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Περίληψη 

Η διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο και περισσότερα είδη 

εμπορικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, αλλά και η οικονομική κρίση, έχουν 

στρέψει ένα σημαντικό κομμάτι καταναλωτών στις αγορές μέσω διαδικτύου. Το 

μειωμένο κόστος απόκτησης και η δυνατότητα επιλογής από μια τεράστια δεξαμενή 

προϊόντων είναι τα κυριότερα οφέλη τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για τον έμπορο.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα γρήγορης εστίασης (fast food) με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας πελάτη 

και της χρηστικότητας της σελίδας. Σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των 

σκοπών είναι η τεχνολογία Ajax. Σύντομες αλλαγές μόνο της επίμαχης πληροφορίας και 

όχι φόρτωση ολόκληρης της σελίδας, ενημερώσεις για την διαθεσιμότητα των προϊόντων 

και για την πορεία της παραγγελίας του πελάτη, αυτοματοποιημένες αναθέσεις εργασιών 

στους υπαλλήλους, είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην απόκτηση συγκριτικού 

πλεονεκτήματος έναντι παλαιότερων πρακτικών σχεδίασης των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων. 

Επιπλέον υλοποιήθηκε η δημιουργία συστάσεων προς τους πελάτες βάσει τόσο 

του καταγεγραμμένου προφίλ τους, όσο και του ιστορικού παραγγελιών τους κατά το 

πρόσφατο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης 

Apache Mahout για την εξαγωγή συστάσεων βασισμένων-σε-χρήστη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: e-shop, e-commerce, fast food, PHP, MySQL, Ajax, Server-Sent 

Events, jQuery, Mahout, recommendations, collaborative filtering 
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Abstract 

The e-commerce penetration these days and the economic crisis have turned an 

important part of consumers to online shopping. The reduced cost of acquisition and the 

ability to choose from a huge product tank are the main benefits for both the consumer 

and the merchant.  

In the context of this thesis an online fast food store was implemented in order to 

improve the customer experience and usability of the page. An important tool to achieve 

these objectives is the Ajax technology. Quick changes only of the relevant information 

and not loading the whole page, updates on the availability of products, tracking 

customer orders, automated assignments to employees, are elements that contribute 

gaining a comparative advantage over the older design practices of online shops.  

Moreover recommendations to customers were implemented based on the 

recorded profile and orders’ history in the recent past. The Apache Mahout library was 

used to export user-based recommendations. 

 

Keywords: e-shop, e-commerce, fast food, PHP, MySQL, Ajax, Server-Sent 

Events, jQuery, Mahout, recommendations, collaborative filtering 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι το μέσο των εμπορικών 

συναλλαγών που γίνονται στο διαδίκτυο. Όταν το προσφερόμενο προϊόν είναι υπηρεσίες 

ή ηλεκτρονικά δεδομένα, δεν απαιτείται η φυσική αποστολή του προϊόντος στον πελάτη. 

Όταν όμως το προσφερόμενο προϊόν είναι υλικό αγαθό, πρέπει να στηθεί ένας 

μηχανισμός συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και παράδοσης του προϊόντος στον 

πελάτη. Στα κλασσικά ηλεκτρονικά καταστήματα αυτή η διαδικασία μπορεί να 

διαρκέσει από κάποιες ώρες, έως αρκετές ημέρες. Έχοντας την «άνεση» του χρόνου, η 

διαχείριση και η δομή των καταστημάτων αυτών σχεδιάζεται με τους ανάλογους όρους. 

Σε καταστήματα όμως, που λόγο της φύσεως των προϊόντων (τρόφιμα, μαγειρευτά της 

ώρας) η παράδοση στον πελάτη επιβάλλεται να γίνει εντός λίγων λεπτών, οι απαιτήσεις 

αυξάνονται και η σχεδίαση της λειτουργίας του καταστήματος αλλάζει. Θα πρέπει να 

υπάρχει πληροφόρηση του πελάτη, σε πραγματικό χρόνο, για την διαθεσιμότητα των 

προϊόντων. Δεν θα ήταν αποδεκτό να παραγγελθεί ένα προϊόν που δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμο. Αντίθετα, αυτό θα μπορούσε να συμβεί στα κλασσικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα, που μπορούν να προμηθευτούν και να αποστείλουν το προϊόν λίγες μέρες 

αργότερα. Για να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τους υπαλλήλους του καταστήματος, 

θα πρέπει η εφαρμογή να αναθέτει τις εισερχόμενες παραγγελίες, αυτοματοποιημένα, 

βάσει του φόρτου εργασίας του κάθε υπαλλήλου. Παράλληλα θα πρέπει να προσφέρει 

εργαλεία συντονισμού των απαραιτήτων εργασιών κάθε σταδίου των παραγγελιών.  

Η παροχή εξατομικευμένων συστάσεων προϊόντων στους πελάτες είναι μια 

συνηθισμένη δυνατότητα των γνωστότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η λογική των 

συστάσεων είναι να εντοπίζονται παρόμοιοι πελάτες με το πελάτη στόχο και να 

συστήνονται προϊόντα που προτιμούν εκείνοι, αλλά ο ίδιος δεν έχει αποκτήσει μέχρι 

τότε. Αυτή η λογική δουλεύει στις περισσότερες περιπτώσεις με πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση όμως των καταστημάτων με αναλώσιμα προϊόντα, όπως 

είναι τα καταστήματα εστίασης, η λογική αυτή μπορεί να μην είναι λάθος, αλλά σίγουρα 

είναι ελλιπής. Θα πρέπει οι συστάσεις να εμπλουτίζονται και με τα προϊόντα που ο 

πελάτης προμηθεύεται συχνά, αφού πιθανότατα ενδέχεται να τα ζητήσει ξανά. 
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 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής που να ικανοποιεί 

τις ιδιαιτέρες απαιτήσεις ενός καταστήματος fast-food με δυνατότητα διαδικτυακών 

παραγγελιών. Γνώμονας της σχεδίασης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η 

παροχή υπηρεσιών στους πελάτες του, που να βελτιώνουν την εμπειρία αγορών τους. 

Επιχειρείται το χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του 

καταστήματος με την άμεση, λεπτομερή, αξιόπιστη και χωρίς προσπάθεια ενημέρωση 

του πελάτη, για όσα τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον μελετάται η 

δυνατότητα δημιουργίας συστάσεων προς τους πελάτες βάσει τόσο του 

καταγεγραμμένου προφίλ τους, όσο και του ιστορικού παραγγελιών τους. Η παροχή 

εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της εμπειρίας του 

χρήστη και προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στο κατάστημα. 

Τέλος, κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του καταστήματος 

είναι η υλοποίηση ενός συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης και ανάθεσης των 

εργασιών στους υπαλλήλους. 

 1.3  Συνεισφορά 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εισάγει τον αναγνώστη στις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος 

εστίασης. 

Παρουσιάζονται υλοποιήσεις μεθόδων επικοινωνίας περιηγητή-διακομιστή, όπως 

η Ajax και η αντίστροφή της, Server-Sent Events, με σκοπό την δημιουργία ενός φιλικού 

στον χρήστη περιβάλλοντος. Επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι λειτουργίες ενός 

ηλεκτρονικού καλαθιού αγορών. Τέλος αναλύονται τα βήματα υλοποίησης 

εξατομικευμένων συστάσεων προϊόντων βασισμένων-σε-χρήστη με την χρήση της 

βιβλιοθήκης μηχανικής μάθησης Apache Mahout. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα δύο βασικά είδη των συστάσεων: 

συνεργατικό φιλτράρισμα και φιλτράρισμα βασισμένο-σε-περιεχόμενο. Το κεφάλαιο 3 

αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα είδη του και τα οφέλη που προκύπτουν για 

τους πελάτες και για τους εμπόρους από την χρήση του. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται 

οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Στο κεφάλαιο 5 
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περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο τρόπος 

υλοποίησής τους, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνολογίες. Επίσης περιγράφεται ο 

μηχανισμός εξαγωγή συστάσεων προς τους πελάτες. Στο κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη της εφαρμογής και παρατίθενται 

ορισμένες πιθανές βελτιώσεις και επεκτάσεις ως αντικείμενο μελλοντικής μελέτης. 
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 2 Συστήματα συστάσεων 

Τα συστήματα συστάσεων (recommender systems) περιγράφουν συνολικά τις 

ευφυείς τεχνικές που παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες, γνώσεις ή συμβουλές, οι 

οποίες εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και θα προβλέψουν τις επιθυμίες 

του χρήστη. Τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούνται πολύ στο χώρο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν μιας και οι επιτυχημένες συστάσεις ή προβλέψεις για το χρήστη θα 

ωφελήσουν αντίστοιχα και τις επιχειρήσεις που τις διαθέτουν [18]. 

Τα συστήματα συστάσεων θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 

προτιμήσεις ή συνήθειες των χρηστών κατά τη διάρκεια του χρόνου, πράγμα που τα 

κατατάσσει στα συστήματα μηχανικής μάθησης. Οι συστάσεις βασίζονται σε 

αλγορίθμους οι οποίοι λαμβάνουν ως είσοδο τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των 

χρηστών, τις σχέσεις μεταξύ αυτών καθώς και τις πληροφορίες για τα διαθέσιμα 

αντικείμενα και στη συνέχεια αξιολογούν, ταξινομούν και επιλέγουν αντικείμενα με 

κριτήριο το εκτιμώμενο «ενδιαφέρον» ενός χρήστη για αυτά [18]. 

Οι μηχανές συστάσεων είναι η πιο αναγνωρίσιμη τεχνική μηχανικής μάθησης σε 

χρήση σήμερα. Παρακάτω παρατίθενται υπηρεσίες ή ιστοσελίδες που προσπαθούν να 

συστήσουν βιβλία, ταινίες ή αντικείμενα που βασίζονται σε προηγούμενες ενέργειες 

καταναλωτών. Προσπαθούν να συμπεράνουν επιθυμίες και προτιμήσεις για τον 

εντοπισμό των στοιχείων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον: 

 Amazon.com: είναι ίσως η πιο γνωστή ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου με 

συστάσεις. Με βάση τις αγορές και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα της, η Amazon 

συνιστά βιβλία και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον.  

 Netflix: διαδικτυακή ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Το 2009 πρόσφερε βραβείο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τους 

ερευνητές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα των συστάσεών του.  

 Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook χρησιμοποιούν παραλλαγές 

στις τεχνικές συστάσεων για τον εντοπισμό πιθανών φίλων [28]. 

 

Οι δύο βασικοί τρόποι δημιουργίας συστάσεων είναι οι μέθοδοι φιλτραρίσματος 

βασισμένες-σε-περιεχόμενο και οι συνεργατικές μέθοδοι φιλτραρίσματος. 
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 2.1  Συνεργατικές μέθοδοι φιλτραρίσματος 

Οι συνεργατικές μέθοδοι φιλτραρίσματος βασίζονται στην συλλογή και ανάλυση 

μεγάλου όγκου πληροφοριών για την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των χρηστών. 

Στη συνέχεια ομαδοποιούνται χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα και έπειτα δέχονται 

συστάσεις με βάση τις πληροφορίες αυτές.  

Οι συστάσεις εξάγονται συνήθως από τη στατιστική ανάλυση των σχεδίων και 

των αναλογιών των στοιχείων που εξάγονται ρητά από τις αξιολογήσεις των στοιχείων 

(εκτιμήσεις) που δίνονται από διαφορετικούς χρήστες ή σιωπηρά με την παρακολούθηση 

της συμπεριφοράς των χρηστών στο σύστημα. Αντί να υπολογίζεται η ομοιότητα των 

στοιχείων, υπολογίζεται η ομοιότητα μεταξύ των χρηστών. Το προφίλ χρήστη 

αποτελείται απλά από τα στοιχεία για τα οποία ο χρήστης έχει εκφράσει ενδιαφέρον. 

Αυτά τα στοιχεία συγκρίνονται με εκείνα των άλλων χρηστών για να βρεθούν οι 

επικαλύψεις στα ενδιαφέροντα μεταξύ των χρηστών. Κανονικά, για κάθε χρήστη 

καθορίζεται ένα σύνολο «πλησιέστερων γειτόνων» χρησιμοποιώντας το συσχετισμό 

μεταξύ των προηγούμενων εκτιμήσεων. Τα αποτελέσματα για τα άγνωστα στοιχεία 

προβλέπονται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των αποτελεσμάτων από τους 

πλησιέστερους γείτονες [38]. 

 2.2  Βασισμένες-σε-περιεχόμενο μέθοδοι φιλτραρίσματος 

Οι βασισμένες-σε-περιεχόμενο μέθοδοι φιλτραρίσματος συστήνουν στοιχεία στο 

χρήστη βασισμένα στις περιγραφές των προηγουμένως αξιολογημένων στοιχείων. 

Συστήνουν στοιχεία επειδή είναι παρόμοια, βάσει των χαρακτηριστικών τους 

γνωρισμάτων, με αυτά που ο χρήστης έχει συμπαθήσει στο παρελθόν. Τα προφίλ των 

χρηστών δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα των 

στοιχείων που έχουν προτιμηθεί [38]. 
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 3 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και 

μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα [12]. Είναι το εμπόριο παροχής αγαθών 

και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο 

δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων. Είναι μια ολοκληρωμένη συναλλαγή 

που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική 

παρουσία των συμβαλλομένων μερών (δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή) [16]. 

 3.1  Είδη ηλεκτρονικού εμπορίου 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανάλογα των συμβαλλομένων μερών διακρίνεται στους 

ακόλουθους τύπους: 

 

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business - B2B):  

Το B2B «business to business» αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο που διενεργείται 

μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(ανταλλαγή εμπορευμάτων) ή περιορισμένο σε συγκεκριμένους προκαθορισμένους 

συμμετέχοντες (ιδιωτική ηλεκτρονική αγορά) [5]. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ 

τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την 

ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου 

αποθεμάτων. Επιπλέον, καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων 

και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών [12]. 

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς, καθώς και 

η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την 

αποτελεσματικότητα, ήτοι: 

 οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα 

 αυξάνουν την ταχύτητα 

 μειώνουν το κόστος των συναλλαγών 

 προσφέρουν δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα 

προϊόντα είτε από τους προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς που 

προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου [12]. 
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Λιανικές πωλήσεις – Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών 

(Business-to-Consumer - B2C):  

Το B2C «business to consumer» αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο που διενεργείται 

μεταξύ επιχειρήσεων (πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών) και καταναλωτών 

αυτών. Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί μία μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου στην οποία ο 

αγοραστής συνδέεται απευθείας με τον υπολογιστή του πωλητή συνήθως μέσω internet. 

Δεν εμπλέκεται καμία ενδιάμεση υπηρεσία. Οι συναλλαγές, αγορά ή πώληση, 

ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά και διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο, όπως γίνεται με 

την amazon.com για τα νέα βιβλία. Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις, ένας 

μεσάζοντας μπορεί να είναι παρών σε μία συναλλαγή, όπως γίνεται με τις συναλλαγές 

στο eBay.com [5]. 

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο 

καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς 

κόμβους-καταστήματα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης μπορεί 

ενίοτε και να τα δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα 

οποία δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος, 

αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και 

κόπο [12]. 

 

Συναλλαγές μεταξύ Καταναλωτών (Consumer-to-Consumer - C2C) 

Σε αυτή την κατηγορία ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές. 

Παράδειγμα αποτελούν τα άτομα που κάνουν πωλήσεις μέσω καταχωρημένων αγγελιών, 

δικτυακοί τόποι δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε. 

Τέλος, πολλά άτομα κάνουν χρήση intranets και άλλων ενδοεταιρικών δικτύων για να 

διαφημίσουν αντικείμενα, προϊόντα ή υπηρεσίες [12]. 

 3.2  Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: 

 χαμηλότερο κόστος συναλλαγής 

 περισσότερες αγορές ανά συναλλαγή 

 εύκολη και άμεση ένταξη στον επιχειρηματικό κύκλο 

 μεγαλύτεροι κατάλογοι προϊόντων 

 εναλλακτικοί τρόποι αγοράς καθώς οι διαδικτυακοί τόποι προσφέρουν: 
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o δυνατότητα για χτίσιμο της παραγγελίας σε διάρκεια πολλών ημερών 

o δυνατότητα για εκτέλεση πολύπλοκων παραγγελιών 

o δυνατότητα για εύκολη σύγκριση τιμών 

o δυνατότητα για εύκολη αναζήτηση ανάμεσα σε τεράστιους κατάλογους [13] 

 

Βασικά οφέλη της διαδικτυακής δραστηριοποίησης για τις επιχειρήσεις 

 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

απευθυνθούν σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού 

υποκαταστήματος. 

 Ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας: ο προμηθευτής μπορεί να 

απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη «ενδιάμεσων».  

 Μείωση λειτουργικού κόστους: η μείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες χωρίς τα 

έξοδα συντήρησης φυσικού καταστήματος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τόσο μειώνεται το συνολικό κόστος 

εξυπηρέτησής τους.  

 Συνεχής λειτουργία: το διαδίκτυο είναι ίσως το μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης 

πελατών που επιτρέπει την πραγματοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγμή το 

24ωρο.  

 Εργαλείο μάρκετινγκ: οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση πελατών, 

στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.  

 Αύξηση των πωλήσεων 

 Άμεση ικανοποίηση των πελατών  

 Άμεση ενημέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα  

 Βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες  

 Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και των παραγγελιών [1]. 
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 4 Τεχνολογίες Ανάπτυξης 

Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος στηρίχθηκε σε διάφορες 

τεχνολογίες. Χρησιμοποιήθηκε ο διακομιστής σελίδων Apache. Η γλώσσα 

προγραμματισμού της λογικής της web εφαρμογής ήταν η PHP. Τα δεδομένα 

αποθηκεύτηκαν σε βάση της MySQL. Το front-end του καταστήματος αναπτύχθηκε με 

HTML για την δομή, CSS για την μορφοποίηση και JavaScript για την προσθήκη 

λειτουργικότητας και επιπλέον ελέγχων. Στην οικογένεια της JavaScript ανήκουν τα 

APIs της HTML5, η τεχνολογία Ajax και η βιβλιοθήκη jQuery. Τέλος για την εξαγωγή 

εξατομικευμένων συστάσεων προς τους πελάτες χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη 

μηχανικής μάθησης Apache Mahout που είναι υλοποιημένη σε Java. 

Για την συγγραφή του κώδικα δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο περιβάλλον 

ανάπτυξης, παρά μόνο ο editor Notepad++. 

