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Περίληψη 

 
ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα αλαπηπρζεί κηα δηαδηθηπα-

θή εθαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ζε έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ, κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ HTML, CSS, PHP, 

MySQL θαη JavaScript. Δηδηθφηεξα, πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πνπ 

ζα πξνζθέξνληαη, ζα γίλεη δηεξεχλεζε, κε πνηνλ ηξφπν νη δηάθνξεο φςεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

θαζεθφλησλ, κπνξνχλ έσο έλα βαζκφ λα απηνκαηνπνηεζνχλ ή θαη λα πξνζθεξζνχλ κε εχ-

ρξεζηνπο ηξφπνπο. Θα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ-δηαρεηξηζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ, πνπ εθθξάδνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη ζηελ 

δηεξεχλεζε θαη δεκηνπξγία ηερληθψλ αμηνπνίεζεο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην 

πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ εκηαπηφκαηνπο ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

δεηήκαηα φπσο παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ-εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο αγνξά πξντφλησλ 

θ.ά. Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, θάζε ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαην-

πνηεί ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο ή επηζηξνθέο πξντφλησλ, ελψ θάζε δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί 

λα ζπληεξεί ην ζχζηεκα κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο ιεηηνπξγηψλ. ην πξψην κέξνο, γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ κηα ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο UML δηα-

γξάκκαηα. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ,  φπνπ γίλεηαη παξνπζί-

αζε ησλ πηλάθσλ απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη. 

Σν δεχηεξν κέξνο, αθνξά ζηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη παξνπζία-

ζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο, θαζψο θαη θάπνησλ ζεκα-

ληηθψλ ηκεκάησλ θψδηθα πνπ θξίζεθαλ ζθφπηκν λα ζρνιηαζηνχλ. 

Σέινο ζηα Παξαξηήκαηα, ππάξρνπλ νη νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ 

πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη ν 

MySQL θψδηθαο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Abstract 

 
In the context of this dissertation, an internet application of an ecommerce system will be de-

veloped making use of  HTML, CSS, PHP, MySQL and JavaScript technologies. In particu-

lar, beyond the usual management functions to be offered, will be investigated, how can the 

different aspects of management tasks, can to some extent be automated or be provided with 

convenient ways. The emphasis will be on user – administrator requirements on the use of 

ratings expressed by end users and investigation of technical exploitation of information rec-

orded in the user profile that will support semi-automatic modes of decision-making on issues 

such as providing personalized recommendations to purchase products etc. Through web ap-

plication, each user will have the possibility to make online orders or product returns and 

each administrator will be able to maintain the system by means of a series of functions. 

In the first part, there is a detailed presentation of the system analysis process through a de-

tailed description of the functions of the online shop, using UML diagrams. Below is a de-

tailed description of the database and tables of which consists.  

The second part concerns the design of the application. In particular, we present the technol-

ogy used to develop and some important parts of code that were considered appropriate to 

discussion. 

Finally in the Appendices, there are instructions for proper installation  of the necessary tools, 

in order to work the online store properly and MySQL code to create the database tables. 
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Πρόλογος 

 
Η εθαξκνγή απηή δεκηνπξγήζεθε ηα αθαδεκατθά έηε 2014-2015 απφ ηνλ Λάκπξνπ Αξηζηεί-

δε, κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή θ. Γεσξγηάδε Υξήζηνπ, ζηα πιαίζηα εθπφλε-

ζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηα-

ζηήκαηνο κε πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο», κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ PHP θαη 

MySQL. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ, απνθαζίζηεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη έγηλε 

κε γλψκνλα ηελ απφθηεζε γλψζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην άκεζν κέιινλ ζην εξ-

γαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ειεθηξν-

ληθνχ θαηαζηήκαηνο, παξέρνληαο πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο. Πξαγκαηνπνηψληαο 

ιίγεο ηξνπνπνηήζεηο, ην ππάξρνλ ζχζηεκα, ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επαγγεικαηη-

θά θαη λα ζηαζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ εκπνξηθψλ 

εθαξκνγψλ. 
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Εισαγωγή 

 
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν θαη νη ππε-

ξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. εκαληηθή είλαη ε εμέιημε ηνπ φζνλ αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 

πξντφλησλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηιέγνπλ ην internet γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

ηηο αγνξέο ηνπο ειεθηξνληθά. Οη πηζησηηθέο θάξηεο θαη ε ρξήζε ηνπ PayPal είλαη δχν απφ 

ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο πιεξσκψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σαπηφρξνλα κε ηηο ειε-

θηξνληθέο αγνξέο φκσο, αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα θαη ν θιάδνο ηεο κεραληθήο κάζεζεο (ma-

chine learning) φπσο θαη ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ(data mining). Σα ζεκεξηλά κεγάια ειε-

θηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπρλά ζπγθεληξψλνπλ φια ηα δεδνκέλα πεξηήγεζεο θαη πξνηηκήζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξάζεη ζην παξειζφλ θ.α. κε 

ζθνπφ ηελ εμφξπμε ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ γη απηνχο.  Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, 

απνηεινχλ ε Amazon ε νπνία πξνηείλεη πξντφληα βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ αγνξψλ ησλ ρξεζηψλ 

θαη ε Google ε νπνία πξνηείλεη λέα άξζξα βάζεη ησλ θιηθ πνπ έρνπλ θάλεη νη ρξήζηεο ζην 

παξειζφλ.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηνπ Apache Mahout γηα ηελ δεκηνπξγία 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ(recommendations) πξνο ηνπ ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηα-

ζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πξντφλησλ. Έηζη ινηπφλ ην ζχζηεκα παξαηεξεί 

ηηο αμηνινγήζεηο πνιιψλ ρξεζηψλ θαη έπεηηα είλαη ζε ζέζε, κεηά απφ επεμεξγαζία, λα πξν-

βιέςεη λέεο πξνηηκήζεηο θαη λα πξνηείλεη πξντφληα ηα νπνία είλαη πηζαλφλ νη ρξήζηεο,  λα ηα 

βαζκνινγνχζαλ κε παξφκνην βαζκφ, ζχκθσλα κε απηά πνπ έρνπλ ήδε αμηνινγήζεη σο ζήκε-

ξα. 



 

1 
 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ – ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1    

UML  

1.1 Δηζαγσγή 

ην πξψην κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν ζηάδην ηεο αλάιπζεο είλαη ίζσο ην βαζηθφηεξν ζεκείν θαηά ηε δηαδη-

θαζία αλάπηπμεο ελφο project, θαζψο ζε απηφ θαζνξίδνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη θαη νη 

απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

δηαγξάκκαηα UML ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

1.2 Αλάιπζε 

ε νπνηνδήπνηε κνληέιν θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ, ε θαηαλφεζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο, είλαη έλα απφ ηα 

αξρηθά θαη πην ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο. ηφρνο είλαη αθελφο ε 

θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ ζπζηή-

καηνο θαη αθεηέξνπ ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη έλα έγγξαθν κε βά-

ζε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν έγγξαθν απηφ ζα πξέ-

πεη λα πξνζδηνξίδεη κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο απαηηήζεηο, λα είλαη 

πιήξεο, λα κελ έρεη αληηθάζεηο θαη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηφ θαη ηξνπνπνηήζηκν. 

[Β2]. 

Η αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ν πξφηεξνο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξηλ απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε, επηηξέπεη ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεζηηθψλ απαη-

ηήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ αλαθάιπςε θαη πξφβιεςε πηζαλψλ ιαζψλ θαη ηελ επίιπ-

ζε ηνπο πνιχ πξηλ ην ζηάδην ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα, φπνπ ε δηφξζσζε ηνπο πιένλ θα-

ζίζηαηαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. 

ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία RUP (Rational Unified Process) 

ε νπνία θαζνξίδεη έλα εληαίν πιαίζην κνληεινπνίεζεο κε ρξήζε ηεο γιψζζαο UML  θαη 
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επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηεξγαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπ-

ζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η Δλνπνηεκέλε Γιψζζα Μνληεινπνίεζεο (Unified Modeling Language - UML) είλαη 

κηα γξαθηθή γιψζζα γεληθνχ ζθνπνχ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, 

νπηηθνπνίεζε, αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε ησλ θαηαζθεπαζκάησλ ελφο ζπζηήκαηνο ιν-

γηζκηθνχ. [Β2] 

1.3 Όξακα 

ην ζεκείν απηφ θαζνξίδνληαη νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο. 

