευάλωτη 

όταν βρεθεί να περιέχει ή συνεισφέρει έµµεσα σε ένα κενό ασφάλειας. Αυτό δεν 

σηµαίνει απαραίτητα ότι η επέκταση είναι ελαττωµατική αλλά επειδή το διαδίκτυο 

εξελίσσεται συνεχώς αλλάζουν διαρκώς  και οι τεχνικές απαιτήσεις και οι κοινώς 

αποδεκτές πρακτικές προγραµµατισµού. Ως απάντηση σε αυτές τις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις, οι ενεργές επεκτάσεις συνεχώς διανείµουν νέες εκδόσεις 

τους. Για τον λόγο αυτόν οι χρήστες πρέπει (Joomla, 2012, para. 3.2)2: 

1. Να χρησιµοποιούν µόνο τις πιο πρόσφατες εκδόσεις όλων των επεκτάσεων 

που χρησιµοποιούν. 

2. Να αφαιρούν από το σύστηµά τους ολοκληρωτικά τα αρχεία ή τις µη 

ασφαλείς ή τις αχρησιµοποίητες επεκτάσεις. 

Παρόλο που ο πυρήνας του Joomla είναι ασφαλής, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει 

ρυθµιστεί σωστά, οι επεκτάσεις τρίτων έρχονται σε µεγάλη ποικιλία µε διαφορετικές 

ποιότητες και προδιαγραφές ασφαλείας. Για τον λόγο αυτόν, εκτός κι αν 

εµπιστευόµαστε τυφλά τον προγραµµατιστή µίας επέκτασης θα πρέπει να εξετάζουµε 

τον κώδικα της επέκτασης πρίν το εγκαταστήσουµε και να ακολουθούµε µία 

στρατηγική βασισµένη σε κριτήρια ποιότητας. Σε γενικές γραµµές τα κριτήρια µε τα 

οποία οι χρήστες του συστήµατος Joοmla πρέπει να επιλέγουν τις επεκτάσεις που 

επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν είναι (Joomla, 2012, para. 3.3)2: 

1. Θα πρέπει οι χρήστες να γνωρίζουν ότι µόλις εγκατασταθεί µία ευάλωτη 

επέκταση,  η ασφάλεια ολόκληρου του ιστότοπου τίθεται πλέον σε κίνδυνο. 

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν σε αυτήν την περίπτωση ότι δεν υπάρχει 

κανένας τρόπος να αποτρέψουν µία κακόβουλη επίθεση στην βάση 
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δεδοµένων ούτε υπάρχει τρόπος να προστατέψουν ή να σταµατήσουν την 

διαρροή των πληροφοριών που θα αποσπαστούν σε ένα κακόβουλο ιστότοπο. 

2. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους την ηµεροµηνία της διανοµής της 

τελευταίας έκδοσης της επέκτασης που χρησιµοποιούν και αυτό διότι αν έχει 

περάσει χρόνος µεγαλύτερος του έτους τότε συνίσταται να εγκαταλειφθεί η 

χρήστη του και να αντικατασταθεί µε άλλη. Σε καµία πάντως περίπτωση δεν 

πρέπει να εγκαθιστούν παλαιότερες επεκτάσεις.  

3. Το επόµενο που πρέπει να προσέχουν οι χρήστες των επεκτάσεων είναι τι 

είδους έκδοση είναι η διανοµή µίας επέκτασης (Stable, Release Candidate 

(RC), Beta, Alpha)? Έτσι για ιστότοπους που είναι λειτουργικοί θα πρέπει να 

γίνεται χρήση κατά το δυνατόν µόνο των σταθερών εκδόσεων των 

επεκτάσεων. Αν  πάλι είναι αναγκαίο να γίνει χρήση µίας επέκτασης που δεν 

έχει διανείµει ακόµη µία σταθερή έκδοση τότε καλό θα ήταν να γίνει χρήση 

της έκδοσης Release Candidates ως η µόνη εναλλακτική λύση. Οι 

δοκιµαστικές εκδόσεις (Beta ή Alpha) των επεκτάσεων θα πρέπει να 

αποφεύγονται σε αυτού του είδους τους ιστότοπους. Μία έκδοση δοκιµαστική 

σηµαίνει ότι υπάρχουν ακόµη σφάλµατα στην επέκταση, ότι δεν έχουν 

δοκιµαστεί εξονυχιστικά και ότι θα µπορούσαν να έχουν αστοχίες ή 

προβλήµατα ασφαλείας. 