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά κάθε μιας από τις 

τεχνολογίες αυτές. 

 4.1  PHP 

Η PHP (αναδρομικό ακρωνύμιο του PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια 

ευρέως διαδεδομένη ανοιχτού κώδικα, γενικού σκοπού γλώσσα σεναρίων, η οποία είναι 

κατάλληλη για ανάπτυξη web εφαρμογών και μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML [30]. 

Η PHP εστιάζεται κυρίως σε προγραμματισμό στην πλευρά του διακομιστή, έτσι 

μπορεί να κάνει οτιδήποτε ένα άλλο CGI (Common Gateway Interface) πρόγραμμα 

μπορεί, όπως να μαζέψει δεδομένα, να παράγει δυναμικό περιεχόμενο σελίδων, ή να 

στείλει και να πάρει cookies. Αλλά η PHP μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς που χρησιμοποιείται ένα PHP script. 

 Server-side scripting. Αυτό είναι το κυριότερο και συνηθισμένο πεδίο για την 

PHP. Χρειάζονται τρία πράγματα για να επιτευχθεί αυτό. Ο PHP μεταγλωττιστής 

(CGI ή μονάδα διακομιστή), ένας διακομιστής σελίδων (web server) και ένας 

περιηγητής ιστού (web browser). 

 Command line scripting. Ένα PHP script μπορεί να εκτελεστεί χωρίς 

διακομιστή ή περιηγητή. Χρειάζεται μόνο τον PHP μεταγλωττιστή. Αυτός ο 

τύπος χρήσης είναι ιδανικός για script που εκτελούνται ως προγραμματισμένη 

εργασία με τη χρήση cron (σε Linux) ή Task Scheduler (στα Windows). Αυτά τα 
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script μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για απλές εργασίες επεξεργασίας 

κειμένου. 

 Desktop εφαρμογές. Η PHP ίσως να μην είναι η καταλληλότερη γλώσσα για την 

δημιουργία μιας desktop εφαρμογής με μια γραφική διεπαφή χρήστη. Με την 

χρήση όμως του PHP-GTK είναι δυνατή η ανάπτυξη αυτού του είδους 

προγραμμάτων. Το PHP-GTK είναι μια επέκταση της PHP που λειτουργεί ως 

σύνδεσμος μεταξύ της γλώσσας σεναρίων PHP με το GTK+ και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην κύρια διανομή [29]. 

 

Η PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα, όπως 

το Linux, πολλές Unix παραλλαγές (HP-UX, Solaris και OpenBSD), τα Microsoft 

Windows, το Mac OS X, RISC OS, και πολλά άλλα. Η PHP επίσης υποστηρίζεται από 

τους περισσότερους διακομιστές σελίδων. Συμπεριλαμβανομένου του Apache, του IIS, 

και πολλών άλλων. 

Έτσι με την PHP υπάρχει η ελευθερία επιλογής λειτουργικού συστήματος και 

διακομιστή. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή χρήσης διαδικαστικού προγραμματισμού ή 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP), ή ένα μίγμα και των δύο τους. 

Η PHP δεν περιορίζεται να εξάγει μόνο HTML. Οι δυνατότητες της PHP 

συμπεριλαμβάνουν την εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, ακόμη και ταινίες Flash 

(χρησιμοποιώντας libswf και Ming) παράγονται κατά την εκτέλεση. Μπορεί επίσης να 

εξάγει εύκολα οποιοδήποτε κείμενο όπως XHTML και οποιοδήποτε άλλο XML αρχείο. 

Η PHP μπορεί να δημιουργεί αυτόματα αυτά τα αρχεία και να τα αποθηκεύει στο 

σύστημα αρχείων, αντί να τα εκτυπώνει, αποτελώντας έτσι μια προσωρινή μνήμη στην 

πλευρά του διακομιστή για δυναμικό περιεχόμενο. 

Ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της PHP είναι η 

υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα βάσεων δεδομένων. Η ανάπτυξη ιστοσελίδων με 

δυνατότητα πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων, είναι απίστευτα απλή, χρησιμοποιώντας 

μία από τις συγκεκριμένες επεκτάσεις βάσεων δεδομένων (π.χ., για την mysql), ή 

χρησιμοποιώντας το PDO, ή με τη σύνδεση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που 

υποστηρίζει το πρότυπο Open Database Connection μέσω της ODBC επέκτασης. Άλλες 

βάσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιήσουν cURL ή sockets, όπως η CouchDB. 

Η PHP επίσης υποστηρίζει επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Μπορεί επίσης να ανοίξει μια network socket και να αλληλεπιδράσει 
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χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο. Η PHP υποστηρίζει την ανταλλαγή 

δεδομένων WDDX (Web Distributed Data eXchange) μεταξύ σχεδόν όλων των 

γλωσσών προγραμματισμού Web. Ακόμα, η PHP υποστηρίζει την χρήση στιγμιότυπων 

αντικειμένων Java. 

Η PHP έχει χρήσιμα χαρακτηριστικά επεξεργασίας κειμένου, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις κανονικές εκφράσεις (PCRE), συμβατές με την Perl και πολλές 

επεκτάσεις και εργαλεία για την μεταγλώττιση και πρόσβαση έγγραφων XML [29]. 

 4.2  MySQL 

Η MySQL είναι το πιο δημοφιλές ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων SQL. Αναπτύσσεται, διανέμεται και υποστηρίζεται από 

την Oracle Corporation. Ένα τέτοιο σύστημα, επιτρέπει την αποθήκευση, αναζήτηση, 

ταξινόμηση και ανάκτηση των δεδομένων με αποτελεσματικό τρόπο [27]. 

Ο διακομιστής της MySQL είναι πολυνηματικός, έτσι πολλαπλοί χρήστες 

μπορούν να συνδεθούν σε αυτόν την ίδια στιγμή. Κάθε χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει πολλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα. Η πρόσβαση στη MySQL μπορεί 

να γίνει διαδραστικά, χρησιμοποιώντας διάφορες διασυνδέσεις που επιτρέπουν την 

εισαγωγή ερωτημάτων και επιστρέφουν τα αποτελέσματα. Επιπλέον, διεπαφές 

προγραμματισμού είναι διαθέσιμες για πολλές γλώσσες, όπως η C, η Perl, η Java, η PHP, 

η Python και η Ruby. Επίσης είναι εφικτή η πρόσβαση στη MySQL χρησιμοποιώντας 

εφαρμογές που υποστηρίζουν ODBC και .ΝΕΤ (πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν από τη 

Microsoft). Τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι: 

 Ταχύτητα. Η MySQL είναι γρήγορη. Έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις πρόσφατα, 

ιδίως στην InnoDB (η οποία είναι πλέον η προεπιλεγμένη μηχανή αποθήκευσης) και 

στον βελτιστοποιητή ερωτημάτων.  

 Ευκολία χρήσης. MySQL είναι ένα υψηλής απόδοσης, αλλά είναι σχετικά απλό 

σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων.  

 Υποστήριξη γλώσσας SQL. Η MySQL υποστηρίζει την SQL (Structured Query 

Language), την γλώσσα που επιλέγουν για όλα τα σύγχρονα συστήματα βάσεων 

δεδομένων.  

 Συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Η MySQL προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης στις 

βάσεις δεδομένων από οπουδήποτε στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 

διαμοιρασμός των δεδομένων με οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Για αυτόν τον λόγο 
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η MySQL παρέχει έλεγχο στην πρόσβαση, έτσι ώστε ένας χρήστης που δεν θα πρέπει 

να βλέπει τα δεδομένα άλλων, να μην μπορεί. Για να παρέχει πρόσθετη ασφάλεια, η 

MySQL υποστηρίζει κρυπτογραφημένες συνδέσεις που χρησιμοποιούν το 

πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL).  

 Μεταφερσιμότητα. Η MySQL υποστηρίζεται από τα διάφορα συστήματα Unix και 

Linux, καθώς και από άλλα συστήματα, όπως τα Windows. Η MySQL τρέχει σε 

hardware από μικρές συσκευές όπως δρομολογητές και τους προσωπικούς 

υπολογιστές μέχρι high-end διακομιστές με πολλούς επεξεργαστές και τεράστιες 

ποσότητες μνήμης.  

 Διαθεσιμότητα και το κόστος. Η MySQL είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που 

διατίθενται στο πλαίσιο των όρων χρήσης της. Πρώτον, είναι διαθέσιμη υπό τους 

όρους της GNU General Public License (GPL). Αυτό σημαίνει ότι η MySQL είναι 

διαθέσιμη χωρίς κόστος για τις περισσότερες ερασιτεχνικές χρήσεις. Δεύτερον, για 

οργανισμούς και εταιρίες που δεν θέλουν να δεσμεύονται από τους όρους της GPL, 

είναι διαθέσιμες εμπορικές άδειες.  

 Ελεύθερη διανομή και ανοιχτό πηγαίο κώδικα. Η MySQL είναι εύκολο να αποκτηθεί 

απλά χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε 

έχει τη δυνατότητα να εξετάσει και να τροποποιήσει τον κώδικα προέλευσης της 

MySQL σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επιπλέον μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό 

ή και την επίλυση σφαλμάτων στον κώδικα [10]. 

 4.3  HTML5 

Το πρότυπο HTML5 είναι η εξέλιξη της HTML. Βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση 

αφού δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ούτε από το W3C (World Wide Web Consortium), 

ούτε από το WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) που 

είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του.  

Αποτελείται εκτός από νέα HTML tags, attributes και CSS, κυρίως από 

JavaScript APIs που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Ακριβώς επειδή δεν έχει 

οριστικοποιηθεί ακόμα, και τα πεδία που καλύπτει διαρκώς αυξάνονται, το πρότυπο 

περιγράφεται και ως HTML5 and friends.  

Οι σημαντικότερες τεχνολογίες του προτύπου είναι οι παρακάτω: 
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 Semantics: πιο ακριβής περιγραφή του περιεχομένου. 

 Νέα tags που ορίζουν τις περιοχές της σελίδας όπως <section>, <article>, 

<nav>, <header>, <footer> και <aside>. 

 Νέα tags περιγραφής όπως <mark>, <figure>, <figcaption>, <data>, 

<time>, <output>, <progress>, <meter> και <main>. 

 Πλήθος νέων attributes type στο <input> όπως email, date, time, color, 

range δίνουν νέα δυναμική στις φόρμες. 

 Connectivity: επικοινωνία με τον διακομιστή με νέους τρόπους. 

 Web Sockets: μόνιμη αμφίδρομη σύνδεση μεταξύ του περιηγητή και του 

διακομιστή για την ανταλλαγή μη-HTML δεδομένων. 

 Server-sent events: επιτρέπει στον διακομιστή να στέλνει γεγονότα στον 

περιηγητή, αντί της κλασσικής πρακτικής να στέλνει δεδομένα, μόνο μετά από 

αίτημα του περιηγητή. 

 WebRTC: Real-Time Communication, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. 

Επιτρέπει την σύνδεση μεταξύ ατόμων με video-συνόδους απευθείας μέσα από 

τον περιηγητή χωρίς την χρήση plug-in ή εξωτερικών εφαρμογών. 

 Offline & Storage: αποθήκευση δεδομένων της ιστοσελίδας τοπικά στον περιηγητή 

και αποδοτικότερη λειτουργία εκτός σύνδεσης. 

 Application cache: Δυνατότητα αποθήκευσης ολόκληρης web εφαρμογής και 

χρήσης της εκτός σύνδεσης. 

 LocalStorage και SessionStorage: μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα από τα 

cookies.  

 Multimedia: κινούμενη εικόνα και ήχος στην πρώτη γραμμή του Open Web. 

 HTML5 audio και video: Τα στοιχεία <audio> και <video> ενσωματώνουν και 

χειρίζονται πολυμεσικά δεδομένα. 

 2D/3D Graphics & Effects: περισσότερες επιλογές στην παρουσίαση. 

 Canvas: σχεδίαση 2D γραφικών, σύνθεση φωτογραφιών και κινούμενα εφέ. 

 WebGL (Web Graphics Library): επιτρέπει την δημιουργία και απόδοση 

διαδραστικών γραφικών 3D και 2D. 
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 Performance & Integration: βελτιστοποίηση της ταχύτητας και καλύτερη χρήση 

του hardware του Η/Υ. 

 Web Workers: πολυνηματική εκτέλεση της JavaScript. 

 History API: διαχείριση του ιστορικού του περιηγητή. 

 ContentEditable: κάθε στοιχείο της σελίδας μπορεί να τροποποιηθεί. 

 Drag and drop: επιτρέπει το σύρσιμο αντικειμένων μέσα σε ιστοσελίδες και 

μεταξύ ιστοσελίδων. 

 Device Access: χρήση διαφόρων συσκευών εισόδου - εξόδου. 

 Camera API: χρήση της κάμερας του Η/Υ 

 Touch events: υποστήριξη γεγονότων αφής. 

 Geolocation: επιτρέπει στον περιηγητή να εντοπίζει την τοποθεσία του χρήστη. 

 Device orientation: συλλέγει πληροφορίες για τον προσανατολισμό της 

συσκευής. 

 Pointer Lock API: κλείδωμα του δείκτη του ποντικιού εντός της σελίδας. 

 Styling: περισσότερες επιλογές μορφοποίησης. 

 Animating: σταδιακή αλλαγή από το ένα στιλ στο άλλο και εφέ κίνησης των 

στοιχείων. 

 Layouts: νέοι τρόποι διαμόρφωσης της σελίδας με multi-column και flexible box 

layouts [24]. 

 4.4  JavaScript 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που χρησιμοποιείται για να προσθέσει 

διαδραστικότητα στις ιστοσελίδες. Εκτελείται στον υπολογιστή του επισκέπτη και δεν 

απαιτεί συνεχή επικοινωνία με τον διακομιστή της ιστοσελίδα. 

Η JavaScript αναπτύχθηκε από τη Netscape Corporation. Αρχικά προοριζόταν ως 

μια νέα γλώσσα προγραμματισμού για τη πλευρά του διακομιστή, αλλά 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Netscape 2.0 το Σεπτέμβριο του 1995. Λόγο της 

επιτυχίας της JavaScript, η Microsoft εισήγαγε τη δική της υποστήριξη για JavaScript 

την JScript στον Internet Explorer 3.0, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996. Τον 

Νοέμβριο του 1996, η Netscape άρχισε να εργάζεται με την ECMA για να 

προτυποποιήσει την JavaScript. Από τότε, η βασική έκδοση της JavaScript είναι γνωστή 

με το όνομα ECMAScript και η προδιαγραφή είναι γνωστή ως ECMA-262. Η τρέχουσα 
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έκδοση, ECMAScript 5.1, είναι διαθέσιμη σε κάθε σύγχρονο περιηγητή. Η 6η έκδοση 

της ECMAScript αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015 [25]. Σε όλες τις προηγούμενες 

HTML προδιαγραφές, υπήρχαν περιορισμένες περιγραφές για λειτουργίες της 

JavaScript. Η προδιαγραφή HTML5, αντίθετα, περιέχει ένα μεγάλο αριθμό JavaScript 

APIs [39]. 

Η JavaScript είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι η 

τοποθέτηση του κώδικα της στο HTML έγγραφο. Επιτρέπει την δημιουργία 

προγραμμάτων υψηλής απόκρισης, που βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη και 

παρέχουν δυναμικές λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται η αναμονή απόκρισης του 

διακομιστή. Μπορεί να φορτώσει περιεχόμενο σε έγγραφο εάν και όταν το χρειάζεται ο 

χρήστης, χωρίς ανανέωση ολόκληρης της σελίδας. Επίσης μπορεί να ελέγξει για τις 

δυνατότητες του περιηγητή και να αντιδράσει ανάλογα [37]. Η JavaScript 

χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς όπως: 

 Μπορεί να αλλάξει στοιχεία της HTML. Το HTML DOM (Document Object 

Model) είναι το επίσημο πρότυπο του W3C για την πρόσβαση σε στοιχεία 

HTML. Η JavaScript μπορεί να χειριστεί το DOM αλλάζοντας το περιεχόμενο 

της HTML: document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello 

JavaScript"; 

 Μπορεί να αλλάξει attributes της HTML: 

document.getElementById("d1").setAttribute("align", 

"center"); 

 Μπορεί να αλλάξει το στιλ εμφάνισης της HTML (CSS): 

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px"; 

 Μπορεί να επικυρώσει δεδομένα εισόδου [34]. 

 4.4.1 Ajax 

Η Ajax δεν είναι μια νέα τεχνολογία. Στην πραγματικότητα είναι η αξιοποίηση 

του αντικειμένου XMLHttpRequest της JavaScript με τρόπο που επιτυγχάνεται η 

ασύγχρονη επικοινωνία του περιηγητή με τον διακομιστή. Κυρίως χρησιμοποιείται για 

την ενημέρωση του περιεχομένου τμήματος μιας ιστοσελίδας, ασύγχρονα, χωρίς να 

απαιτείται η ανανέωσή της. Αυτό σημαίνει ότι ο περιηγητής δεν χρειάζεται να περιμένει 

την απάντηση του διακομιστή, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αλληλεπιδρά με την σελίδα. 

Όταν ο περιηγητής λάβει την απάντηση, την επεξεργάζεται και την παρουσιάζει στον 

χρήστη. 
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Ο όρος Ajax, ακρωνύμιο της φράσης Asynchronous JavaScript and XML, 

πρωτοεμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2005 σε ένα άρθρο του Jesse James Garrett 

όπου εξηγούσε την πρόοδο των web εφαρμογών και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

σε εφαρμογές της Google [14]. 

Η ανάγκη για ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ περιηγητή και διακομιστή, αρχικά, 

γέννησε την τεχνική των κρυφών frames. Ένα frame μηδενικού ύψους και πλάτους 

περιείχε μια φόρμα που μπορούσε να συμπληρωθεί δυναμικά από JavaScript και να 

αποσταλεί στον διακομιστή. Όταν επέστρεφε το frame, μια συνάρτηση JavaScript 

αναλάμβανε αν επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα. Η τεχνική αυτή έγινε πολύ δημοφιλής, 

πράγμα που οδήγησε την Microsoft να δημιουργήσει το 2001 ένα καλύτερο εργαλείο 

επικοινωνίας, το ActiveX αντικείμενο XMLHttp. Αντί να χρησιμοποιούνται κρυφά 

frames, ήταν δυνατή η πρόσβαση στον διακομιστή αποκλειστικά με JavaScript. 

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας του XMLHttp, οι προγραμματιστές του Mozilla 

project, δημιούργησαν την δική τους εκδοχή του εργαλείου. Αντέγραψαν τις μεθόδους 

και τις ιδιότητες του XMLHttp σε ένα εγγενές αντικείμενο της JavaScript, το 

XMLHttpRequest [40]. 