1.3.1 ύληνκε πεξηγξαθή 

Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή αθνξά ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ θα-

ηαζηήκαηνο (e-shop) ην νπνίν ζα παξέρεη πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ζε έλα 

εχρξεζην πεξηβάιινλ κε απνδνηηθφ ηξφπν. Δηδηθφηεξα, πέξα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ιεη-

ηνπξγίεο δηαρείξηζεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη, ζα γίλεη δηεξεχλεζε κε πνηνλ ηξφπν νη δηά-

θνξεο φςεηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ θαζεθφλησλ κπνξνχλ έσο έλα βαζκφ λα απηνκαηνπνη-

εζνχλ ή/θαη λα πξνζθεξζνχλ κε εχρξεζηνπο ηξφπνπο. Θα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο, ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ-δηαρεηξηζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγή-

ζεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη ζηελ δηεξεχλεζε/κειέηε/δεκηνπξγία ηερλη-

θψλ αμηνπνίεζεο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ (πξν-

ηηκήζεηο, νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο, αμηνινγήζεηο), πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ εκηαπηφ-

καηνπο ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα φπσο παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ-

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο αγνξά πξντφλησλ, θαηεγνξηνπνίεζε ρξεζηψλ, θ. ά. 

1.3.2 Άπνςε ζπζηήκαηνο 

1.3.2.1 Υαξαθηήξαο εθαξκνγήο 

Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα είλαη δηαδηθηπαθή. Οη ιφγνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή εί-

λαη αξθεηνί: 

 Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε: νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θη 

αλ βξίζθεηαη κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

 Παξάθακςε δεηεκάησλ εγθαηάζηαζεο: ε εθαξκνγή εθηειείηαη κέζα απφ έ-

λαλ απιφ browser ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αζπκβαηφηεηαο εθφζνλ εί-
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λαη αλεμάξηεηε απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ εθάζηνηε ηεξκαηηθνχ. 

 Σαρύηεηα ζπλδέζεσλ: ην «γξήγνξν internet» δελ απνηειεί πιένλ νπηνπία θα-

ζψο νη ζπλδέζεηο ADSL γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο θαη δελ ζπλη-

ζηνχλ εκπφδην ζηελ πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή. 

 Καηλνύξγηεο ηερλνινγίεο: ε αμηνπηζηία θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηαδηθηπα-

θψλ εθαξκνγψλ απμάλεη δηαξθψο θαζψο λέεο ηερλνινγίεο θάλνπλ ζπλερψο ηελ 

εκθάληζε ηνπο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηελ εκπεηξία ησλ πινχζησλ, απφ 

άπνςε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη εχθνισλ ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ. 

Σαπηφρξνλα, απφ ηε κεξηά ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέ-

ξνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο ζπγγξαθήο θψδηθα κε παξάιιειε αχμεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπ-

ζηεκάησλ. 

 Δπθνιία κάζεζεο: είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία 

ζηελ εθκάζεζε κηαο desktop εθαξκνγήο ζηελ νπνία ζπλήζσο ππάξρνπλ πνιιά 

κελνχ ρσξίο επεμεγήζεηο. Αληίζεηα ε πινήγεζε αλάκεζα ζηηο ηζηνζειίδεο ζηηο 

νπνίεο ε ξνή είλαη θαζνξηζκέλε θαη ζαθήο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζειίδαο 

είλαη μεθάζαξε, θαζηζηά ηε ρξήζε ηεο πην εχθνιε αιιά θαη πην απνηειεζκαηη-

θή. 

 Διθπζηηθή δηεπαθή: ζπγθξηηηθά κε ηηο desktop εθαξκνγέο, ζε κηα ηζηνζειίδα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αηζζεηηθά αλψηε-

ξεο δηεπαθήο. 