4.  Θα πρέπει οι χρήστες πρίν εγκαταστήσουν µία επέκταση να ερευνήσουν το 

κατά πόσο ασφαλής είναι και αν έχουν αναφερθεί στην κοινότητα 

προβλήµατα ασφαλείας. Θα πρέπει, δηλαδή, να ερευνήσουν αν η επέκταση 

έχει καλό ιστορικό σχετικά µε καλές πρακτικές ασφαλείας. Αυτό αν και είναι 

υποκειµενικό ωστόσο αποτελεί ένα έγκυρο βαρόµετρο για την µελλοντική 

αξιοπιστία του. Η έρευνα περιλαµβάνει επίσκεψη στις ιστοσελίδες των 

κατασκευαστών και αναζήτηση σελίδων και καταλόγων για διανοµές σχετικά 

µε την ασφάλεια της επέκτασης ή διορθώσεις της, για αναφορές 

προβληµάτων ασφαλείας σχετικά µε την χρήση της επέκτασης στην 

κοινότητα, για την γνώµη της κοινότητας σχετικά µε την επέκταση, καθώς 

και για αναφορές σχετικά µε την εµπειρία του προγραµµατιστή και την 

υπευθυνότητά του σχετικά µε την ασφάλεια. 

5. Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν ως βασικό κριτήριο για την επιλογή µιας 

επέκτασης από το γεγονός του αν υποστηρίζεται ή όχι από την κοινότητα.    

Αυτό το κριτήριο είναι καλός δείκτης χρηστικότητας και υπευθυνότητας 

απέναντι στην ασφάλεια της επέκτασης. Με λίγα λόγια, όταν  µία επέκταση 
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υποστηρίζεται από την κοινότητα, αυτό σηµαίνει ότι η επέκταση είναι 

δηµοφιλείς και χρησιµοποιείται γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να 

βρεθούν και αντιµετωπιστούν προβλήµατα ασφαλείας. 

6. Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν ως κριτήριο των αριθµό των σφαλµάτων 

(bugs) που έχουν εντοπιστεί για την επέκταση που επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν. Και αυτό διότι, αν και είναι σχεδόν απίθανο µία επέκταση 

να µην έχει σφάλµατα, ωστόσο όσο λιγότερα σφάλµατα εντοπιστούν τόσο 

καλύτερα. Αν υπάρχουν σφάλµατα τότε αυτό συνεπάγεται σφάλµατα στον 

κώδικα της επέκτασης. Και όσο περισσότερα σφάλµατα έχει ο κώδικας τόσο 

αυξάνει η πιθανότητα για προβλήµατα χρήσης και ασφάλειας. Και αυτό 

οφείλεται στο στατιστικό γεγονός ότι τα προβλήµατα ασφαλείας είναι 

συνήθως αποτέλεσµα όχι ενός αλλά πολλών σφαλµάτων και κακών 

πρακτικών των επεκτάσεων. Για παράδειγµα, µια επέκταση που επιτρέπει την 

αποµακρυσµένη συµπερίληψη αρχείου είναι αποτέλεσµα:  

a. Κακών πρακτικών:  

i. Έχουµε την καταχώρηση παγκόσµιων µεταβλητών 

ενεργοποιηµένη. 

ii. Κάνουµε χρήση ληγµένων ή εγκαταλειµµένων επεκτάσεων. 