 4.4.2 jQuery 

Η jQuery είναι μια γρήγορη, μικρή, πολλών δυνατοτήτων βιβλιοθήκη JavaScript. 

Χειρίζεται HTML έγγραφα, γεγονότα, οπτικά εφέ, και Ajax κλήσεις με τρόπο απλό 

χρησιμοποιώντας ένα εύκολο στη χρήση API που λειτουργεί στους περισσότερους 

περιηγητές. Με ένα συνδυασμό από ευελιξία και επεκτασιμότητα, η jQuery έχει αλλάξει 

τον τρόπο που εκατομμύρια άνθρωποι γράφουν JavaScript [17]. 

Η βιβλιοθήκη jQuery είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (MIT License), 

που δημιουργήθηκε από τον John Resig. Το σύνθημά της jQuery είναι "Write less, do 

more" (Γράψε λιγότερα, κάνε περισσότερα). Η προσθήκη λειτουργικότητας σε 

ιστοσελίδες, ακόμα και για απλές εργασίες χρησιμοποιώντας απλή JavaScript μπορεί να 

οδηγήσει σε δεκάδες γραμμές κώδικα. Η βιβλιοθήκη jQuery δημιουργήθηκε ώστε 

συνήθεις εργασίες που απαιτούν JavaScript να είναι εύκολο και γρήγορο να υλοποιηθούν 

και για την επίλυση ζητημάτων ασυμβατότητας μεταξύ των περιηγητών [4]. Η jQuery 

επίσης απλοποιεί πολλές από τις περίπλοκες διαδικασίες της JavaScript, όπως οι κλήσεις 

AJAX και η χειραγώγηση του DOM. Με την χρήση της βιβλιοθήκης jQuery είναι 

δυνατός ο πλήρης διαχωρισμός του JavaScript κώδικα, που ορίζει την συμπεριφορά, από 
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την δομή του εγγράφου. Αναλυτικότερα η βιβλιοθήκη jQuery περιέχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Πρόσβασης στα αντικείμενα των εγγράφων HTML: Χωρίς μια βιβλιοθήκη JavaScript, 

συχνά χρειάζονται πολλές γραμμές κώδικα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων 

τμημάτων της δομής Document Object Model (DOM) ενός εγγράφου. Η jQuery 

προσφέρει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό επιλογής, καθιστώντας εύκολη 

την ανάκτηση του συγκεκριμένου αντικειμένου που πρέπει να ελεγχθεί ή να 

επεξεργαστεί. $('div.content').find('p'); 

 Τροποποίηση της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας: Τα CSS ορίζουν τον τρόπο που ένα 

έγγραφο αποδίδεται οπτικά, αλλά υπολείπονται όταν δεν υποστηρίζουν όλοι οι 

περιηγητές τα ίδια πρότυπα. Με την jQuery, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. 

Επιπλέον, η jQuery μπορεί να αλλάξει τις κλάσεις των αντικειμένων ή τη 

μορφοποίηση σε ένα τμήμα του εγγράφου, ακόμη και μετά το φόρτωμα της σελίδας. 

$('ul > li:first').addClass('active'); 

 Αλλαγή του περιεχόμενου ενός εγγράφου: Η jQuery μπορεί να τροποποιήσει το 

περιεχόμενο του ίδιου του εγγράφου με το πάτημα μερικών πλήκτρων. Το κείμενο 

μπορεί να αλλάξει, εικόνες μπορούν να εισαχθούν ή να ανταλλαχθούν, λίστες 

μπορούν να αναδιατάσσονται, ή ολόκληρη η δομή της HTML μπορεί να ξαναγραφεί 

και να επεκταθεί. 

 $('#container').append('<a href="more.html">more</a>'); 

 Αλληλεπίδραση με τον χρήστη: Η βιβλιοθήκη jQuery προσφέρει ένα κομψό τρόπο 

παρακολούθησης μιας ευρείας ποικιλίας συμβάντων, χωρίς την ανάγκη επιβάρυνσης 

του HTML κώδικα με χειριστές συμβάντων που μπορεί να συμπεριφέρονται 

διαφορετικά σε κάθε περιηγητή. 

 Εφέ κίνησης στις αλλαγές: Η βιβλιοθήκη jQuery παρέχει εργαλεία δημιουργίας εφέ 

κίνησης των στοιχείων μιας ιστοσελίδας, όπως την ολίσθηση, το ξεθώριασμα κ.α. 

$('div.details').slideDown(); 

 Ανάκτηση πληροφοριών από έναν διακομιστή χωρίς ανανέωση σελίδας: Η βιβλιοθήκη 

jQuery αφαιρεί την πολυπλοκότητα εκτέλεσης αιτημάτων Ajax, επιτρέποντας στους 

προγραμματιστές να επικεντρωθούν στην λειτουργικότητα του διακομιστή. Η jQuery 

υποστηρίζει την τεχνολογία Ajax απαλλαγμένη από τις διαφορετικές υλοποιήσεις 

των περιηγητών. Προσφέρει μεθόδους πλήρους ελέγχου των αιτημάτων όπως 
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$.ajax(), και απλές βολικές μεθόδους όπως $.get(), $.getScript(), 

$.getJSON(), $.post() και $().load(). 

 Υποστήριξη επεκτάσεων: Για να αποφευχθεί η διόγκωση της βιβλιοθήκης, πολλές 

ειδικές λειτουργίες αναπτύσσονται ξεχωριστά σε plugins. Η δημιουργία νέων plugins 

είναι απλή και καλά τεκμηριωμένη, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ευρείας 

γκάμας ευρηματικών και χρήσιμων επεκτάσεων. Επιπροσθέτως, τα περισσότερα από 

τα χαρακτηριστικά της βασικής βιβλιοθήκης μπορούν να αφαιρεθούν, αποδίδοντας 

ακόμα μικρότερο μέγεθος βιβλιοθήκης [35][6]. 

 4.5  CSS 

Η μορφοποίηση των HTML στοιχείων γινόταν αρχικά με ειδικά tags. Με την 

εξέλιξη της αισθητικής και των απαιτήσεων των ιστοσελίδων, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

διαχωρισμού της δομής των HTML εγγράφων από τον κώδικα μορφοποίησης τους. Έτσι 

αναπτύχθηκαν τα διαδοχικά φύλλα στυλ ή αλλιώς CSS (Cascading style sheet). Τα CSS 

επιτρέπουν οργανωμένη διαμόρφωση των αρχείων με τρεις τρόπους: 

 Inline style: CSS στυλ μέσα σε ετικέτες HTML 

 Internal style: Μέσα στο τμήμα header της σελίδας 

 External style: Κανόνες μορφοποίησης σε ένα εξωτερικό αρχείο .css το οποίο μπορεί 

να συμπεριληφθεί στη σελίδα. 

 

Η χρήση των CSS, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ορισμένα από αυτά 

παρατίθενται παρακάτω. 

 Οι κανόνες μορφοποίησης ορίζονται ενιαία: Με τη χρήση των CSS, μπορεί να 

καθοριστεί η εμφάνιση όλων των στοιχείων με τα ίδια χαρακτηρίστηκα με μία μόνο 

εντολή. Έτσι μπορούν να ενημερωθούν ταυτόχρονα δεκάδες ίδια HTML tags ή tags 

της ίδιας κλάσης αλλάζοντας μια φορά τις αντίστοιχες ιδιότητες στο αρχείο CSS. 

Αντιθέτως, με τη χρήση των HTML tags, θα έπρεπε να αλλάξει η μορφοποίηση σε 

κάθε ένα στοιχείο του είδους ξεχωριστά. 

 Η μορφοποίηση της σελίδας είναι ξεχωριστή από την δομή και λειτουργικότητα της: Ο 

διαχωρισμός της μορφοποίησης σε ένα σύνολο από αρχεία CSS, επιτρέπει την 

ανάπτυξη των σελίδων από διαφορετικές ομάδες προγραμματιστών. Το γεγονός αυτό 

αυξάνει την παραγωγικότητα καθώς κάνει πιο κατανοητό τον κώδικα για κάθε ομάδα 

από τη στιγμή που δεν εμπλέκονται τα δύο είδη κώδικα.  
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 Η σχεδίαση δεν εξαρτάται από τη δομή της σελίδας: Με σωστή δόμηση της 

ιστοσελίδας, είναι δυνατή η ριζική αναμόρφωση της μόνο με αλλαγές στο CSS 

αρχείο. 

 Είναι μια γλώσσα εύκολα αντιληπτή: Η CSS έχει σαφή δομή και ιδιότητες που ο 

καθένας, χωρίς να έχει προγενέστερη εμπειρία, μπορεί να κατανοήσει και να 

χρησιμοποιήσει άμεσα [23]. 

 4.6  Βιβλιοθήκη Mahout 

Η Mahout είναι μια ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης που 

αναπτύσσεται από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation). Οι 

αλγόριθμοι που εφαρμόζει, εμπίπτουν στην ευρεία ομπρέλα της μηχανικής μάθησης ή 

της συλλογικής νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά αυτή τη 

στιγμή για την Mahout σημαίνει, κατά κύριο λόγο, μηχανές συστάσεων (συνεργατικό 

φιλτράρισμα), συσταδοποίηση (clustering) και ταξινόμηση (classification). Είναι επίσης 

κλιμακούμενη. Η Mahout στοχεύει να είναι το εργαλείο επιλογής, όταν ο όγκος των 

δεδομένων προς επεξεργασία είναι πολύ μεγάλος, ίσως πάρα πολύ μεγάλος για έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην τρέχουσα έκδοση της, η βιβλιοθήκη είναι γραμμένη σε 

Java, και ορισμένα τμήματά της είναι χτισμένα πάνω στην πλατφόρμα κατανεμημένης 

υπολογιστικής Apache Hadoop [28]. 
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 5  Ανάπτυξη εφαρμογής 

 5.1  Απαιτήσεις συστήματος 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα fast-food. Το κατάστημα υλοποιημένο ως μια δυναμική ιστοσελίδα, 

προσφέρει την δυνατότητα διεκπεραίωσης διαδικτυακών παραγγελιών προϊόντων. Η 

ιδιαιτερότητα του καταστήματος είναι κατά πρώτο λόγο η δυνατότητα άμεσου ελέγχου 

της διαθεσιμότητας των ειδών. Οι αλλαγές στην διαθεσιμότητα των προϊόντων θα πρέπει 

να φτάνουν στον πελάτη χωρίς ιδιαίτερο κόπο από τον ίδιο και οι παραγγελίες θα πρέπει 

να ανατίθενται στους συνδεδεμένους υπαλλήλους άμεσα και αυτοματοποιημένα. Σε 

αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να ανταποκριθεί η τεχνολογία Ajax. 

Αναφορικά με τις βασικές απαιτήσεις χρηστών, θα υπάρχουν τέσσερα επίπεδα 

πρόσβασης: α) Διαχειριστής που θα μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να τροποποιεί 

προϊόντα (τιμή, περιγραφή κ.α.) και να δημιουργεί υπαλλήλους β) Υπάλληλοι που θα 

εκτελούν και θα διαχειρίζονται τις παραγγελίες και θα μπορούν να ελέγχουν την 

διαθεσιμότητα των προϊόντων γ) Εγγεγραμμένοι πελάτες που θα είναι γνωστά τα 

στοιχεία τους (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.) και θα κρατείται το ιστορικό τους 

δ) Ανώνυμοι πελάτες που σε κάθε τους παραγγελία θα πρέπει να δίνουν τα απαραίτητα 

στοιχεία.  

Επιπλέον ως σημαντικό στοιχείο της εργασίας θα διερευνηθεί και θα υλοποιηθεί 

πιλοτικά η δυνατότητα δημιουργίας συστάσεων (recommendations) προς τους πελάτες 

βάσει τόσο του καταγεγραμμένου προφίλ τους, όσο και του ιστορικού παραγγελιών τους 

κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Η παράδοση εξατομικευμένων υπηρεσιών είναι 

ένας κρίσιμος παράγοντας σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός δικτυακού 

καταστήματος. Για να αναπτυχθούν όσο πιο πολύ καλύτερες συστάσεις, οι βασισμένες-

σε-κανόνες πρακτικές συνδυάζονται συνήθως με μεθόδους φιλτραρίσματος (βασισμένες-

σε-περιεχόμενο και συνεργατικές). 

Τέλος όλα τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή, από τα στοιχεία των 

χρηστών έως τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, φυλάσσονται σε βάση δεδομένων. Η 

σωστή σχεδίαση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων βοηθά στην αποδοτική πρόσβαση 

των δεδομένων με συνεπή τρόπο. 
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 5.2  Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 

Η λειτουργία του καταστήματος απαιτεί την αποθήκευση, σε βάση δεδομένων, 

πληροφοριών που περιγράφουν τα προϊόντα και τους χρήστες. Η υλοποίηση της βάσης 

δεδομένων της εφαρμογής έγινε με την MySQL. Οι πίνακες της βάσης αφορούν στους 

χρήστες της εφαρμογής, στην αγοραστική τους συμπεριφορά, στις κινήσεις των 

υπαλλήλων, στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, στην πώληση των προϊόντων και στις 

συστάσεις προς τους πελάτες. Ειδικότερα, οι πίνακες που αποτελούν την βάση 

δεδομένων είναι οι παρακάτω: 

 

Πίνακας 5-1: Πίνακας users 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

user_id int(10) unsigned κωδικός χρήστη (πρωτεύον κλειδί) 

first_name varchar(20) όνομα  

last_name varchar(20) επώνυμο 

email varchar(80) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επέχει θέση username  

pass char(40) κωδικός πρόσβασης 

address varchar(40) διεύθυνση 

telephone varchar(15) τηλέφωνο 

user_level tinyint(1) 

unsigned 

τύπος χρήστη 0: πελάτης, 1: διαχειριστής, 

2: υπάλληλος, 3: ταμίας 

active char(32) πεδίο ενεργοποίησης λογαριασμού 

registration_date datetime ημερομηνία δημιουργίας λογαριασμού 

Περιέχει τα στοιχεία λογαριασμού των χρηστών όπως ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο, διεύθυνση 

 

Πίνακας 5-2: Πίνακας logged_employees 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

employee_id int(11) κωδικός χρήστη (πρωτεύον κλειδί) 

orders_count int(11) πλήθος ανατεθειμένων παραγγελιών στον υπάλληλο  
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Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

last_seen timestamp η τελευταία χρονική στιγμή που έδωσε ο υπάλληλος 

το παρόν στην εφαρμογή 

last_assignment timestamp η χρονική στιγμή που ανέλαβε την τελευταία του 

παραγγελία 

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση σύνδεσης και παραμονή των 

υπαλλήλων στην εφαρμογή 

 

Πίνακας 5-3: Πίνακας store 

Πεδίο Τύπος δεδομένων Περιγραφή 

store_status set('closed','open','','') λειτουργία ή μη του καταστήματος 

cashiers_orders timestamp η χρονική στιγμή που έφτασε στο κατάστημα η 

τελευταία παραγγελία 

Περιγράφει την κατάσταση του καταστήματος 

 

Πίνακας 5-4: Πίνακας product 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

id int(5) κωδικός προϊόντος (πρωτεύον κλειδί) 

product_group_id int(5) κωδικός της ομάδας που ανήκει το προϊόν 

name varchar(40) ονομασία 

portion_price double τιμή μερίδας  

ingredient_price double τιμή υλικού  

drink_size int(2) μέγεθος αναψυκτικού 

size_description varchar(7) περιγραφή μεγέθους αναψυκτικού 

doubleAllowed tinyint(1) αν επιτρέπεται διπλή ποσότητα του υλικού στο 

σάντουιτς 

fpa_id int(5) κωδικός ΦΠΑ 

quantity int(20) διαθέσιμη ποσότητα στην αποθήκη 

Περιέχει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
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Πίνακας 5-5: Πίνακας product_group 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

id int(5) κωδικός ομάδας (πρωτεύον κλειδί) 

description varchar(40) περιγραφή ομάδας προϊόντων π.χ. ψωμάκια, αναψυκτικά..  

zero_track timestamp η χρονική στιγμή που η ποσότητα κάποιου από τα 

προϊόντα της ομάδας έγινε ή ξέφυγε από το μηδέν 

Περιγράφει τις ομάδες των προϊόντων 

 

Πίνακας 5-6: Πίνακας fpa 

Πεδίο Τύπος δεδομένων Περιγραφή 

id int(5) Κωδικός ΦΠΑ (πρωτεύον κλειδί) 

value int(5) τιμή του ΦΠΑ επί τοις εκατό 

Περιέχει τις διάφορες τιμές του ΦΠΑ 

 

Πίνακας 5-7: Πίνακας orders 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

id int(3) κωδικός παραγγελίας (πρωτεύον κλειδί) 

users_user_id int(10) unsigned κωδικός πελάτη 

users_address varchar(40) διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας 

users_telephone varchar(15) τηλέφωνο επικοινωνίας του πελάτη 

order_date datetime ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας  

cost decimal(10,2) κόστος της παραγγελίας  

order_status int(1) στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας  

comments varchar(100) σχόλια του πελάτη 

assigned_to int(11) κωδικός υπαλλήλου που ανέλαβε την παραγγελία 

last_process timestamp η τελευταία χρονική στιγμή επεξεργασίας της 

παραγγελίας 

Περιέχει τις πληροφορίες της κάθε παραγγελίας 
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Πίνακας 5-8: Πίνακας order_item 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

id bigint(5) κωδικός εγγραφής (πρωτεύον κλειδί) 

orders_id int(5) κωδικός της παραγγελίας στην οποία ανήκει 

product_id int(5) κωδικός προϊόντος 

product_group_id int(11) κωδικός ομάδας προϊόντος 

complex_id bigint(5) κωδικός του σάντουιτς στο οποίο ανήκει, αν είναι 

υλικό 

item_price decimal(10,2) τιμή προϊόντος 

active_complex tinyint(1) δηλώνει αν το σάντουιτς είναι ενεργό 

quantity int(5) ποσότητα του υλικού στην παραγγελία 

ready tinyint(1) δηλώνει αν το προϊόν έχει ετοιμαστεί από τον 

υπάλληλο 

retrieved tinyint(1) δηλώνει αν το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στη 

αποθήκη σε περίπτωση ακύρωσης της 

παραγγελίας 

Περιέχει τα επιμέρους προϊόντα της κάθε παραγγελίας 

 

Πίνακας 5-9: Πίνακας preferences 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

id bigint(5) κωδικός εγγραφής (πρωτεύον κλειδί) 

users_user_id int(10) unsigned κωδικός πελάτη 

product_id int(5) κωδικός προϊόντος 

product_group_id int(11) κωδικός ομάδας προϊόντος 

complex_id bigint(20) κωδικός του σάντουιτς στο οποίο ανήκει, αν 

είναι υλικό 

item_price decimal(10,2) τιμή προϊόντος 

active_complex tinyint(4) δηλώνει αν το σάντουιτς είναι ενεργό 

quantity int(11) ποσότητα του υλικού  

Περιέχει τα προϊόντα που ο κάθε πελάτης έχει δηλώσει ως αγαπημένα 
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Πίνακας 5-10: Πίνακας user_based_recommendations 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

userID int(11) κωδικός χρήστη στον οποίο απευθύνονται οι 

συστάσεις 

productID1 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 1 

recomandationWeight1 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 1 

productID2 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 2 

recomandationWeight2 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 2 

productID3 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 3 

recomandationWeight3 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 3 

productID4 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 4 

recomandationWeight4 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 4 

productID5 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 5 

recomandationWeight5 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 5 

productID6 int(11) κωδικός συνιστώμενου προϊόντος 6 

recomandationWeight6 float τιμή της προτίμησης για το προϊόν 6 

Περιέχει τις συστάσεις προϊόντων που έχουν εξαχθεί από την μηχανή συστάσεων 

της βιβλιοθήκης Mahout. 

 

Πίνακας 5-11: Πίνακας neighbors 

Πεδίο 
Τύπος 

δεδομένων 
Περιγραφή 

userID int(11) κωδικός του χρήστη για τον οποίο υπολογίζεται η 

γειτονιά 

neighborID int(11) κωδικός γειτονικού χρήστη 

similarity double Τιμή της ομοιότητας μεταξύ των δύο χρηστών  

Περιέχει τους χρήστες που ανήκουν στην γειτονιά του κάθε χρήστη σύμφωνα με 

την ομοιότητα μεταξύ των χρηστών. Οι εγγραφές του πίνακα δεν χρησιμοποιούνται για 

την εξαγωγή συστάσεων αλλά μόνο για τον εποπτικό έλεγχο των γειτονιών για 

ακαδημαϊκό σκοπό. 
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 5.3  Περιγραφή του καταστήματος 

 5.3.1 Διάταξη σελίδας παραγγελιών 

Η σελίδα παρουσίασης των προϊόντων περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για 

την εύκολη και γρήγορη σύνθεση μιας παραγγελίας. Η πρόσβαση στο σύνολο των 

προϊόντων γίνεται το πολύ με ένα κλικ. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία, στα αριστερά 

βρίσκεται το μενού.  

Στο κέντρο της σελίδας εμφανίζονται τα προϊόντα. Τα προϊόντα του 

καταστήματος χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Τα ψωμάκια, που κυρίως 

χρησιμοποιούνται ως «κέλυφος» των σάντουιτς που θα παραγγείλει ο πελάτης αλλά και 

σαν μεμονωμένα προϊόντα αρτοποιίας. Τα κρεατικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως συστατικά των σάντουιτς και ως μερίδες. Οι σαλάτες-υλικά, που και σε αυτά ισχύει ο 

διαχωρισμός συστατικό σάντουιτς και μερίδα. Τέλος, τα αναψυκτικά, που στο ίδιο 

προϊόν υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη. Στην οθόνη παραγγελίας οι τέσσερις αυτές 

κατηγορίες οργανώνονται σε tabs.  

 

Εικόνα 5-1: Οθόνη παραγγελίας προϊόντων 

Ακριβώς πάνω από τα tabs εμφανίζονται οι συστάσεις προς τον πελάτη. 

Προτείνονται δύο προϊόντα. Το πρώτο προκύπτει από την μηχανή συστάσεων της 

βιβλιοθήκης Mahout και το δεύτερο από τα αγαπημένα προϊόντα του πελάτη. 

Οι ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος οδήγησαν στην παρουσίασή τους ως πλακίδια, 

ώστε να αποφευχθούν περίπλοκες και δύσχρηστες διαδικασίες παραγγελίας. Πάνω στα 
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πλακίδια αυτά μπορεί ο πελάτης να επιλέξει, από το κάθε προϊόν, τον τρόπο χρήσης 

(σάντουιτς - μερίδα) ή το μέγεθος. 

Στα δεξιά βρίσκεται το πλαίσιο όπου εμφανίζονται τα περιεχόμενα του καλαθιού. 

Σε αυτή τη μικρή επιφάνεια δίνεται η δυνατότητα για όλες οι πιθανές ενέργειες γύρω από 

τα επιλεγμένα προϊόντα, όπως αύξηση, μείωση, ορισμό της ποσότητας, αφαίρεση από το 

καλάθι. Τέλος η αποστολή της παραγγελίας στο κατάστημα γίνεται με το αντίστοιχο 

κουμπί. 

 5.3.2 Πλοήγηση στα tabs με Ajax 

Η μετακίνηση από tab σε tab γίνεται με την βοήθεια της τεχνολογίας Ajax. Όταν 

επιλέγεται κάποιο από τα tabs, καλείται το αντίστοιχο php script παρουσίασης της 

συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων. Το τμήμα της σελίδας που ενημερώνεται είναι μόνο 

αυτό στο οποίο εμφανίζονται τα προϊόντα. Χρησιμοποιείται η συνάρτηση $.ajax() της 

βιβλιοθήκης jQuery ως εξής: 

 

$.ajax( 

{ 

 url: pageurl+'?rel=tab', 

 success: function(data){$('#tabContent').html(data);} 

}); 

 

Η παράμετρος url περιέχει την διεύθυνση του script που θα καλεστεί και η 

παράμετρος success περιέχει την συνάρτηση που περιγράφει τις ενέργειες που θα 

εκτελεστούν αν η Ajax κλήση ολοκληρωθεί επιτυχώς. Στο στοιχείο του DOM με 

id=tabContent θα προστεθούν τα δεδομένα που επιστρέφονται, τα οποία είναι HTML 

που περιγράφει τα προϊόντα. Η HTML που υπήρχε σε αυτό το τμήμα, θα διαγραφεί. 

Το php script που καλείται με Ajax είναι το ίδιο που καλείται όταν το αίτημα της 

σελίδας δεν γίνεται μέσω των tabs, αλλά από κάποιο σελιδοδείκτη ή από την γραμμή 

διεύθυνσης του περιηγητή. Το πρόβλημα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να 

επιστραφεί μόνο το τμήμα της σελίδας με τα προϊόντα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση θα 

πρέπει να επιστραφεί ολόκληρη η σελίδα. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την 

χρήση του HTML attribute rel. Όταν γίνεται Ajax κλήση, στην διεύθυνση του 

αιτήματος προστίθεται το attribute rel με τιμή tab.  
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<?php 

if(!isset($_GET['rel'])) 

{ 

 $page_title = 'Προϊόντα'; 

 include ('../includes/header.php'); 

 echo '<h1>Προϊόντα</h1>'; 

 include 'productHeader.php'; 

 echo "<div id='tabContent'>"; 

} 

elseif($_GET['rel']!='tab') 

{ 

 $page_title = 'Προϊόντα'; 

 include ('../includes/header.php'); 

 echo '<h1>Προϊόντα</h1>'; 

 include 'productHeader.php'; 

 echo "<div id='tabContent'>"; 

} 

 

require_once ('breadList.php'); 

 

if(!isset($_GET['rel'])) 

{ 

 echo "</div>"; 

 include 'productFooter.php'; 

 include ('../includes/footer.php'); 

} 

elseif($_GET['rel']!='tab') 

{ 

 echo "</div>"; 

 include 'productFooter.php'; 

 include ('../includes/footer.php'); 

} 

?> 

 

Όπως φαίνεται στο bread.php παραπάνω, ελέγχεται αν το attribute rel υπάρχει 

και έχει τιμή tab, τότε δεν συμπεριλαμβάνονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα που 

απαρτίζουν την σελίδα, με αποτέλεσμα να επιστρέφεται μόνο το κυρίως κομμάτι που 

εμφανίζει τα προϊόντα. Όταν η πρόσβαση στις σελίδες των προϊόντων γίνεται μέσω 

κάποιου άλλου συνδέσμου ή σελιδοδείκτη το attribute rel είτε δεν έχει τιμή tab, είτε 

δεν είναι ορισμένο καθόλου. Έτσι επιστρέφεται ολόκληρη η σελίδα. 

 5.3.3 History API 

Ένα χαρακτηριστικό των κλήσεων Ajax είναι ότι δεν ενημερώνουν ούτε το 

ιστορικό, ούτε την γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή είναι 

η επιθυμητή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα στην ενημέρωση της παραγγελίας. Στην 
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πλοήγηση μεταξύ των tabs, ο πελάτης θεωρεί αυτονόητο ότι με το κουμπί «πίσω» του 

ιστορικού θα μεταφερθεί στο tab που βρισκόταν προηγουμένως. Στο παρελθόν υπήρχαν 

λύσεις αυτού του προβλήματος με JavaScript κώδικα που ανέπτυσσαν οι web developers 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Την ανάγκη αυτή καλύπτει πλέον μία νέα δυνατότητα που 

έρχεται με την HTML5, το History API.  

Το History API είναι ένας τυποποιημένος τρόπος διαχείρισης του ιστορικού του 

περιηγητή μέσω JavaScript. Η πλοήγηση στο ιστορικό ήταν διαθέσιμη και σε 

προηγούμενες εκδόσεις της HTML. Τα νέα χαρακτηριστικά που εισήγαγε η HTML5 

περιλαμβάνουν τον τρόπο να προστίθενται καταχωρίσεις στο ιστορικό, την ενημέρωση 

της γραμμής διεύθυνσης χωρίς την ανανέωση της σελίδας και γεγονότα που 

πυροδοτούνται όταν αφαιρούνται από την στοίβα οι καταχωρίσεις αυτές, με το πάτημα 

του κουμπιού «πίσω» του περιηγητή. Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή διεύθυνσης μπορεί να 

συνεχίσει να κάνει την δουλεία της ως μοναδικό αναγνωριστικό του περιεχομένου που 

φιλοξενεί ο περιηγητής, ακόμα και σε περίπλοκες εφαρμογές που δεν εκτελούν πλήρη 

ανανέωση της σελίδας [31]. 

Το αντικείμενο window του DOM παρέχει πρόσβαση στο ιστορικό μέσω του 

αντικειμένου history. Η μέθοδος pushState() του αντικειμένου history δέχεται 

τρεις παραμέτρους: ένα αντικείμενο κατάστασης (state object), έναν τίτλο και μία URL 

που ορίζει την διεύθυνση που θα καταχωρηθεί στο ιστορικό και θα εμφανιστεί στη 

γραμμή διεύθυνσης [26]. 

Ο κώδικας παρακάτω δείχνει τον έλεγχο κατά την πλοήγηση μεταξύ των tabs. Αν 

ο προορισμός δεν συμπίπτει με την τρέχουσα διεύθυνση, σημαίνει ότι εκτελέστηκε 

κλήση Ajax και ενημερώνονται το ιστορικό και η γραμμή διεύθυνσης. 

 

if(pageurl!=window.location) 

{ 

 window.history.pushState('','',pageurl);  

} 

 

Όταν πατηθεί το κουμπί «πίσω» θα πρέπει να παρακαμφθεί η κανονική 

λειτουργία του περιηγητή με την διαχείριση του γεγονότος popstate. Η γραμμή 

διεύθυνσης θα ενημερωθεί αλλά δεν θα γίνει ανανέωση της σελίδας. Θα επιστραφεί με 

Ajax μόνο το τμήμα που εμφανίζει τα προϊόντα. 
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$(window).on('popstate', function() 

{ 

 $.ajax( 

 { 

  url:location.pathname+'?rel=tab', 

  success: function(data){$('#tabContent').html(data);} 

 }); 

 return false; 

}); 

 5.3.4 Διαθεσιμότητα προϊόντων 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών είναι η δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή αν κάποιο προϊόν είναι 

διαθέσιμο. Σε καταστήματα εστίασης, η παράδοση των προϊόντων πρέπει να είναι 

άμεση. Έτσι αν κάποιο προϊόν την στιγμή της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο, δεν είναι 

λογικό να μπορεί να το παραγγείλει ο πελάτης. Στα κλασσικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα, ένα προϊόν που δεν βρίσκεται στις αποθήκες του καταστήματος την 

στιγμή της παραγγελίας, μπορεί να αποκτηθεί από το κατάστημα και να αποσταλεί δυο 

τρεις ημέρες μετά την παραγγελία, χωρίς ο πελάτης να δυσαρεστηθεί, αφού δεν υπήρξε 

καθυστέρηση μεγαλύτερη του συνηθισμένου. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της 

εστίασης. Ο πελάτης δεν μπορεί να περιμένει παραπάνω από μισή ώρα μέχρι να 

ξαναγίνει διαθέσιμο ένα προϊόν. Έτσι πρέπει να έχει εικόνα των προϊόντων σε 

πραγματικό χρόνο. Τα πλακίδια των μη διαθέσιμων προϊόντων είναι ασπρόμαυρα και αν 

επιλεγούν εμφανίζεται στο πλαίσιο της παραγγελίας μήνυμα που ενημερώνει για τη μη 

διαθεσιμότητα. Η αλλαγή του χρώματος των πλακιδίων των προϊόντων, που 

εξαντλούνται ή προμηθεύονται εκ νέου, γίνεται αυτοματοποιημένα, σε πραγματικό 

χρόνο, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια από τον πελάτη με την βοήθεια των SSE 

(Server-Sent Events). 

Κάθε φορά που η ποσότητα κάποιου προϊόντος μειωθεί στο μηδέν ή από μηδέν 

αυξηθεί σε νέα διαθέσιμη ποσότητα, η MySQL πυροδοτεί το trigger zero_crossing. 

Ο πίνακας που χρησιμοποιείται είναι ο product και σε κάθε ενημέρωση των εγγραφών 

του, εκτελείται ο παρακάτω κώδικας. 

 

IF NEW.quantity = 0 OR OLD.quantity = 0 THEN 

 IF NEW.product_group_id = 1 THEN 

  UPDATE `product_group`  

  SET `zero_track` = NOW()  

  WHERE `id` =1; 
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 ELSE IF NEW.product_group_id = 2 THEN 

  UPDATE `product_group`  

  SET `zero_track` = NOW()  

  WHERE `id` =2; 

 ELSE IF NEW.product_group_id = 3 THEN 

  UPDATE `product_group`  

  SET `zero_track` = NOW()  

  WHERE `id` =3; 

 ELSE IF NEW.product_group_id = 4 THEN 

  UPDATE `product_group`  

  SET `zero_track` = NOW()  

  WHERE `id` =4; 

 END IF; 

END IF; 

 

Αν η ποσότητα του προϊόντος περάσει από το μηδέν, στον πίνακα 

product_group ενημερώνεται η χρονοσφραγίδα της στήλης zero_track για την 

αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. 

Πλέον υπάρχει λόγος ενημέρωσης της σελίδας με τις νέες διαθεσιμότητες των 

προϊόντων. Με την χρήση της διεπαφής EventSource ο διακομιστής καλείται να 

στείλει ανανεωμένη την λίστα των προϊόντων. Όμως δεν ανανεώνεται ολόκληρη η 

σελίδα, παρά μόνο το τμήμα παρουσίασης των προϊόντων. 

 

source=new EventSource(productList); 

source.onmessage=function(event) 

{ 

 if (event.data == '1'); 

 else document.getElementById("tabContent"). 

    innerHTML=event.data; 

}; 

 

Από τη μεριά του διακομιστή ελέγχεται η χρονοσφραγίδα παρακολούθησης 

μηδενικής ποσότητας προϊόντος. 

 

header('Content-Type: text/event-stream'); 

header('Cache-Control: no-cache'); 

 

$q = "SELECT TIMESTAMPDIFF  

(SECOND,  

(SELECT `zero_track` FROM product_group WHERE `id` = 1), 

  now())"; 

$r = @mysqli_query ($dbc, $q); // Run the query. 

$row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_NUM);  
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echo "data: "; 

if ($row[0] > 5) 

 echo "1"; 

else 

 require_once ('breadList.php'); 

echo "\n\n"; 

 

Αν η χρονοσφραγίδα είναι νεότερη των πέντε δευτερολέπτων εκτελείται το script 

εμφάνισης προϊόντων της αντίστοιχης ομάδας και αποστέλλεται η νέα λίστα. 

 5.4  Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

 5.4.1 Εγγραφή και σύνδεση πελάτη 

Η χρήση της εφαρμογής από μη εγγεγραμμένο χρήστη είναι εφικτή. Μπορεί να 

περιηγηθεί στα προϊόντα, να τα προσθέσει στο καλάθι αγορών, να στείλει την 

παραγγελία του και στην συνέχεια να παρακολουθήσει την πορεία εκτέλεσής της. Οι 

υπηρεσίες που δεν μπορεί να απολαμβάνει είναι οι εξατομικευμένες συστάσεις 

προϊόντων και το ότι δεν χρειάζεται σε κάθε παραγγελία να δηλώνει τα στοιχεία 

παράδοσης, όπως διεύθυνση και τηλέφωνο. Για να επωφεληθεί ο πελάτης από τις 

δυνατότητες και τις ευκολίες του καταστήματος θα πρέπει να συνδεθεί στον λογαριασμό 

του ή εάν δεν έχει, να δημιουργήσει έναν με την εγγραφή του. 

Όταν ένας πελάτης του καταστήματος έχει ήδη προσωπικό λογαριασμό, μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το email του και το password για να εισέλθει στο σύστημα και να 

αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διατίθενται. Επιλέγοντας από το μενού «Σύνδεση» 

μπορεί να εισάγει τα συνθηματικά του και να συνδεθεί επιλέγοντας με το ποντίκι το 

κουμπί «Σύνδεση». Στη συνέχεια, εξετάζεται κατά πόσο και τα δύο πεδία περιέχουν 

πληροφορίες και μέσω ερωτήματος SQL, διερευνάται η ορθότητα των δεδομένων αυτών 

και ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα. Διαφορετικά, η είσοδος δεν επιτρέπεται και 

εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.  