iii.  ∆εν έχουµε ενεργοποιηµένες κάποιες βασικές ρυθµίσεις 

ασφαλείας της PHP. (Για παράδειγµα url_fopen off, open_basedir 

restrictions, disabled PHP functions). 

iv. Έχουµε ρυθµίσει λανθασµένα τα δικαιώµατα πρόσβασης αρχείων. 

v. ∆εν έχουµε φιλτράρουµε τα αιτήµατα ούτε έχουµε κανένα 

προστατευτικό τείχος ("firewall") . (Για παράδειγµα δεν έχουµε 

κανόνες mod_rewrite ή  mod_security Apache modules). 

b. Σφάλµατα: 

i. ∆εν συµπεριλαµβάνουµε κώδικα όπως  defined('_VALID_MOS') 

or die... δηλώσεις. 

ii. Λανθασµένη χρήση δηλώσεων include().  

7. Οι χρήστες θα πρέπει να εκτιµήσουν το µέγεθος και την πολυπλοκότητα µίας 

επέκτασης. Και αυτό διότι όσο πιο µεγάλη και πολύπλοκη  είναι µία 

επέκταση τόσο πιο πιθανό είναι να έχει προβλήµατα και πιο δύσκολο θα είναι 

να γίνει αντιληπτή η λειτουργικότητα του. Τέτοιες επεκτάσεις πρέπει να 

εξετάζονται διεξοδικά. 
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8. Ένα ακόµη κριτήριο επιλογής επεκτάσεων είναι αν η επέκταση διαβάζει ή 

γράφει σε αρχεία του διακοµιστή µας. Και αυτό διότι, προγράµµατα που 

έχουν τέτοιου είδους δικαιώµατα µπορεί είτε κατά λάθος να παραβιάσουν 

περιορισµούς που έχουµε θέσει ή εσκεµµένα να περάσουν ευαίσθητες 

πληροφορίες σε κακόβουλους χρήστες ή να τροποιήσουν το περιεχόµενο των 

αρχείων µας ή να τα µολύνουν µε δούρειους ίππους. 

9. Ένα άλλο κριτήριο είναι το κατά πόσον η επέκταση αλληλεπιδρά µε άλλα 

προγράµµατα  του συστήµατος µας. Για παράδειγµα, πολλές επεκτάσεις 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά µηνύµατα σε απάντηση στην υποβολή µίας 

φόρµας ανοίγοντας έτσι επικοινωνία µε το πρόγραµµα αποστολής 

αλληλογραφίας. Τίθεται όµως το ερώτηµα κατά πόσον αυτό γίνεται µε 

ασφαλή τρόπο. 

10. Επίσης, το κριτήριο της χρήσης δικαιωµάτων υπερχρήστη από µία επέκταση  

είναι ένας καλός λόγος για επανεξέτασή της χρήσης του. 

11. Θα πρέπει να µην επιλέγονται επεκτάσεις που δεν φιλτράρουν την είσοδο του 

χρήστη του ιστοτόπου είτε µε φόρµες είτε µε παραµέτρους στο URL. 

12. ∆εν θα πρέπει να επιλέγονται επεκτάσεις οι οποίες κάνουν χρήση ρητών 

δηλώσεων ονοµάτων µονοπατιών για να καλέσουν εξωτερικά προγράµµατα, 

διότι η χρήση της περιβαλλοντικής µεταβλητής PATH για επίλυση σχετικών 

διαδροµών είναι επικίνδυνη πρακτική. 

13. Τέλος θα πρέπει οι χρήστες να αποφεύγουν επεκτάσεις που: 

a. Επιτρέπουν άµεση πρόσβαση στον ιστότοπό τους µέσω µίας διεύθυνσης  

URL. Για  παράδειγµα δεν πρέπει να  γίνονται δεκτές διευθύνσεις του 

τύπου:  

www.yoursite.com/components/com_bad_extension.php?lots_of_bad_cod

e_here . 

b. Που δεν ασφαλίζουν την αποµακρυσµένη συµπερίληψη αρχείων. 

c. Που χρειάζονται ενεργοποιηµένη την ρύθµιση PHP register_globals ON ή 

κάποια αντίστοιχη ρύθµιση. 

d. Που δίνουν υψηλά δικαιώµατα πρόσβασης σε χρήστες χαµηλού επιπέδου. 

Για παράδειγµα, επιτρέπει η επέκταση επισκέπτες απλούς ή 

εγγεγραµµένους χρήστες του ιστοτόπου να έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα 

που επιτρέπεται µόνο σε συντάκτες και διαχειριστές να χειρίζονται? 

 

Β5. Επεκτάσεις για ασφάλεια στο Joomla 
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Ολοκληρώνοντας µε το σύστηµα Joomla, µία εξονυχιστική έρευνα για επεκτάσεις που 

βοηθούν στην αυτόµατη προστασία από επιθέσεις XSS αποκάλυψε ότι οι επεκτάσεις 

αυτές προσφέρουν ένα γενικότερο φάσµα προστασίας σε όλα τα επίπεδα και όχι µόνο 

από τις επιθέσεις XSS. ́ Ετσι, µερικές από τις δηµοφιλέστερες επεκτάσεις ασφαλείας 

αναφέρονται παρακάτω (Verma, 2012): 

1) ADMIN TOOLS 

Η επέκταση αυτή είναι δωρεάν και εντοπίζει, ενηµερώνει τον διαχειριστή για 

τυχόν προβλήµατα ασφαλείας, εγκαθιστά αυτόµατα τυχόν νέες εκδόσεις του 

Joomla, διορθώνει τα δικαιώµατα πρόσβασης των αρχείων και καταλόγων, 

προστατεύει τον κατάλογο του διαχειριστή µε κωδικό προστασίας, αλλάζει το 

prefix της βάσης δεδοµένων, δηµιουργεί έναν υπερκωδικό υπερδιαχειριστή 

(Super Administrator ID), µετατρέπει αυτόµατα τους υπερσύνδεσµους όταν 

αλλάζει ο διαχειριστής το domain και εκτελεί αυτόµατες λειτουργίες 

συντήρησης της βάσης δεδοµένων. Η επαγγελµατική του έκδοση που δεν είναι 

δωρεάν εκτός των άλλων χαρακτηριστικών που διαθέτει, χρησιµοποιεί ένα 

τείχος προστασίας της εισερχόµενης διαδικτυακής κυκλοφορίας για να 

µπλοκάρει πέραν των άλλων επιθέσεων και των επιθέσεων XSS.  

2) Biziant (Biziant , 2010). 

Ο βασικός σκοπός αυτής της επέκτασης είναι να παρακολουθεί τις εισερχόµενες 

αιτήσεις στον ιστότοπου Joomla και να εντοπίζει κακόβουλες επιθέσεις έγχυσης 

κακόβουλου κώδικα. Αυτό το πετυχαίνει ταυτοποιώντας τις παραµέτρους του 

αιτήµατος µε γνωστούς έγκυρους τύπους. 

3) jHackGuard (Siteground, 2012) 

Η επέκταση αυτή προστατεύει τον ιστότοπο µας από επιθέσεις ένθεσης κώδικα 

SQL, αποµακρυσµένης συµπερίληψης αρχείων και υπερσύνδεσµων (Remote 

URL/File Inclusions), αποµακρυσµένης συµπερίληψης εκτελέσιµου κώδικα 

(Remote Code Executions) και επιθέσεις XSS (XSS Based Attacks). 

4) Mighty Defender (Mightyextensions, 2012) 

Η επέκταση αυτή αφορά την έκδοση Joomla 1.5 και προστατεύει τον ιστότοπο 

από ενθέσεις  PHP  και SQL κώδικα, από πληµµύρες και µερικές φορές από 

spam. 

5) jFirewall AntiHacker (Joomla, 2012) 3. 