Επιλέγοντας «Εγγραφή» από το μενού, εμφανίζεται στον χρήστη η αντίστοιχη 

φόρμα [εικόνα 5-2] όπου και του ζητείται να καταχωρίσει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Όνομα: Το πραγματικό όνομα του πελάτη 

 Επώνυμο: Το πραγματικό επώνυμό του 

 Email: Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα 

σταλεί το μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού. Επίσης το email θα επέχει 

θέση username 
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 Διεύθυνση: Η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, στην οποία θα παραδίδονται οι 

παραγγελίες 

 Τηλέφωνο: Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους συνεννόησης κατά την 

εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας 

 Κωδικός πρόσβασης: Ένας κωδικός μεταξύ 4 και 20 χαρακτήρων 

 Επαλήθευση κωδικού: Επανάληψη του κωδικού για λόγους επαλήθευσης 

 

Εικόνα 5-2: Οθόνη εγγραφής 

 

Με την υποβολή της φόρμας εκτελείται έλεγχος για το αν έχουν συμπληρωθεί 

όλα τα πεδία και για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν εισαχθεί. Έπειτα, τα 

στοιχεία του πελάτη καταχωρούνται στην βάση δεδομένων και αποστέλλεται στο email 

του ένας σύνδεσμος ενεργοποίησης του νέου λογαριασμού. 

Αρχικά στα δεδομένα που αποστέλλει η φόρμα εφαρμόζεται η συνάρτηση 

array_map('trim', $_POST) της PHP για να αφαιρεθούν από την αρχή και το 

τέλος κάθε συμβολοσειράς τυχόν χαρακτήρες κενού διαστήματος. Στην συνέχεια γίνεται 

επικύρωση κάθε ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας μια κανονική έκφραση στην 

συνάρτηση preg_match() της PHP όπου αναγνωρίζονται πιθανά σφάλματα. 

Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του χρήστη ελέγχονται αν αποτελούνται 

από γράμματα κωδικοποίησης UTF-8 ώστε να γίνονται αποδεκτοί και ελληνικοί 
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χαρακτήρες χωρίς να επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες. Έπειτα ελέγχεται η ορθότητα του 

τηλεφώνου, το οποίο θα πρέπει να είναι αλφαριθμητικό τεσσάρων έως είκοσι 

χαρακτήρων. Στην συνέχεια ελέγχεται αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 

έγκυρη. Ελέγχεται ο κωδικός πρόσβασης αν έχει μέγεθος μεταξύ τεσσάρων και είκοσι 

χαρακτήρων και αν αποτελείται από γράμματα, αριθμούς και την κάτω παύλα. Τέλος 

ελέγχεται αν ταυτίζονται και οι δύο κωδικοί πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί.  

Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία λείπει ή δεν είναι έγκυρο 

επιστρέφεται στο χρήστη μήνυμα σφάλματος με οδηγίες για κάθε πεδίο ξεχωριστά. 

Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά ελέγχεται αν το email, που θα έχει το ρόλο του 

username, έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Εφόσον υπάρχει ήδη εγγραφή με αυτό το email 

εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα σφάλματος και ζητείται διαφορετικό email. Διαφορετικά, 

αν και αυτός ο έλεγχος είναι επιτυχής, εισάγονται τα στοιχεία του χρήστη στην βάση 

δεδομένων και αποστέλλεται σε αυτόν μήνυμα επιβεβαίωσης-ενεργοποίησης του 

λογαριασμού του στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Εκεί καλείται να 

επισκεφτεί έναν σύνδεσμο που ολοκληρώνει την εγγραφή του. 

 5.4.2 Προφίλ πελάτη 

Στον εγγεγραμμένο χρήστη δίνεται η δυνατότητα προβολής του προφίλ του. 

Επιλέγοντας από το μενού «Το προφίλ μου» μπορεί να δει πληροφορίες για τον εαυτό 

του και να διαχειριστεί τα στοιχεία του [εικόνα 5-3]. Εκτός από το να βλέπει το 

ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία εγγραφής του, έχει και την δυνατότητα να αλλάξει 

τον κωδικό πρόσβασης, να τροποποιήσει τα στοιχεία του, ακόμα και να διαγράψει 

πλήρως τον λογαριασμό του. 

 



 

35 

 

Εικόνα 5-3: Οθόνη προβολής και τροποποίησης προσωπικών στοιχείων 

 5.4.3 Παραγγελία προϊόντων 

Για να δημιουργήσει ο πελάτης ένα σάντουιτς πρέπει αρχικά να διαλέξει, από το 

πρώτο tab, το ψωμάκι στο οποίο θα συμπληρώσει τα υλικά που επιθυμεί. Επιλέγοντας 

την λωρίδα «σάντουιτς» στο κάτω μέρος του πλακιδίου, ανοίγει ένα νέο σάντουιτς 

[εικόνα 5-3]. Στο πεδίο εμφάνισης της παραγγελίας, στα δεξιά της οθόνης, βλέπει το 

σάντουιτς κενό, με ένα πράσινο εικονίδιο να υποδηλώνει ότι αυτό είναι το τρέχον ενεργό 

σάντουιτς, δηλαδή ότι μόνο σε αυτό μπορούν να προστεθούν υλικά. Επίσης βλέπει την 

τιμή του ψωμιού, την συνολική τιμή του σάντουιτς και την συνολική τιμή της 

παραγγελίας. Με τα + και – μπορεί να αυξομειώσει το πλήθος των σάντουιτς και με το x 

μπορεί να τα διαγράψει εντελώς από την παραγγελία. 

Για να προσθέσει ο πελάτης υλικά στο σάντουιτς, πρέπει να μετακινηθεί στα tabs 

των κρεατικών ή των σαλατικών. Ομοίως, επιλέγοντας την κάτω λωρίδα των πλακιδίων 

μπορεί να προσθέσει μόνο ένα είδος κρεατικού και όσα από τα υλικά και σαλάτες 

επιθυμεί. Η παραγγελία συμπληρώνεται κάτω από το ενεργό σάντουιτς, όπου είναι 

εμφανής η οικονομική επιβάρυνση κάθε υλικού και η ποσότητά του. Σε ορισμένα 

κρεατικά επιτρέπεται η διπλή ποσότητα και σε ορισμένα όχι, ενώ επιτρέπεται σε όλα τα 

υλικά-σαλάτες.  

Για να ολοκληρωθεί το σάντουιτς, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ενός νέου, 

πρέπει ο πελάτης να κάνει κλικ πάνω στο πράσινο εικονίδιο-κλειδί. Έτσι το εικονίδιο 

γίνεται κόκκινο, που σημαίνει ότι το σάντουιτς είναι πλέον ανενεργό.  
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Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την δημιουργία σάντουιτς μπορεί να παραγγείλει το 

κάθε προϊόν ως μερίδα, επιλέγοντας την πάνω λωρίδα που αναγράφει μερίδα. Η επιλογή 

εμφανίζεται στο πλαίσιο της παραγγελίας με τιμή διαφορετική από αυτή που θα είχε ως 

υλικό και με τις δυνατότητες αυξομείωσης, ορισμού της ποσότητας και διαγραφής του 

προϊόντος από την παραγγελία.  

Τέλος, από το τέταρτο tab μπορεί να παραγγείλει αναψυκτικά. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν υπάρχει ο διαχωρισμός σάντουιτς-μερίδα, υπάρχουν όμως διαφορετικά 

μεγέθη του ίδιου προϊόντος. Για την καλύτερη παρουσίαση των αναψυκτικών στον 

πελάτη, γίνεται ομαδοποίηση των διαφορετικών μεγεθών του κάθε προϊόντος. Παρότι τα 

προϊόντα αυτά έχουν διαφορετικούς κωδικούς με διαφορετικές τιμές και διαθέσιμες 

ποσότητες, εμφανίζονται σε ένα πλακίδιο. Για κάθε προϊόν υπάρχει η δυνατότητα τριών 

μεγεθών: μικρού, μεσαίου και μεγάλου. Τα μεγέθη εμφανίζονται ως λωρίδες επιλογής 

στα δεξιά του κάθε πλακιδίου. Δεν είναι απαραίτητο όμως, να υπάρχουν και τα τρία 

μεγέθη. Μπορούν να λείπουν έως και δύο από τα μεγέθη. Με τον ίδιο τρόπο που ο 

πελάτης επιλέγει μια μερίδα από τις άλλες ομάδες υλικών, έτσι μπορεί να επιλέξει ένα 

αναψυκτικό στο μέγεθος που επιθυμεί και να το διαχειριστεί στο πλαίσιο εμφάνισης της 

παραγγελίας του. 

 5.4.4 Καλάθι αγορών 

Την υλοποίηση της διαδικασίας και των ελέγχων που εκτελούνται κατά την 

διάρκεια της παραγγελίας αναλαμβάνει το καλάθι αγορών. Καλάθι αγορών είναι το 

λογισμικό που χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την εκτέλεση συναλλαγών 

με τους πελάτες του.  

Με την βοήθεια του καλαθιού αγορών, οι πελάτες συγκεντρώνουν τα προϊόντα 

που έχουν επιλέξει, με σκοπό να τα προμηθευτούν. Μπορούν να διαχειριστούν τα 

προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι, αλλάζοντας την ποσότητά τους ή αφαιρώντας τα. 

Επίσης έχουν ξεκάθαρή εικόνα του συνολικού κόστος της παραγγελίας και του κόστους 

κάθε προϊόντος ξεχωριστά. 

Στην πλευρά του καταστήματος, το καλάθι αγορών είναι υπεύθυνο για την 

ταχύτερη δρομολόγηση των παραγγελιών και για την καταγραφή όλων των 

επιτυχημένων συναλλαγών με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της αποθήκης. 

Επίσης τα δεδομένα των συναλλαγών χρησιμοποιούνται για την δημιουργία 

εξατομικευμένων συστάσεων προς τους πελάτες. 
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Οι ιδιαιτερότητες της παρούσας εφαρμογής αντανακλούνται και στην υλοποίηση 

του καλαθιού αγορών. Τα προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν με δύο τρόπους: ως 

μερίδες και ως υλικά ενός σύνθετου προϊόντος. Επίσης, το καλάθι θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε Ajax κλήσεις. Μέσω των κλήσεων αυτών, στέλνονται στο καλάθι 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στo προϊόν που θα αποκτηθεί, όπως η 

ποσότητα, η μορφή και ο κωδικός του προϊόντος.  

Υπάρχουν επτά διαφορετικό τρόποι αλληλεπίδρασης με το καλάθι αγορών, 

υλοποιημένοι από τις αντίστοιχες συναρτήσεις. 

 

 Συνάρτηση newOrderItem($productID, $productType) 

Διαχειρίζεται το αίτημα προσθήκης νέου προϊόντος στην παραγγελία. Σαν 

ορίσματα εισόδου δέχεται τον κωδικό του επιλεγμένου προϊόντος $productID και την 

μορφή του προϊόντος $productType που διαφοροποιεί τις μερίδες από τα σάντουιτς. 

Αρχικά ελέγχεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση έλλειψης εμφανίζεται 

αντίστοιχο μήνυμα, διαφορετικά δημιουργείται νέα παραγγελία, αν δεν υπάρχει ήδη μία. 

Έπειτα, αν το προϊόν ζητηθεί ως μερίδα προστίθεται στο καλάθι, αλλιώς το προϊόν 

προορίζεται για την σύνθεση σάντουιτς. Αν το προϊόν ανήκει στην ομάδα των ψωμιών, 

σημαίνει την δημιουργία νέου σάντουιτς. Αν δεν υπάρχει ενεργό σάντουιτς, προστίθεται 

στο καλάθι και αναμένει την προσθήκη υλικών σε αυτό. Στην περίπτωση που το προϊόν 

ανήκει στις ομάδες των κρεατικών ή των σαλατικών, προστίθεται στο τρέχον ενεργό 

σάντουιτς. Πριν όμως προστεθεί ελέγχεται αν ήδη υπάρχει το συγκεκριμένο υλικό στο 

σάντουιτς, αν επιτρέπεται διπλή ποσότητα ή αν ήδη υπάρχει ως συστατικό κάποιο άλλο 

κρεατικό. Σε κάθε περίπτωση επιτυχούς προσθήκης στο καλάθι ενημερώνεται η 

διαθέσιμη ποσότητα του προϊόντος στην αποθήκη. 

 

 Συνάρτηση setQuantity($orderItemID, $inputQuantity, $prevQuantity) 

Διαχειρίζεται το αίτημα ορισμού ποσότητας υπάρχοντος προϊόντος στην 

παραγγελία. Σαν ορίσματα εισόδου δέχεται τον κωδικό του στοιχείου της παραγγελίας 

$orderItemID του οποίου η ποσότητα αλλάζει, την νέα ποσότητα $inputQuantity 

και την προηγούμενη ποσότητα prevQuantity. Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της 

νέας και της παλαιάς ποσότητας και καλείται ανάλογα η συνάρτηση για αύξηση της 

ποσότητας increaseQuantity() ή για μείωση η συνάρτηση reduceQuantity().  
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 Συνάρτηση increaseQuantity($orderItemID, $difference) 

Διαχειρίζεται το αίτημα αύξησης κατά ορισμένη τιμή της ποσότητας του 

προϊόντος στην παραγγελία. Δέχεται σαν ορίσματα εισόδου τον κωδικό του επιλεγμένου 

προϊόντος $orderItemID και την τιμή αύξησης της ποσότητας $difference. Αν το 

αίτημα αφορά σε μερίδα, ελέγχεται αν η επιπλέον ποσότητα υπάρχει διαθέσιμη στην 

αποθήκη και ενημερώνεται το καλάθι. Αν η αύξηση αφορά σε ολόκληρο σάντουιτς 

ελέγχονται οι διαθεσιμότητες όλων των συστατικών του. Στην περίπτωση που 

τουλάχιστον ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο δεν μπορεί να γίνει η αύξηση. Αν αφορά σε 

συστατικό του σάντουιτς, η μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση είναι 

η διπλή.  

 

 Συνάρτηση reduceQuantity($orderItemID, $difference) 

Διαχειρίζεται το αίτημα μείωσης κατά ορισμένη τιμή της ποσότητας του 

προϊόντος στην παραγγελία. Δέχεται σαν ορίσματα εισόδου τον κωδικό του επιλεγμένου 

προϊόντος $orderItemID και την τιμή μείωσης της ποσότητας $difference. Αν η 

μείωση αφορά σε μερίδα, αφαιρείται από το καλάθι η συγκεκριμένη ποσότητα ενώ 

παράλληλα επιστρέφεται η ίδια ποσότητα στην αποθήκη. Αν η αύξηση αφορά σε 

ολόκληρο σάντουιτς μειώνονται αναλογικά οι ποσότητες όλων των συστατικών του με 

αντίστοιχη αύξηση στην αποθήκη. Αν η ποσότητα κάποιου προϊόντος ή συστατικού, 

μετά την μείωση μηδενιστεί, αφαιρείται το προϊόν πλήρως από το καλάθι. 

 

 Συνάρτηση removeOrderItem($orderItemID) 

Διαχειρίζεται το αίτημα αφαίρεσης προϊόντος από την παραγγελία. Δέχεται σαν 

όρισμα εισόδου τον κωδικό του επιλεγμένου προϊόντος $orderItemID. Αν διαγραφεί 

μερίδα από το καλάθι, η συγκεκριμένη ποσότητα επιστρέφεται στην αποθήκη. Αν 

διαγραφεί ολόκληρο σάντουιτς επιστρέφονται στην αποθήκη οι ποσότητες όλων των 

συστατικών του.  

 

 Συνάρτηση activate($orderItemID) 

Διαχειρίζεται το αίτημα ενεργοποίησης κλειστού σάντουιτς. Δέχεται σαν όρισμα 

εισόδου τον κωδικό του επιλεγμένου σάντουιτς $orderItemID. Αρχικά, αν υπάρχει 

άλλο σάντουιτς ενεργό, τότε αυτό απενεργοποιείται και στη συνέχεια ενεργοποιείται το 

επιλεγμένο σάντουιτς ώστε να μπορεί να δεχτεί υλικά. 
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 Συνάρτηση deactivate($orderItemID) 

Διαχειρίζεται το αίτημα απενεργοποίησης ενεργού σάντουιτς. Δέχεται σαν 

όρισμα εισόδου τον κωδικό του επιλεγμένου σάντουιτς $orderItemID. 

 

Μετά τη εκτέλεση καθεμιάς από τις παραπάνω συναρτήσεις, η Ajax κλήση 

ολοκληρώνεται με την επιστροφή, στην οθόνη του πελάτη, της λίστα των προϊόντων που 

αποτελούν το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών. Η συνάρτηση show_order() είναι 

υπεύθυνη για την ανάκτηση των εγγραφών της παραγγελίας από την βάση δεδομένων 

και στη συνέχεια τις ομαδοποιεί και τις εμφανίζει σε μορφή πίνακα. 

 5.4.5 Αποστολή και παρακολούθηση παραγγελίας 

Αφότου ο πελάτης επιλέξει όσα προϊόντα επιθυμεί, το επόμενο βήμα είναι να 

στείλει την παραγγελία του στο κατάστημα. Αν δεν είναι συνδεδεμένος, πατώντας το 

κουμπί «Αποστολή Παραγγελίας», του δίνονται τρεις δυνατότητες. Μπορεί είτε να 

στείλει την παραγγελία χωρίς να συνδεθεί στην εφαρμογή, είτε να συνδεθεί με τον 

υπάρχον λογαριασμό του, είτε αν δεν έχει, να δημιουργήσει έναν λογαριασμό κάνοντας 

εγγραφή. 

 

Εικόνα 5-4: Οθόνη αποστολής παραγγελίας 

Αν επιλέξει να προχωρήσει χωρίς σύνδεση, του ζητείται η διεύθυνση παράδοσης, 

ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και κάποια σχόλια. Στη συνέχεια μπορεί να στείλει την 

παραγγελία.  

Αν επιλέξει να δημιουργήσει λογαριασμό ή έχει ήδη έναν, μπορεί να συνδεθεί 

και να συντομεύσει την διαδικασία. Τα στοιχεία του πελάτη είναι πλέον γνωστά και δεν 

χρειάζεται να εισαχθούν. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να δοθεί εναλλακτική διεύθυνση 
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σε περίπτωση που ο πελάτης δεν βρίσκεται στον χώρο που συνήθως παραλαμβάνει τις 

παραγγελίες του. 

Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή, ο πελάτης μεταφέρεται στην σελίδα 

παρακολούθησης της παραγγελίας.  

 

Εικόνα 5-5: Οθόνη παρακολούθησης παραγγελίας 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει για την εξέλιξή της. 