Η επέκταση αυτή είναι προστατεύει τον ιστότοπο από οποιαδήποτε επίθεση. 

Ειδικότερα, έχει ένα ειδικό συστατικό διαδικτυακού τείχους προστασίας 
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(jFirewall) που προστατεύει αυτόµατα τον ιστότοπο από οποιαδήποτε αρχείο 

όπως:  component, module, plug-in και οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Πιο 

συγκεκριµένα προστατεύει από ενθέσεις SQL, ενθέσεις PHP, επιθέσεις XSS  

κλπ. 

6) Securitycheck Pro v2 (Joomla, 2012)4. 

Η επέκταση αυτή πέραν των άλλων χαρακτηριστικών που προσφέρει διαθέτει 

και ένα διαδικτυακό τείχος προστασίας ( Firewall ) το οποίο έχει δοκιµαστεί 

έναντι 90 και πλέον επιθέσεων SQL, LFI και XSS. 

7) OSE Secure™ plugin (Joomla, 2011)5. 

Η επέκταση αυτή εκτελεί βασικές λειτουργίες προστασίας από επιθέσεις όπως 

ενθέσεις κώδικα SQL και PHP, ενθέσεις κώδικα Javascript  κλπ. 

Υπάρχουν αρκετές ακόµη επεκτάσεις που προσφέρουν παρόµοια χαρακτηριστικά αλλά 

όπως καταδεικνύεται σε ένα πείραµα (Jeffchannell, 2010) που πραγµατοποιήθηκαν  

απλές δοκιµές επίθεσης σε έναν ιστότοπο Joomla, έχοντας εγκαταστήσει κάποιες από 

τις προαναφερόµενες επεκτάσεις, για να συγκριθεί η απόκρισή των επεκτάσεων στις 

επιθέσεις διαφόρων τύπων συµπεριλαµβανοµένου και επιθέσεων XSS διαπιστώθηκε ότι 

καµία επέκταση δεν παρείχε 100% προστασία από όλων των ειδών τις επιθέσεις. 

Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω κάποιος θα µπορούσε να αναρωτηθεί για ποιο λόγο 

η µητρική σελίδα επεκτάσεων του Joomla επιτρέπει ανασφαλείς επεκτάσεις (Joomla, 

2012, para. 3.4)2? Ο λόγος είναι ότι η σελίδα επεκτάσεων του Joomla υπάρχει ως 

ελεύθερη υπηρεσία στην κοινότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ο καθένας µπορεί να 

δηµοσιεύσει επεκτάσεις µε αποτέλεσµα να έχει συγκεντρωθεί κάθε είδους επέκταση µε 

διαφορετικές ποιότητες και ωριµότητα το καθένα. Αν βρεθεί µία ευάλωτη επέκταση 

τότε αυτή αφαιρείται από την ιστοσελίδα µέχρι να δηµοσιευθεί µία ασφαλέστερη 

έκδοση. Ωστόσο, γενικά, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι όλα τα προβλήµατα ασφαλείας 

µίας επέκτασης έχουν βρεθεί και αντιµετωπιστεί. Για να είσαι σίγουρος για την 

ασφάλεια µίας επέκτασης θα πρέπει να την επιβεβαιώσεις ο ίδιος. Ειδικότερα, στην 

επίσηµη ιστοσελίδα της Joomla στην σελίδα που αφορά στην ασφάλεια και απόδοση 

αναφέρει τα εξής:  «Οι επεκτάσεις και τα σχόλια που τις συνοδεύουν έχουν δηµοσιευθεί 

από την κοινότητα και σε καµία περίπτωση η καταχώρηση τους δεν αποτελεί ούτε 

υπονοεί την επικύρωση , σύσταση ή υποστήριξη από την επίσηµη οµάδα ανάπτυξης του 

Joomla. Το συγκεκριµένο περιεχόµενο προσφέρεται ως δωρεάν υπηρεσία στους 

επισκέπτες και ως τέτοια η επίσηµη οµάδα ανάπτυξης του Joomla δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Οι επισκέπτες που 

επιθυµούν να επικυρώσουν αυτές τις πληροφορίες πρέπει να επικοινωνήσουν µε τα 
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τρίτα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την δηµοσίευση των πληροφοριών/ανάπτυξης της 

επέκτασης».  