Επίσης υπάρχουν η λίστα των προϊόντων και ο κωδικός της παραγγελίας. Η σελίδα 

παρακολούθησης είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε στιγμή από το μενού. Εισάγοντας τον 

κωδικό παραγγελίας, ενημερώνεται ο πελάτης σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Εφόσον η 

σελίδα παρακολούθησης είναι ανοιχτή, οι ενημερώσεις λαμβάνονται σε πραγματικό 

χρόνο με SSE, καθώς η παραγγελία επεξεργάζεται στο κατάστημα. Οι καταστάσεις των 

παραγγελιών είναι έξι για τις οποίες αποστέλλονται τα ανάλογα μηνύματα 

 

if( $row['order_status'] == 1) 

 echo '<h4>Η παραγγελία σας δεν έχει σταλεί ακόμα </h4>'; 

elseif( $row['order_status'] == 2) 

 echo '<h4>Η παραγγελία σας έχει σταλεί και επεξεργάζεται στο 

κατάστημα </h4>'; 

elseif( $row['order_status'] == 3) 

 echo '<h4>Η παραγγελία σας είναι έτοιμη</h4>'; 

elseif( $row['order_status'] == 4) 
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 echo '<h4>Η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί</h4>'; 

elseif( $row['order_status'] == 5) 

 echo '<h4>Η παραγγελία σας είναι καθ` οδόν</h4>'; 

elseif( $row['order_status'] == 6) 

 echo '<h4>Η παραγγελία σας είναι στο αρχείο</h4>'; 

 

 5.4.6 Υπάλληλος 

Ένας τύπος χρήστη της εφαρμογής είναι ο υπάλληλος. Η κύρια δουλειά ενός 

υπαλλήλου είναι να ετοιμάζει τις παραγγελίες των πελατών. Χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή, οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν αυτοματοποιημένα, εκ περιτροπής τις νέες 

παραγγελίες, τις επεξεργάζονται και ενημερώνουν για την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον 

μπορούν να αλλάξουν τις διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων στην αποθήκη.  

Με την σύνδεση ενός υπαλλήλου στην εφαρμογή, γίνεται η καταχώρισή του στην 

βάση δεδομένων στον πίνακα logged_employees. Στον συγκεκριμένο πίνακα 

φυλάσσεται η πιο πρόσφατη χρονική στιγμή της παρουσίας του στην εφαρμογή 

last_seen, η χρονική στιγμή της τελευταίας ανάθεσης παραγγελίας 

last_assignment, και το πλήθος των τρεχόντων ανατεθειμένων παραγγελιών 

orders_count. Από εκείνη την στιγμή εγκαθίσταται μια σύνδεση με τον διακομιστή 

τύπου SSE (Server-Sent Events), για να ελέγχεται αν έχει ανατεθεί στον υπάλληλο 

κάποια νέα παραγγελία. Με τον ίδιο μηχανισμό ενημερώνεται η βάση για παραμονή του 

υπαλλήλου στην εφαρμογή. 

Ο τρόπος ανάθεσης παραγγελιών, εκτός από αυτοματοποιημένος, πρέπει να είναι 

και δίκαιος για τους υπαλλήλους. Εφόσον ένας υπάλληλος είναι συνδεδεμένος στην 

εφαρμογή, είναι υποψήφιος να αναλάβει και να εκτελέσει μια παραγγελία. Όσο 

λιγότερες παραγγελίες έχει υπ’ ευθύνη του την στιγμή που φτάνει μια νέα παραγγελία, 

τόσο ψηλότερα στην λίστα ανάληψης βρίσκεται. Σε περίπτωση που δυο υπάλληλοι 

ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με ίσο αριθμό παραγγελιών, προηγείται αυτός που 

ανέλαβε την τελευταία του παραγγελία σε παλαιότερη χρονική στιγμή από τον άλλον. Η 

υλοποίηση αυτού του κανόνα γίνεται στο php script αποστολής της παραγγελίας από τον 

πελάτη, με το παρακάτω SQL ερώτημα που εντοπίζει τον υπάλληλο με τον λιγότερο 

φόρτο.  
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SELECT employee_id 

FROM logged_employees 

WHERE last_assignment=(SELECT MIN(last_assignment) 

    FROM logged_employees 

    WHERE orders_count=(SELECT MIN(orders_count) 

       FROM logged_employees)) 

 

Έπειτα ανατίθεται η παραγγελία στον επιλεγμένο υπάλληλο και ενημερώνονται: 

η χρονική στιγμή της τελευταίας ανάθεσης παραγγελίας last_assignment, και το 

πλήθος των τρεχόντων ανατεθειμένων παραγγελιών orders_count. 

 

UPDATE logged_employees  

SET last_assignment = NOW(), orders_count = orders_count + 1  

WHERE employee_id = '$row[employee_id]' 

 

Την εμφάνιση της νέας παραγγελίας στην οθόνη του υπαλλήλου, αναλαμβάνει η 

διεπαφή EventSource στην οποία ο διακομιστής στέλνει την ανανεωμένη λίστα 

ανατεθειμένων παραγγελιών. 

 

employeesSource=new EventSource(employeesSSE); 

employeesSource.onmessage=function(event) 

{ 

 if (event.data == '1'); 

 else document.getElementById("currentAssignedOrders"). 

    innerHTML=event.data; 

}; 

 

Από τη μεριά του διακομιστή γίνεται ενημέρωση για την παρουσία του 

υπαλλήλου στην εφαρμογή και σε περίπτωση που υπάρχει νέα παραγγελία, 

αποστέλλεται στον υπάλληλο. 

 

header('Content-Type: text/event-stream'); 

header('Cache-Control: no-cache'); 

 

// ενημέρωση συνδεδεμένης παρουσίας του υπαλλήλου.  

$q = "INSERT INTO logged_employees  

(employee_id, orders_count, last_seen, last_assignment)  

VALUES ('$_SESSION[user_id]', 0, NOW(), NOW()) 

ON DUPLICATE KEY UPDATE last_seen = now()";   

$r = @mysqli_query ($dbc, $q); // Run the query. 
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// έλεγχος για νέα παραγγελία ανατεθειμένη στον υπάλληλο 

$q = "SELECT TIMESTAMPDIFF (SECOND, (SELECT `last_assignment` FROM 

logged_employees WHERE employee_id ='$_SESSION[user_id]'), now())"; 

$r = @mysqli_query ($dbc, $q); // Run the query. 

$row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_NUM); 

 

echo "data: "; 

if ($row[0] > 6) 

 echo "1"; 

else 

 require_once ('assignedOrdersList.php'); 

echo "\n\n"; 

 

Για να εκτελέσει τις παραγγελίες που του έχουν ανατεθεί, πρέπει, ο υπάλληλος 

να μεταβεί στην σελίδα «Οι Παραγγελίες μου». Εκεί εμφανίζονται όλες οι παραγγελίες 

που έχει αναλάβει, οργανωμένες σε μεγάλα πλακίδια. Στα πλακίδια αυτά υπάρχουν όλες 

οι χρήσιμες πληροφορίες και τα εργαλεία για την επεξεργασία της παραγγελίας. 

 

Εικόνα 5-6: Οθόνη εκτέλεσης παραγγελιών 

Στο πάνω μέρος του πλακιδίου βρίσκονται ο κωδικός της παραγγελίας, το όνομα 

του πελάτη, το τηλέφωνό του τα σχόλια που έχει κάνει, τα οποία μπορεί να αφορούν σε 

ειδικές απαιτήσεις για την παρασκευή της παραγγελίας και τέλος η συνολική τιμή. 

Ακολουθεί η λίστα των προϊόντων με τις ποσότητές τους. Δίπλα σε κάθε προϊόν υπάρχει 

ένα checkbox που δηλώνει την ολοκλήρωση παρασκευής του. Εφόσον ετοιμαστούν και 

τσεκαριστούν όλα τα προϊόντα, ενεργοποιείται στο κάτω μέρος του πλακιδίου, το κουμπί 

που δηλώνει στο σύστημα την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Έπειτα, η παραγγελία 
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αφαιρείται από την οθόνη του υπαλλήλου και ειδοποιείται ο ταμίας του καταστήματος, 

που αναλαμβάνει την δρομολόγησή της.  

Για διαφόρους λόγους, ο ταμίας, μπορεί να αποφασίσει ότι μια παραγγελία δεν 

πρέπει να εκτελεστεί. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας. Από την 

μεριά του ο υπάλληλος που έχει αναλάβει την παραγγελία καλείται να διακόψει την 

παρασκευή και να επιστρέψει στην αποθήκη τα προϊόντα που μπορούν να διασωθούν. 

Με το που θα ακυρώσει μια παραγγελία ο ταμίας, θα ενημερωθεί η σελίδα του 

υπαλλήλου, αλλάζοντας το φόντο της εν λόγω παραγγελίας σε κόκκινο. Ο μηχανισμός 

ενημέρωσης είναι ο ίδιος που ενημερώνει για τις αναθέσεις νέων παραγγελιών. 

 

Εικόνα 5-7: Ακυρωμένη παραγγελία 

Πλέον, στην λίστα προϊόντων της παραγγελίας τα checkboxes δηλώνουν ποια 

προϊόντα μπορούν να επιστραφούν στην αποθήκη ή δεν έφυγαν ποτέ από αυτή. Επίσης 

εμφανίζονται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα υλικά των σάντουιτς. Το κουμπί στο κάτω 

μέρος του πλακιδίου, ολοκληρώνει την διαδικασία, ενημερώνοντας τις διαθεσιμότητες 

των προϊόντων στην αποθήκη και αφαιρώντας την παραγγελία από την οθόνη του 

υπαλλήλου. 

Όταν ο υπάλληλος τελειώσει την βάρδια του μπορεί είτε να κάνει αποσύνδεση, 

είτε να κλείσει τον περιηγητή του. Η καταχώρηση του στον πίνακα 

logged_employees της βάσης δεδομένων θα αφαιρεθεί με την βοήθεια των 

Συμβάντων (Events) της MySQL. 
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Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμείς παραγγελίες, αυτές μοιράζονται στους 

υπόλοιπους υπαλλήλους με γνώμονα τον ισοβαρή καταμερισμό των εργασιών. Ισχύει ο 

ίδιος κανόνας που ορίζει την προτεραιότητα ανάθεσης των νέων παραγγελιών. 

Μια ακόμα αρμοδιότητα των υπαλλήλων είναι η ενημέρωση των ποσοτήτων των 

προϊόντων στην αποθήκη. Από τον σύνδεσμο «Τροποποίηση Προϊόντων» του μενού 

γίνεται η πρόσβαση στη αντίστοιχη σελίδα. Τα προϊόντα είναι, κι εδώ, οργανωμένα σε 

tabs και η πλοήγηση σε αυτά γίνεται επίσης με κλήσεις Ajax. 

 

Εικόνα 5-8: Οθόνη τροποποίησης προϊόντων 

Η δυνατότητες των υπαλλήλων περιορίζονται μόνο στην αλλαγή της ποσότητας. 

Σε κάθε αλλαγή του πεδίου εισόδου κειμένου που αφορά στην ποσότητα των προϊόντων 

εκτελείται ο παρακάτω κώδικας 

 

$.ajax( 

{ 

 type: "POST", 

 data: { 

  productID : productID, 

  inputValue : inputValue, 

  editField : editField, 

  productGroupID : productGroupID 

  }, 

 url:'/myfood/edit_products/editProduct.php', 

 success: function(data) 

   { 

    $('#tabContent').html(data);  

   } 

}); 
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Με κλήση Ajax αποστέλλονται στο script editProduct.php ο κωδικός του 

προϊόντος, το πεδίο που άλλαξε, η νέα τιμή του πεδίου και η ομάδα στην οποία ανήκει το 

προϊόν. Αφού ενημερωθεί η βάση δεδομένων για τις αλλαγές, επιστρέφεται ανανεωμένη 

η λίστα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

 5.4.7 Ταμίας 

Σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής είναι ο ταμίας. Καθήκον του είναι να 

συντονίζει τις εργασίες που εκτελούνται στο κατάστημα. Όλες οι παραγγελίες τελούν 

υπό την επίβλεψή του. Κάθε νέα παραγγελία και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν 

εμφανίζονται στην οθόνη του ταμία, αυτοματοποιημένα. Όπως και στους υπαλλήλους 

την λειτουργία αυτή αναλαμβάνει η διεπαφή EventSource. 

 

orderList = "ordersSSE.php"; 

source=new EventSource(orderList); 

source.onmessage=function(event) 

{ 

 if (event.data == '1'); 

 else document.getElementById("currentOrders"). 

    innerHTML=event.data; 

}; 

 

Το script ordersSSE.php είναι υπεύθυνο να στέλνει τις αλλαγές αυτές στον 

περιηγητή. Ελέγχει αν η χρονοσφραγίδα cashiers_orders έχει ενημερωθεί 

πρόσφατα. 

 

header('Content-Type: text/event-stream'); 

header('Cache-Control: no-cache'); 

 

$q = "SELECT TIMESTAMPDIFF (SECOND, (SELECT `cashiers_orders` FROM 

store), now())"; 

$r = @mysqli_query ($dbc, $q); // Run the query. 

$row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_NUM); 

 

echo "data: "; 

 

if ($row[0] > 5) 

 echo "1"; 

else 

 require_once ('viewOrdersList.php'); 

  

echo "\n\n"; 
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Κάθε φορά που μια παραγγελία αλλάξει κατάσταση, η MySQL πυροδοτεί το 

trigger order_changes και εκτελείται ο παρακάτω κώδικας. 

 

IF (NEW.order_status = 2 OR  

  NEW.order_status = 3 OR  

  NEW.order_status = 6) THEN 

 UPDATE `store` SET `cashiers_orders` = NOW(); 

END IF; 

 

Οι παραγγελίες είναι οργανωμένες σε μεγάλα πλακίδια. Στο πάνω μέρος 

αριστερά εμφανίζεται το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε παραγγελία. Στα δεξιά 

υπάρχουν οι επιλογές επεξεργασίας ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας. Ακριβώς 

από κάτω υπάρχουν τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως ο κωδικός και η συνολική της 

τιμή, ως επίσης και το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση και τα σχόλια του 

πελάτη. Τα προϊόντα που απαρτίζουν την παραγγελία δεν είναι εμφανή τόσο για 

οικονομία χώρου όσο και γιατί δεν είναι απολύτως απαραίτητο να τα βλέπει ο ταμίας. 

Όμως στο κάτω μέρος του πλακιδίου υπάρχει ένα βέλος που εμφανίζει την λίστα των 

προϊόντων. Όντας ανεπτυγμένη η λίστα, ένα αντίθετο βέλος μπορεί να την συμπτύξει.  

 

Εικόνα 5-9: Οθόνη διαχείρισης παραγγελιών 

Όση ώρα ετοιμάζει μια παραγγελία ο υπάλληλος, αυτή εμφανίζεται στην οθόνη 

του ταμία σε φόντο μπλε με την ένδειξη «ετοιμασία». Σε αυτό το στάδιο, ο ταμίας 
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μπορεί, για λόγους που κρίνει ο ίδιος, να ακυρώσει την παραγγελία. Έως ότου ο 

υπάλληλος επιστρέψει στην αποθήκη όσα προϊόντα διασώζονται, το πλακίδιο της 

παραγγελίας γίνεται κόκκινο με την ένδειξη «ακυρωμένη». Αν δεν αλλάξει γνώμη ο 

ταμίας και αναιρέσει την ακύρωση, η παραγγελία μπαίνει στο αρχείο και αφαιρείται από 

τις οθόνες του ταμία και του υπαλλήλου. 

Όταν ετοιμαστεί μια παραγγελία, το πλακίδιο της γίνεται πράσινο. Ο υπάλληλος 

πρέπει να παραδώσει την έτοιμη παραγγελία στον ταμία, ο οποίος με τη σειρά του 

ελέγχει για την ορθότητα της εκτέλεσης, τιμολογεί και προωθεί την παραγγελία στον 

διανομέα. Με την επιλογή «αποστολή» δηλώνεται στο σύστημα ότι η παραγγελία έχει 

φύγει απ το κατάστημα. Το πλακίδιο της παραγγελίας γίνεται κίτρινο με την ένδειξη 

«καθ’ οδόν». Όταν ο διανομέας επιστρέψει στο κατάστημα και επιβεβαιώσει την 

παράδοση, ο ταμίας επιλέγει την ολοκλήρωση και η παραγγελία μπαίνει στο αρχείο. 

 5.4.8 Διαχειριστής 

Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. 

Οι αρμοδιότητες του εφάπτονται περισσότερο της ρύθμισης των εργασιών και της 

περιγραφής των προϊόντων, παρά της καθημερινότητας του καταστήματος. Μπορεί να 

δώσει σε κάποιον χρήστη δικαιώματα υπαλλήλου ή ταμία. Μπορεί να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει προϊόντα από τον κατάλογο και να τροποποιήσει όλα τους τα χαρακτηριστικά. 

Επίσης έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αναφορές για την οικονομική δραστηριότητα 

του καταστήματος.  

Για να αναλάβει κάποιος τον ρόλο του υπαλλήλου ή του ταμία, πρέπει πρώτα να 

εγγράφει στην εφαρμογή σαν απλός χρήστης. Στην σελίδα επισκόπησης των χρηστών, ο 

διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το είδος χρήστη και από «πελάτης» να το κάνει 

«υπάλληλος» ή «ταμίας» ή ακόμα και «διαχειριστής». 
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Εικόνα 5-10: Οθόνη διαχείρισης χρηστών 

Επιλέγοντας από το drop-down μενού έναν από τους τέσσερις τύπους χρήστη, 

εκτελείται ο παρακάτω κώδικας: 

 

$(document).on("change", "select.userLevel", function(e)  

{ 

 userType = $(this).parents("table").attr('id'); 

 editField = $(this).attr('class');  

 userID = $(this).parents("tr").attr('id');  

 previousUserLevel = $(this).parents("tr").attr('class'); 

 inputValue = $(this).val();  

 option =  $(this).find('option:selected').text(); 

 

 if (confirm('Αλλαγή είδους χρήστη σε '+option))  

 {   

  $.ajax( 

  { 

   type: "POST", 

   data:  

   { 

    userType : userType, 

    userID : userID, 

    inputValue : inputValue, 

    editField : editField 

   }, 

   url:'/myfood/editUser.php', 

   success: function(data) 

    { 

     $('#userContent').html(data);  

    } 

  }); 

 } 



 

50 

 else 

 { 

  $(this).val(previousUserLevel); 

 } 

 return false; 

}); 

 

Αρχικά γίνεται ερώτηση επιβεβαίωσης της αλλαγής και στη συνέχεια, με κλήση 

Ajax στο script editUser.php ενημερώνεται η βάση δεδομένων και επιστρέφεται η 

λίστα των χρηστών ανανεωμένη. 

Στον σύνδεσμο «Υπάλληλοι» εμφανίζεται μόνο η λίστα των υπαλλήλων και των 

ταμιών, για την καλύτερη εποπτεία του και διαχείριση των στοιχείων τους. 

Η προσθήκη νέων προϊόντων είναι μια δυνατότητα που έχει μόνο ο διαχειριστής. 