Επίσης, κατά την εγκατάσταση µίας επέκτασης εµφανίζεται ένα µήνυµα 

προειδοποίησης ασφαλείας (Joomla, 2012, para. 3.5)2. Το µήνυµα αυτό δεν σηµαίνει 

τίποτα απλά επισηµαίνει στον χρήστη που ετοιµάζεται να εγκαταστήσει την επέκταση 

ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του ιστότοπου του. Οι πλειοψηφία των 

ελαττωµατικών επεκτάσεων που δηµοσιεύονται από την επίσηµη ιστοσελίδα του 

Joomla θεωρούνται είτε κακογραµµένες είτε παρωχηµένες. Για τον λόγο αυτόν πρίν 

εγκαταστήσει ο χρήστης µία επέκταση θα πρέπει να εκτιµήσει προσεκτικά την ποιότητα 

του κώδικα που κρύβεται από πίσω. Στην επίσηµη ιστοσελίδα του joomla υπάρχει µία 

πολλή χρήσιµη ιστοσελίδα που παρέχει µία λίστα ευάλωτων επεκτάσεων τις οποίες 

προτείνεται αν αποφύγουν οι χρήστες.  

Τέλος, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν υπόψιν το γεγονός ότι η αναίρεση δηµοσίευσης 

µίας επικίνδυνης επέκτασης δεν επαρκεί για την προστασία της ασφάλειας του 

ιστότοπού τους (Joomla, 2012, para. 3.6)2. Ειδικότερα, η αφαίρεση υπερσύνδεσµων που 

παραπέµπουν σε µία επικίνδυνη επέκταση ή η αναίρεση δηµοσίευσης µίας επέκτασης 

δεν αρκεί για να µειώσουµε τον κίνδυνο ασφαλείας. Και αυτό διότι όσο τα αρχεία της 

επέκτασης εξακολουθούν να υπάρχουν στον διακοµιστή διακυβεύεται η ασφάλεια του 

ιστοτόπου µας. Παρακάτω αναφέρουµε δύο απλούς τρόπους που µπορεί ένας 

επιτιθέµενος να παρακάµψει την αρχική ιστοσελίδα Index του joomla και να στοχεύσει 

κατευθείαν σε οποιοδήποτε αρχείο οποιασδήποτε επέκτασης: 

www.your_site.org/components/com_bad_component/vulnerable_file.php 

www.your_site.org/modules/mod_bad_module/vulnerable_file.php 

Για τον λόγο αυτόν συνίσταται οι παρακάτω πρακτικές αφαίρεσης των επικίνδυνων 

επεκτάσεων: 

1. Κάνε µία λίστα των αρχείων που θα αποµακρύνεται. 

Αν µπορείτε να εντοπίσετε το xml αρχείο της επέκτασης, διαβάστε το για να 

εξακριβώσετε ποιοι φάκελοι, αρχεία και πίνακες στην βάση δεδοµένων 

προστέθηκαν στο σύστηµα κατά την εγκατάστασή της επέκτασης. Το αρχείο 

αυτό βρίσκεται στον αρχικό συµπιεσµένο φάκελο της επέκτασης που 

χρησιµοποιήσαµε κατά την αρχική εγκατάστασή της. Για παράδειγµα, µία 

επέκταση που χρησιµοποιήσαµε µε το όνοµα mod_vulnerable, θα περιέχει 

ένα αρχείο xml file µε το όνοµα mod_vulnerable.xml, το οποίο µπορεί να 

περιέχει µία λίστα όλων των αρχείων ως ακολούθως: 

mod_vulnerable.php 
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mod_vulnerable/vulnerable_file.txt 

mod_vulnerable/another_vulnerable_file.txt 

mod_vulnerable/yet_another_vulnerable_file.txt 

mod_vulnerable/index.html 

2. Κάνε απεγκατάσταση της επέκτασης µε χρήση του  Joomla Installer:    

Χρησιµοποιώντας αυτήν την δυνατότητα του Administrator backend, 

απεγκαθιστούµε την ευάλωτη επέκταση. Ίσως χρειαστεί να 

απεγκαταστήσουµε και σχετιζόµενες επεκτάσεις. 