Η σελίδα προσθήκης προϊόντων αποτελείται από μία φόρμα που, ανάλογα με την ομάδα 

στην οποία θα ανήκει το προϊόν που προστίθεται, έχει διαφορετικά πεδία εισαγωγής. 

 

Εικόνα 5-11: Φόρμες εισαγωγής προϊόντων 

Με την επιλογή ομάδας προϊόντων εκτελούνται οι συναρτήσεις .show() και 

.hide() της βιβλιοθήκης jQuery ανάλογα με το ποια πεδία χρειάζονται. Ειδικότερα, 

κάποια υλικά-σαλάτες δεν διατίθενται σε μερίδα. Έτσι αν δε επιλεγεί το checkbox δίπλα 
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στην τιμή της μερίδας, δεν θα οριστεί τιμή με συνέπεια το πλακίδιο του συγκεκριμένου 

προϊόντος να μην διαθέτει επιλογή παραγγελίας του ως μερίδα. Στα κρεατικά μπορεί να 

οριστεί αν επιτρέπεται ή όχι διπλή ποσότητα του προϊόντος στο σάντουιτς. Τέλος, στα 

αναψυκτικά, με κοινό όνομα μπορούν να εισαχθούν ταυτόχρονα έως και τρία προϊόντα 

που αντιστοιχούν στα διαφορετικά τους μεγέθη. Με το που γίνει η καταχώριση, 

ελέγχονται τα στοιχεία για την ορθότητα τους και στην συνέχεια ενημερώνεται η βάση 

δεδομένων. 

Ενώ οι υπάλληλοι και οι ταμίες έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν μόνο την 

διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων, ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλα τους τα 

χαρακτηριστικά. 

Οι ομάδες των προϊόντων είναι και εδώ χωρισμένες σε tabs. Η πλοήγηση μεταξύ 

των tabs γίνεται με Ajax κλήσεις που ενημερώνουν το ιστορικό και τη γραμμή 

διεύθυνσης του περιηγητή. 

 

Εικόνα 5-12: Τροποποίηση προϊόντων σε tabs 
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Κάθε ομάδα έχει την ιδιαιτερότητά της. Τα κρεατικά έχουν ένα επιπλέον πεδίο 

για να ορίζεται αν επιτρέπεται η διπλή ποσότητα στο σάντουιτς. Στα υλικά-σαλάτες, 

αφήνοντας κενή την τιμή της μερίδας, δεν προσφέρεται για παραγγελία μερίδας το 

συγκεκριμένο υλικό. Τα μεγέθη των αναψυκτικών είναι ομαδοποιημένα βάσει του 

ονόματός τους.  

Όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι πεδία εισαγωγής. Οποιαδήποτε 

αλλαγή σε αυτά πυροδοτεί κλήση Ajax που αποστέλλει την αλλαγμένη τιμή για το 

συγκεκριμένο προϊόν, ενημερώνει την βάση δεδομένων και στη συνέχεια επιστρέφει την 

λίστα των προϊόντων ανανεωμένη. 

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ζητάει αναφορές για την 

οικονομική δραστηριότητα του καταστήματος. Ορίζοντας την χρονική περίοδο, οι 

αναφορές εξάγονται, είτε ανά υπάλληλο, είτε ανά πελάτη. Δηλαδή μπορεί ο διαχειριστής 

να δει για το συγκεκριμένο διάστημα πόσες παραγγελίες έχει αναλάβει ο κάθε 

υπάλληλος, το κόστος των παραγγελιών αυτών και τα γενικά σύνολα παραγγελιών και 

κόστους. Αντίστοιχα μπορεί να δει πόσες παραγγελίες έχει στείλει ο κάθε πελάτης. 

 

Εικόνα 5-13: Οθόνη οικονομικών αναφορών 

Οι αναφορές επιστρέφουν στην οθόνη του διαχειριστή με κλήση Ajax. 

 

$(document).on("click", "div.showResults", function(e) 

{ 

 since = $('#datetimepickerSince').val(); 

 until = $('#datetimepickerUntil').val(); 

 userType = $('input[name=usertype]:checked').val(); 
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 if (since.trim() && until.trim() && userType.trim())  

 { 

  $.ajax( 

  { 

   type: "POST", 

   data: { 

     since : since, 

     until : until, 

     userType : userType 

    }, 

   url:'/ch17/getReports.php', 

   success: function(data) 

    { 

     $('.results').html(data);  

    } 

  }); 

 } 

 else 

 { 

  $('.results').html('Συμπληρώστε όλα τα πεδία'); 

 } 

  

 return false; 

}); 

 

Τα ημερολόγια από τα οποία επιλέγονται οι ημερομηνίες που ορίζουν το χρονικό 

διάστημα της αναφοράς δημιουργούνται με την επέκταση DateTimePicker της 

βιβλιοθήκης jQuery. 

 

$(document).ready(function() 

{ 

 $('#datetimepickerSince').datetimepicker().datetimepicker 

 ({  

  step:10, 

  format:'d/m/Y H:i', 

  lang:'gr' 

 }); 

 $('#datetimepickerUntil').datetimepicker().datetimepicker 

 ({  

  step:10, 

  format:'d/m/Y H:i', 

  lang:'gr' 

 }); 

}); 

 



 

54 

 5.5  Δημιουργία συστάσεων  

Ένα σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής που συμβάλει στη καλύτερη εμπειρία του 

χρήστη είναι η παροχή εξατομικευμένων συστάσεων. Ο χρήστης με λιγότερη 

προσπάθεια μπορεί να ανακαλύψει και να παραγγείλει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, τα 

οποία προηγουμένως δεν γνώριζε ή δεν είχε προσέξει ότι διατίθεντο. Προϊόντα που 

προτιμούν άλλοι χρήστες με συμπεριφορά και προτιμήσεις παρόμοιες με τις δικές του. Ο 

τύπος συστάσεων που εξάγονται στην εφαρμογή είναι οι βασισμένες-σε-χρήστη και 

ανήκουν στην κατηγορία του συνεργατικού φιλτραρίσματος. Τις συστάσεις αυτές, η 

εφαρμογή τις εξάγει με την βοήθεια της βιβλιοθήκης Mahout σε τέσσερα βήματα. 

Αρχικά συλλέγονται και μοντελοποιούνται τα δεδομένα από το ιστορικό πωλήσεων του 

καταστήματος. Στη συνέχεια υπολογίζεται η ομοιότητα μεταξύ των χρηστών. Έπειτα 

δημιουργείται η γειτονιά του κάθε χρήστη και τέλος υλοποιείται ο αλγόριθμος 

συστάσεων από τον οποίο προκύπτουν τα προϊόντα που θα προταθούν. Η συλλογή των 

δεδομένων εισόδου γίνεται περιοδικά. Η διαδικασία μετά την συλλογή των δεδομένων 

εκτελείται χωριστά για κάθε χρήστη κάθε φορά που συνδέεται στην εφαρμογή. Έτσι οι 

συστάσεις που λαμβάνει είναι όσο το δυνατόν επικαιροποιημένες.  

 5.5.1 Δεδομένα εισόδου 

Η είσοδος σε μια μηχανή συστάσεων είναι τα δεδομένα προτιμήσεων. Σε ποιον 

αρέσει τι και πόσο πολύ. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος για τις συστάσεις που παράγει η 

βιβλιοθήκη Mahout είναι ένα σύνολο από τριάδες με τον κωδικό χρήστη, τον κωδικό του 

αντικειμένου, και την τιμή της προτίμησης. Μερικές φορές, οι τιμές της προτίμησης 

παραλείπονται. Πριν από κάθε ενεργεία για την εξαγωγή συστάσεων, πρέπει πρώτα να 

συλλεχθούν τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχτούν οι συστάσεις και να πάρουν 

συγκεκριμένη μορφή. 

Η ποιότητα των συστάσεων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα και 

την ποιότητα δεδομένων. "Είσοδος σκουπίδια, έξοδος σκουπίδια", δεν ήταν ποτέ πιο 

αληθινό από ότι εδώ. Δεδομένα υψηλής ποιότητας είναι το επιθυμητό, και μάλιστα, όσο 

περισσότερα τόσο το καλύτερο. Οι αλγόριθμοι συστάσεων απαιτούν από τη φύση τους, 

πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Η απόδοση της εκτέλεσης, επομένως, 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των δεδομένων και την μορφή τους. 

Έξυπνα επιλεγμένες δομές δεδομένων μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση, κατά 

τάξεις μεγέθους και σε ευρεία κλίμακα. Αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία [28]. 
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Το αντικείμενο Preference είναι η βασικότερη αφαίρεση που αντιπροσωπεύει 

έναν χρήστη, ένα προϊόν και την τιμή της προτίμησης. Δηλαδή ένα αντικείμενο που 

αναπαριστά την προτίμηση ενός χρήστη για ένα προϊόν. Η οργάνωση μεγάλου αριθμού 

προτιμήσεων σε συλλογές (Collection) ή πίνακες (Array) είναι αρκετά 

αναποτελεσματική για την αναπαράστασή τους. Στους αλγορίθμους συστάσεων συνήθως 

χρειάζεται ένα σύνολο όλων των προτιμήσεων που σχετίζονται είτε με έναν χρήστη, είτε 

με ένα προϊόν. Σε ένα τέτοιο σύνολο ο κωδικός του χρήστη ή ο κωδικός προϊόντος θα 

ήταν ίδιος για όλα τα αντικείμενα, πράγμα περιττό. Για αυτόν τον λόγο η βιβλιοθήκη 

Mahout παρέχει την διεπαφή PreferenceArray που οργανώνει με αποδοτικό τρόπο 

ένα σύνολο προτιμήσεων σε μορφή παρόμοια με αυτή των πινάκων [28]. 

Για παράδειγμα, η υλοποίηση GenericUserPreferenceArray της διεπαφής 

PreferenceArray αντιπροσωπεύει όλες τις προτιμήσεις σχετίζονται με έναν χρήστη, 

ενώ η υλοποίηση GenericItemPreferenceArray αντιπροσωπεύει όλες τις 

προτιμήσεις που σχετίζονται με ένα προϊόν. 

Η αφαίρεση που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη Mahout για τα δεδομένα εισόδου 

είναι η DataModel. Υλοποιήσεις της DataModel παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση 

στα δεδομένα που απαιτούνται από τους διάφορους αλγορίθμους συστάσεων. Για 

παράδειγμα, ένα DataModel μπορεί να παρέχει το πλήθος ή την λίστα όλων των 

χρηστών ή να παρέχει όλες τις προτιμήσεις που σχετίζονται με ένα αντικείμενο, ή το 

πλήθος όλων των χρηστών οι οποίοι εκφράζουν την προτίμησή τους για μια σειρά από 

αντικείμενα. 

Η απλούστερη υλοποίηση της αφαίρεσης DataModel γίνεται στη μνήμη, με το 

GenericDataModel. Είναι χρήσιμο για την αναπαράσταση των δεδομένων στη μνήμη, 

αντί της άντλησης των δεδομένων από μια υπάρχουσα εξωτερική πηγή, όπως ένα αρχείο 

ή σχεσιακή βάση δεδομένων. Το GenericDataModel συνήθως δεν χρησιμοποιείται 

άμεσα, παρά μέσω του FileDataModel, το οποίο διαβάζει δεδομένα από ένα αρχείο 

και αποθηκεύει τα δεδομένα προτίμησης στη μνήμη, σε ένα GenericDataModel [28]. 

Η προτίμηση για ένα προϊόν μπορεί να οριστεί είτε ως η βαθμολογία που του 

δίνει ένας χρήστης, είτε από το πλήθος τεμαχίων που έχει αγοράσει από το προϊόν αυτό. 

Στην περίπτωση του καταστήματος εστίασης, η προτίμηση ενός πελάτη για ένα προϊόν 

μετριέται με το πόσες φορές το έχει αποκτήσει. Η εξαγωγή αυτής της πληροφορίας από 

το ιστορικό παραγγελιών που φυλάσσεται στη βάση δεδομένων γίνεται με το παρακάτω 

SQL ερώτημα: 
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SELECT 

 orders.users_user_id, 

 order_item.product_id, 

 count(order_item.product_id) as product_count 

FROM 

 order_item 

INNER JOIN 

 orders 

ON 

 order_item.orders_id = orders.id 

WHERE 

 orders.users_user_id IS NOT NULL 

 AND order_item.product_id IS NOT NULL 

 AND (orders.order_date BETWEEN  

   DATE_SUB(NOW(), INTERVAL ".$numberOfDays." DAY) AND 

   NOW()) 

GROUP BY 

 orders.users_user_id, 

 order_item.product_id 

 

Το χρονικό εύρος από το οποίο αντλούνται τα δεδομένα ορίζεται από την 

τρέχουσα χρονική στιγμή έως ένα βάθος συγκεκριμένου αριθμού ημερών. Η εξαγωγή 

των δεδομένων γίνεται περιοδικά, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι νέες πωλήσεις και να 

αφαιρούνται οι πεπαλαιωμένες. Ένας από τους τύπους αρχείων εισόδου που υποστηρίζει 

η βιβλιοθήκη Mahout είναι το .csv, έτσι τα αποτελέσματα του ερωτήματος 

αποθηκεύονται στο αρχείο dataset.csv. 

 

$filename = "orderData/dataset.csv"; 

  

$handle = fopen($filename, 'w+'); 

 

while ($row = mysqli_fetch_array($r, MYSQLI_ASSOC)) 

{ 

 fputcsv($handle, array($row['users_user_id'],    

    $row['product_id'], $row['product_count'])); 

} 

 

Τα δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του DataModel από 

το οποίο θα προκύψουν οι ομοιότητες μεταξύ των χρηστών και στη συνέχεια οι γείτονες 

του καθενός. 

DataModel model = new FileDataModel( 

new File("orderData/dataset.csv")); 
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 5.5.2 Μετρικές ομοιότητας 

Απαραίτητο βήμα για να εξαχθούν συστάσεις για ένα χρήστη, είναι να 

υπολογιστεί η ομοιότητά του με τους υπόλοιπους χρήστες. Οι βασισμένες-σε-χρήστη 

συστάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση της διεπαφής 

UserSimilarity. Οι υλοποιήσεις της διεπαφής αυτής ορίζουν την ομοιότητα μεταξύ 

δύο χρηστών. Η ομοιότητα παίρνει τιμές στο εύρος -1,0 έως 1,0 με το 1,0 να 

αντιπροσωπεύει τέλεια ομοιότητα. Αντίστοιχα οι βασισμένες-σε-αντικείμενο συστάσεις 

βασίζονται στην υλοποίηση της διεπαφής ItemSimilarity [28]. Η βιβλιοθήκη 

Mahout υλοποιεί τις παρακάτω μετρικές ομοιότητας για τον υπολογισμό της ομοιότητας 

μεταξύ χρηστών 

 

 CityBlockSimilarity: Υλοποίηση της απόστασης Manhattan.  

 EuclideanDistanceSimilarity: Υλοποίηση της ομοιότητας με βάση την Ευκλείδεια 

απόσταση μεταξύ δύο χρηστών X και Y.  

 PearsonCorrelationSimilarity: Υλοποίηση της συσχέτισης Pearson. 

 UncenteredCosineSimilarity: Υλοποίηση της ομοιότητας συνημίτονου. Το 

αποτέλεσμα είναι το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των δύο 

διανυσμάτων προτίμησης. Ίδιος τρόπος υπολογισμού με αυτόν της συσχέτισης 

Pearson με την διαφορά ότι τα δεδομένα δεν κεντράρονται. 

 SpearmanCorrelationSimilarity: Όπως η PearsonCorrelationSimilarity, αλλά 

χρησιμοποιεί την σχετική κατάταξη των προτιμήσεων αντί των πραγματικών τους 

τιμών. 

 TanimotoCoefficientSimilarity: Υλοποίηση της ομοιότητας με βάση τον 

συντελεστή Tanimoto. Προορίζεται για σύνολα δεδομένων όπου ο χρήστης είτε 

εκφράζει μια γενική «ναι» προτίμηση για ένα στοιχείο είτε δεν έχει καμία προτίμηση. 

 LogLikelihoodSimilarity: Όπως στη TanimotoCoefficientSimilarity δεν λαμβάνει 

υπ’ όψιν τις τιμές προτιμήσεων. 

 GenericUserSimilarity: Η γενική υλοποίηση ομοιότητας μεταξύ χρηστών της 

βιβλιοθήκης Mahout [22]. 

 

Στην εφαρμογή του καταστήματος εστίασης, ως μετρική ομοιότητας 

χρησιμοποιείται η συσχέτιση Pearson. Η συσχέτιση Pearson είναι ένας αριθμός μεταξύ   

-1 και 1 που δείχνει την τάση δύο μεγεθών να εξελίσσονται μαζί. Όταν η τάση αυτή είναι 
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υψηλή η συσχέτιση πλησιάζει το 1. Όταν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση η τιμή της 

συσχέτισης είναι κοντά στο 0. Όταν υπάρχει αντίθετη σχέση δηλαδή, οι τιμές του ενός 

μεγέθους αυξάνονται καθώς μειώνονται του άλλου η συσχέτιση πλησιάζει το -1 [28]. 

Η συσχέτιση Pearson μπορεί να ερμηνευθεί ως το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ 

των δύο διανυσμάτων που ορίζονται από τις τιμές των προτιμήσεων των χρηστών. Η 

συσχέτιση αυτή κεντράρει τα δεδομένα της, μετατοπίζοντας τις τιμές των προτιμήσεων 

του χρήστη κατά τον μέσο όρο των τιμών αυτών, έτσι ώστε ο μέσος όρος τους να είναι 0. 

Η συσχέτιση Pearson είναι ισοδύναμη με την ομοιότητα συνημίτονου, με την διαφορά 

ότι τα δεδομένα στην δεύτερη δεν κεντράρονται. 

 Η υλοποίηση της συσχέτισης Pearson από την βιβλιοθήκη Mahout, γίνεται με 

την χρήση του τύπου που υπολογίζει το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν τα 

διανύσματα προτιμήσεων των δύο χρηστών που συγκρίνονται. 

 

cos 𝜃 =
𝑥 ∙ 𝑦

‖𝑥‖ ‖𝑦‖
 

Συγκεκριμένα για τους χρήστες Χ και Υ, ο συσχετισμός τους υπολογίζεται ως 

εξής: 

∑ 𝑋𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 ∙ 𝑌𝑝𝑖

√∑ 𝑋𝑝𝑖
2 ∙ ∑ 𝑌𝑝𝑖

2𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

 

∑ 𝑿𝒑𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏 : άθροισμα των τετραγώνων όλων των τιμών προτίμησης Xp του Χ  

∑ 𝒀𝒑𝒊
𝟐𝒎

𝒊=𝟏 : άθροισμα των τετραγώνων όλων των τιμών προτίμησης Yp του Υ  

∑ 𝑿𝒑𝒊
𝒌
𝒊=𝟏 ∙ 𝒀𝒑𝒊: άθροισμα του γινομένου των προτιμήσεων Χp και Υp των X και Y για 

τα k είδη για τα οποία εκφράζουν κοινή προτίμηση [21]. 