3. Θα πρέπει ο χρήστης µε το πέρας της απεγκατάστασης να ελέγξει αν όντως 

ο αριθµός των αρχείων που υπήρχαν στο αρχείο xml συµφωνεί µε τον 

αριθµό των αρχείων που αφαιρέθηκαν από το σύστηµα τους. 

4. Ενδεχοµένως, να χρειαστεί ο χρήστης να αφαιρέσει σχετιζόµενους πίνακες 

από την βάση δεδοµένων. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την βάση 

δεδοµένων του και να αφαιρέσει τυχόν πίνακες που δηµιουργήθηκαν από 

την επέκταση που απεγκαταστήθηκε. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές κατά 

την εγκατάσταση µιας νέας έκδοσης µίας επέκτασης που µόλις αφαιρέσαµε 

µπορεί να µείνουν στο  σύστηµα πίνακες σχετιζόµενοι µε την παλαιότερη 

έκδοση της επέκτασης. Ο χρήστης µπορεί να βρεί µία λίστα των 

εγκατεστηµένων πινάκων µίας επέκτασης στο αρχείο xml. (Υπάρχει βέβαια 

και η επιλογή να διατηρήσει ο χρήστης τους παλαιούς πίνακες µε την νέα 

έκδοση της επέκτασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

1. Κλάση Html__Traders: ερµηνεία ιδιοτήτων: 

a. $row-> είναι οι αντίστοιχες εγγραφές που θέλουµε να εµφανιστούνε 

στην φόρµα ή στον πίνακα διαχείρισης. 

b. $params->είναι η µεταβλητή που περιέχει τις τιµές των πεδίων των 

αντίστοιχων φορµών συµπλήρωσης. 

c. $pageNav-> είναι η µεταβλητή που περιέχει την σελιδοποίηση των 

αποτελεσµάτων. 

d. $lists[]->είναι µεταβλητή πίνακας που περιέχει ενδεικτικές 

προφορτωµένες τιµές των προσυµπληρωµένων φορµών συµπλήρωσης 

στοιχείων των αντίστοιχων κλάσεων. 

e. $option->µεταβλητή του Joomla που καθορίζει το σηµείο κλήσης του 

ιστοτόπου. 

 

2. Λειτουργίες και παράµετροι της εικόνας 30 που αφορούν το frontend: 

a. Κλάση TradersController: 

1. Λειτουργία display()->φορτώνει όλα τα µοντέλα και τις 

προβολές του frontend για τους συναλλασσόµενους γενικής 

κατηγορίας. 

2. Λειτουργία comment()->φορτώνει το µοντέλο των σχολίων που 

κάνουν οι διαχειριστές στους συναλλασσόµενους γενικής 

κατηγορίας. 

3. Λειτουργία agrosellers()->φορτώνει όλα τα µοντέλα και τις 

προβολές του frontend για τους συναλλασσόµενους ειδικής 

κατηγορίας. 

b. Κλάσεις απόγονοι του JView-> προετοιµάζουν τα δεδοµένα για 

εµφάνιση από τα πρότυπα. Για κάθε προβολή υπάρχει και ξεχωριστή 

κλάση. 

c. Κλάσεις απόγονοι του JModelItem-> φορτώνουν τα δεδοµένα από την 

βάση δεδοµένων και τα προετοιµάζουν για προβολή από τις αντίστοιχες 

κλάσεις  JView. 