 

Χρησιμοποιώντας το DataModel που δημιουργήθηκε από τα δεδομένα εισόδου 

υπολογίζεται η ομοιότητα μεταξύ των χρηστών με βάση τη συσχέτιση Pearson. 

 

UserSimilarity similarity = new PearsonCorrelationSimilarity(model); 
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 5.5.3 Γειτονίες 

Έχοντας υπολογίσει την ομοιότητα των χρηστών, το επόμενο βήμα είναι να 

δημιουργηθεί η γειτονιά του κάθε χρήστη. Την γειτονιά αυτή αποτελούν χρήστες που 

έχουν παρόμοιο γούστο και ικανοποιούν ένα μέτρο ομοιότητας με τον χρήστη στον 

οποίο θα γίνουν οι συστάσεις. Από τις προτιμήσεις αυτών των χρηστών θα επιλεγούν τα 

προϊόντα που θα προταθούν. Οι γειτονίες χρηστών χρησιμοποιούνται μόνο για 

συστάσεις βασισμένες-σε-χρήστη. 

Υπεύθυνη για την υλοποίηση της γειτονιάς είναι η διεπαφή 

UserNeighborhood. Η βιβλιοθήκη Mahout υλοποιεί την διεπαφή αυτή, με δύο 

τρόπους: την NearestNUserNeighborhood και την 

ThresholdUserNeighborhood. 

 5.5.3.1 NearestNUserNeighborhood 

Η υλοποίηση NearestNUserNeighborhood υπολογίζει μια γειτονία που 

αποτελείται από το πλήθος n των πιο κοντινών χρηστών. 

 

NearestNUserNeighborhood(int n, 

                         UserSimilarity userSimilarity, 

                         DataModel dataModel) 

 

Όπου n το μέγεθος της γειτονίας, userSimilarity οι υπολογισμένες 

ομοιότητες μεταξύ των χρηστών και dataModel τα δεδομένα εισόδου. 

 

 

Εικόνα 5-14: Γειτονιά NearestNUserNeighborhood που απαρτίζεται από τους τρεις 

πλησιέστερους γείτονες 

Δημιουργεί μια γειτονία γύρω από έναν χρήστη, με κριτήριο όχι το μέγεθος της 

ομοιότητας με τους άλλους χρήστες, αλλά με την κατάταξη των χρηστών βάση της 

ομοιότητας τους με τον κεντρικό χρήστη. Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι 

πάντα θα ορίζεται γειτονιά, αρκεί να υπάρχουν χρήστες με υπολογισμένη ομοιότητα. Η 

http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/similarity/UserSimilarity.html
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/model/DataModel.html
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μέθοδος μειονεκτεί όταν ένας χρήστης είναι αρκετά διαφορετικός από τους υπόλοιπους, 

η γειτονιά θα απαρτίζεται από χρήστες με μικρή ομοιότητα με αυτόν. Επίσης όταν γύρω 

από τον χρήστη υπάρχουν πολλοί με μεγάλη ομοιότητα, αποκλείονται χρήστες από τους 

οποίους θα μπορούσαν να εξαχθούν χρήσιμες και σωστές συστάσεις. 

 5.5.3.2 ThresholdUserNeighborhood 

Η υλοποίηση ThresholdUserNeighborhood υπολογίζει μια γειτονία που 

αποτελείται από όλους τους χρήστες των οποίων η ομοιότητα με τον συγκεκριμένο 

χρήστη πληροί ή υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο 

 
ThresholdUserNeighborhood(double threshold, 

                          UserSimilarity userSimilarity, 

                          DataModel dataModel) 

 

Όπου threshold το κάτω όριο ομοιότητας των χρηστών, userSimilarity οι 

υπολογισμένες ομοιότητες μεταξύ των χρηστών και dataModel τα δεδομένα εισόδου. 

 

 

Εικόνα 5-15: Γειτονιά ThresholdUserNeighborhood με γείτονες που ικανοποιούν 

ένα όριο ομοιότητας 

Στην γειτονιά ανήκουν μόνο οι χρήστες που η ομοιότητά τους με τον κεντρικό 

χρήστη είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο ομοιότητας. Έτσι μπορεί να ελεγχθεί η 

εγγύτητα των χρηστών σε μια γειτονιά αλλά όχι το πλήθος τους. Αν το όριο ομοιότητας 

είναι 0,7 ή μεγαλύτερο, δηλαδή υψηλή συσχέτιση, είναι βέβαιο ότι οι συστάσεις 

προκύπτουν από χρήστες αρκετά όμοιους. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος για έναν χρήστη να 

μην ορίζεται γειτονία αν οι πλησιέστεροι του χρήστες δεν ικανοποιούν το όριο 

ομοιότητας. Αλλά και τι νόημα θα είχαν συστάσεις που προέρχονται από ανόμοιους 

χρήστες. 

Ο τύπος γειτονίας που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή είναι η 

ThresholdUserNeighborhood με όριο ομοιότητας το 0,75 

http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/similarity/UserSimilarity.html
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/model/DataModel.html
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UserNeighborhood neighborhood =  

new ThresholdUserNeighborhood(0.75, similarity, model); 

 

 5.5.4 Συστάσεις βασισμένες-σε-χρήστη  

Τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η υλοποίηση του αλγορίθμου συστάσεων 

βασισμένων σε χρήστη. Ο αλγόριθμος πάνω στον οποίο βασίζονται οι υλοποιήσεις της 

βιβλιοθήκης Mahout περιγράφεται ως εξής: 

 

για κάθε στοιχείο i που ο χρήστης u δεν έχει εκφράσει προτίμηση ακόμα 

 για κάθε άλλο χρήστη v που έχει μια προτίμηση για το στοιχείο i 

  υπολογίζεται η ομοιότητα s μεταξύ των u και v 

  ενσωμάτωση της προτίμηση για το i, σταθμισμένη με s, σε 

         ένα μέσο όρο  

επιστροφή των κορυφαίων στοιχείων [28]. 

 

Η υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου θα ήταν πολύ αργή γιατί θα έπρεπε να 

εξετάσει κάθε προϊόν σε συνδυασμό με κάθε χρήστη. Στην πραγματικότητα υπολογίζεται 

πρώτα η γειτονιά με τους παρόμοιους χρήστες και στη συνέχεια εξετάζονται μόνο τα 

προϊόντα στα οποία έχουν κάποια προτίμηση.  

Η διεπαφή UserBasedRecommender υλοποιεί τις βασισμένες-σε-χρήστη 

συστάσεις με την κλάση GenericUserBasedRecommender. 

 
GenericUserBasedRecommender(DataModel dataModel, 

                            UserNeighborhood neighborhood, 

                            UserSimilarity similarity) 

 

Όπου dataModel τα δεδομένα εισόδου, neighborhood η γειτονία των 

πλησιέστερων χρηστών, similarity οι υπολογισμένες ομοιότητες μεταξύ των 

χρηστών. 

Τα συνιστώμενα προϊόντα σε συγκεκριμένο χρήστη εξάγονται με την μέθοδο 

recommend(). 

 
List<RecommendedItem> recommend(long userID, 

                                int howMany, 

                                IDRescorer rescorer) 

 

http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/model/DataModel.html
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/neighborhood/UserNeighborhood.html
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/similarity/UserSimilarity.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/List.html?is-external=true
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/recommender/RecommendedItem.html
http://archive.cloudera.com/cdh4/cdh/4/mahout-0.7-cdh4.3.2/mahout-core/org/apache/mahout/cf/taste/recommender/IDRescorer.html
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Όπου userID ο χρήστης για τον οποίο υπολογίζονται οι συστάσεις, howMany ο 

αριθμός των συνιστώμενων προϊόντων και rescorer προαιρετική ώθηση ή αφαίρεση 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων. 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εισόδου, την γειτονιά και την ομοιότητα των 

χρηστών που υπολογίστηκαν προηγουμένως ζητούνται τα έξι επικρατέστερα για 

συστάσεις προϊόντα. 

 

UserBasedRecommender recommender =  

new GenericUserBasedRecommender(model, neighborhood, similarity); 

List<RecommendedItem> recommendations = 

 recommender.recommend(userID, 6); 

 

Τα συνιστώμενα προϊόντα επιστέφονται σε μια λίστα από RecommendedItem. Ο 

κωδικός του κάθε προϊόντος είναι προσβάσιμος με την μέθοδο getItemID() και η τιμή 

της προτίμησης με την μέθοδο getValue(). Τα χαρακτηριστικά αυτά των προϊόντων 

αποθηκεύονται στον πίνακα user_based_recommendations της βάσης δεδομένων. 

 

for (RecommendedItem recommendation : recommendations)  

{ 

 try  

 { 

  Statement stmt = conn.createStatement(); 

  String query = "INSERT INTO user_based_recommendations 

   (userID, productID" + counter + ",    

   recomandationWeight" + counter + ") VALUES (" + 

   Integer.toString(userID) + ", " +    

   Long.toString(recommendation.getItemID()) + ", " + 

   Float.toString(recommendation.getValue()) + ") ON 

   DUPLICATE KEY UPDATE productID" + counter + " = " + 

   Long.toString(recommendation.getItemID()) + ",  

   recomandationWeight" + counter + " = " +   

   Float.toString(recommendation.getValue()); 

 

  stmt.executeUpdate(query); 

 } 

 catch (SQLException sqle)  

 { 

  System.out.println("SQL Error: " + sqle); 

 } 

 counter++; 

} 

 



 

63 

 5.5.5 Αγαπημένα 

Η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών καταστημάτων εστίασης διαφέρει 

σημαντικά από την συμπεριφορά των ίδιων ατόμων σε άλλου είδους καταστήματα. Αυτό 

ισχύει γιατί η σίτιση ως διαρκής ανάγκη ικανοποιείται με την επαναλαμβανόμενη αγορά 

και των ίδιων προϊόντων. Κάτι που δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην αγορά του 

βιβλίου. Ένας χρήστης σχεδόν ποτέ δεν θα αγοράσει το ίδιο βιβλίο δεύτερη φορά. Γι’ 

αυτό, εκτός από τις συστάσεις προϊόντων που δεν έχουν αποκτηθεί ακόμα, οι οποίες 

εξάγονται με την βιβλιοθήκη Mahout, ο χρήστης λαμβάνει συστάσεις από τα 

δημοφιλέστερα σε αυτόν προϊόντα και από μία λίστα προϊόντων που συγκριμένα έχει 

δηλώσει ως αγαπημένα.  

Από το μενού, ακλουθώντας τον σύνδεσμο «Αγαπημένα», ο χρήστης 

μεταφέρεται σε μια σελίδα που δεν διαφέρει από την σελίδα παρουσίασης και 

παραγγελίας των προϊόντων. Επιλέγοντας τα προϊόντα, δημιουργεί μια λίστα όμοια με 

αυτή της παραγγελίας, μόνο που δεν δηλώνει ότι επιθυμεί να παραγγείλει αυτά τα 

προϊόντα. Η επιλογή αυτή δηλώνει προτίμηση που θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή 

για συστάσεις προϊόντων τα οποία συνηθίζει να παραγγέλνει ο χρήστης. Προϊόντα που 

δεν θα συστήνονταν από την βιβλιοθήκη Mahout γιατί ήδη βρίσκονται στο ιστορικό 

αγορών του χρήστη. Τα προϊόντα που αποτελούν την λίστα των αγαπημένων 

αποθηκεύονται στον πινάκα preferences της βάσης δεδομένων. Ακόμα όμως και αν ο 

χρήστης δεν δηλώσει αγαπημένα προϊόντα, γίνεται αναζήτηση των συχνότερα 

αποκτημένων προϊόντων στο ιστορικό αγορών. Η αναζήτηση επιστρέφει τα έξι 

δημοφιλεστέρα προϊόντα για τον χρήστη όπως φαίνεται στο παρακάτω SQL ερώτημα. 

 

SELECT 

 order_item.id, 

 order_item.product_id, 

 order_item.product_group_id, 

 order_item.complex_id, 

 orders.id, 

 count(order_item.product_id) as product_count 

FROM 

 order_item 

INNER JOIN 

 orders 

ON 

 order_item.orders_id = orders.id 

WHERE 

 orders.users_user_id = ".$_SESSION['user_id']." 
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GROUP BY 

 order_item.product_id 

ORDER BY `product_count`  DESC 

LIMIT 6 

 

Τα συχνότερα αποκτημένα και τα αγαπημένα προϊόντα συνδυάζονται και 

αποτελούν την πηγή συστάσεων τις οποίες δεν κάνει η μηχανή συστάσεων της Mahout. 

  

 5.5.6 Εμφάνιση συστάσεων στον χρήστη 

Έχοντας την λίστα των αγαπημένων και των προϊόντων που εξήγαγε η μηχανή 

συστάσεων της Mahout, το μόνο που μένει είναι να παρουσιαστούν τα προϊόντα αυτά 

στον πελάτη με εύχρηστο τρόπο. Δεν θα ήταν λειτουργικό να εμφανίζονται όλα τα 

προϊόντα ταυτόχρονα στην οθόνη του πελάτη, γιατί θα καταλάμβαναν χώρο απαραίτητο 

για τα υπόλοιπα τμήματα της σελίδας. Έτσι παρουσιάζεται ένα μόνο προϊόν από τις 

συστάσεις της Mahout και ένα από τα αγαπημένα.  

Οι συστάσεις αυτές όμως δεν είναι στατικές. Κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο 

προϊόν στο καλάθι, επιστρέφονται με κλήση Ajax, νέες συστάσεις στον χώρο πάνω από 

τα tabs προϊόντων. Επιπλέον ανάλογα με το αν η προσθήκη στο καλάθι αφορά σε 

σάντουιτς ή μερίδα δίνεται αντίστοιχη σύσταση. Δηλαδή, δεν θα ήταν λογικό να 

συστήνεται προσθήκη υλικού σε σάντουιτς, ενώ δεν υπάρχει κάποιο σάντουιτς στην 

παραγγελία. 

 

Εικόνα 5-16: Παρουσίαση συστάσεων στον χρήστη 

Η επιλογή για το ποιο από τα συνιστώμενα προϊόντα θα παρουσιαστεί, γίνεται 

τυχαία με την χρήση της συνάρτησης mt_rand() της PHP. Στη τυχαία επιλογή δεν 
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συμμετέχουν τα προϊόντα με τις ίδιες πιθανότητες αλλά σταθμισμένα με την τιμή 

προτίμησης που παράγει ο αλγόριθμος συστάσεων. 

 

$product_rand = mt_rand(0,$total_weight); 

 

if($product_rand <= $row['recomandationWeight1']) 

{ 

 $recProductID = $row['productID1']; 

} 

if($product_rand > $row['recomandationWeight1']) 

{ 

 $recProductID = $row['productID2']; 

} 

if($product_rand > $row['recomandationWeight1'] +    

    $row['recomandationWeight2']) 

{ 

 $recProductID = $row['productID3']; 

} 
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 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν οι διάφορες 

τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη web εφαρμογών. Ο προγραμματισμός της 

εφαρμογής έγινε χωρίς την βοήθεια κάποιου framework ή CMS, με αποτέλεσμα την 

αυξημένη δυσκολία ανάπτυξης του κώδικα. Από την άλλη πλευρά όμως, η συγγραφή 

κώδικα ελέγχοντας όλες τις λεπτομέρειες, δίνει μεγάλη ευχέρεια κινήσεων στη σχεδίαση 

της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που αναπτύχθηκε 

προσφέρει αυξημένη αλληλεπίδραση με όλους τους χρήστες κάθε επιπέδου. Με την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας Ajax επιτεύχθηκε βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη 

παράλληλα με την αποδοτικότερη επικοινωνία του περιηγητή με τον διακομιστή. 

Σημαντική συμβολή στην λειτουργικότητα της εφαρμογής είχαν οι νέες δυνατότητες που 

προσφέρει η HTML5, όπως τα SSE (Server-Sent Events) που δίνουν ροή γεγονότων από 

τον διακομιστή προς τον περιηγητή και θεωρούνται η αντίστροφη διαδικασία των Ajax 

κλήσεων.  

Για την ανάγκη δημιουργίας συστάσεων προς τους πελάτες μελετήθηκαν οι 

διάφορες τεχνικές φιλτραρίσματος. Το συνεργατικό φιλτράρισμα επιλέχθηκε ως το 

καταλληλότερο λόγο της δυνατότητας να εξάγει συστάσεις βάσει της ομοιότητας μεταξύ 

των χρηστών, χωρίς την ανάγκη περιγραφής των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των 

προϊόντων. Η υλοποίηση των συστάσεων έγινε με την βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης 

Apache Mahout. Για την δημιουργία επιτυχημένων συστάσεων που να ανταποκρίνονται 

στις επιθυμίες των πελατών, χρειάζεται ικανός όγκος πραγματικών δεδομένων ιστορικού 

αγορών και προτιμήσεων. 

 6.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Οι βασικοί άξονες που κινήθηκε αυτή η διπλωματική εργασία ήταν η μελέτη 

τεχνολογιών επικοινωνίας με τον διακομιστή όπως Ajax και SSE και η μελέτη 

συστημάτων εξαγωγής συστάσεων. Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος έγινε 

πάνω σε αυτούς τους άξονες. Για να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες θα πρέπει 

να γίνουν μερικές βελτιώσεις και επεκτάσεις.  

Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες, θα μπορούσε να 

προστεθεί δυνατότητα προσφορών που να επιβραβεύουν τις συχνές αγορές. Επίσης θα 
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μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα πληρωμών με συστήματα που υποστηρίζουν ασφαλείς 

διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές. Να γίνει χρήση συστημάτων εντοπισμού θέσης 

(geolocation) ή υπηρεσιών χαρτογράφησης (google Maps) για την ευκολότερη και πιο 

αξιόπιστη δήλωση διευθύνσεων παράδοσης προϊόντων. Επίσης θα μπορούσαν να 

προστεθούν συστάσεις βασισμένες-σε-προϊόντα (item-based recommendations), και 

συστάσεις προς ανώνυμους χρήστες.  

Στις δυνατότητες του διαχειριστή θα μπορούσε να προστεθούν επιπλέον εργαλεία 

παρακολούθησης του ιστορικού προμηθειών για λογιστικούς λογούς. Ακόμα, να δοθεί η 

δυνατότητα εκτύπωσης λιανικής απόδειξης από την εφαρμογή. 
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