 Δληαία δηαρείξηζε: ζεκαληηθφ θξηηήξην απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο ε 

νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ κηα εληαία δηεπαθή (interface) πνπ ζα πξν-

ζθέξεη έιεγρν ζε φιν ην ζχζηεκα θαη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Η ρξήζε κηαο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο απαιιάζζεη ηνλ δηαρεηξηζηή απφ ηελ δηαρείξηζε θάζε 

ηεξκαηηθνχ μερσξηζηά. Οη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θπζηθά έρνπλ θαη κεηνλε-

θηήκαηα. Έλα κεηνλέθηεκα είλαη ε ειάρηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηνπ ηεξ-

καηηθνχ. Η κφλε απαίηεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ν browser ηνπ 

ηεξκαηηθνχ, ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ θαηαλαιψλεη ηδηαίηεξνπο πφξνπο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο αιιά θαη δελ επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο πξνο φθεινο ηεο ε-

θαξκνγήο. Αθνινπζψληαο ηα παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη φιε ε 

επεμεξγαζηηθή ηζρχο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα 

παξέρεηαη απφ ηνλ server. Οπφηε ν server εμνξηζκνχ δέρεηαη κεγάιν θφξην δε-

δνκέλσλ θαη ε εθαξκνγή πξέπεη λα πεξηνξίδεη απηφλ ην θφξην φζν ην δπλαηφλ 
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πεξηζζφηεξν. Αλαινγηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηα πξνηεξήκαηα κηαο δηαδηθηπα-

θήο εθαξκνγήο δηθαηνινγνχλ απφιπηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηε-

γηθήο. 

1.3.3 Λεηηνπξγίεο εθαξκνγήο 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ψζηε λα κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη επθνιφηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

1.3.3.1 Δγγξαθή Υξήζηε  

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη λα 

θαηαρσξήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ 

ν αξηζκφο ηνπ ζηαζεξνχ θαη ην θηλεηνχ ηειεθψλνπ, απνηεινχλ έγθπξεο ηηκέο ρξεζηκν-

πνηψληαο ηηο ζπλαξηήζεηο «is_landphone» θαη «is_mobile» αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη 

ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

Δηθόλα 1: Φόξκα Δγγξαθήο Υξήζηε 

 

Σέινο, ειέγρεηαη αλ ην πεδίν γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ρξήζηε, πεξηέρεη έγθπξε ηηκή. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ην username 

πνπ επηζπκεί λα θαηαρσξήζεη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

δελ ηνπ επηηξέπεη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία. Ο θσδηθφο θάζε ρξήζηε απνζεθεχε-

ηαη θξππηνγξαθεκέλνο κε «md5 hash» ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ επηηπρή νιν-

θιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλα-
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θα «users» θαη ν ρξήζηεο πιένλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 

πνπ επηζπκεί. 

1.3.3.2 Σαπηνπνίεζε Υξήζηε  

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηαπηνπνίεζε ζην ζχζηεκα, ψζηε λα 

ζπλδεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη λα επσθειεζνχλ απφ πξνζθνξέο, λέα θαη 

αγνξέο.  

Δηθόλα 2: Φόξκα Σαπηνπνίεζεο Υξήζηε 

 

Σν ζχζηεκα ειέγρεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη κε ηελ πξνυπφζε-

ζε φηη βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη είλαη έγθπξα, επηηξέπεη 

ζηνλ ρξήζηε ηελ πξφζβαζε.  

1.3.3.3 Αιιαγή ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο ελόο ρξήζηε  

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο μεράζεη ηνλ θσδηθφ ζχλδεζεο ηνπ, ην ζχζηεκα παξέρεη 

αλά πάζα ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ζπλζεκαηηθνχ. Πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε θαηαρψξεζε απφ ηνλ ρξήζηε ηεο δηεχζπλζεο email. Αλ ε δηεχζπλζε email 

ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

παξάγεη έλα λέν θσδηθφ πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε «rand_string» θαη 

ηνλ απνζηέιιεη ζηνλ ρξήζηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο λένο θσδηθφο απν-

ζεθεχεηαη θξππηνγξαθεκέλνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο md5 hash.  

1.3.3.4 πλδεδεκέλνη (online) ρξήζηεο  

Δκθαλίδεη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα ηε δεδνκέλε ρξν-

ληθή ζηηγκή. Αλ ν ρξήζηεο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο, ηφηε εκθαλίδεη ηελ δηεχζπλζε ip 

αληί γηα ην «φλνκα ρξήζηε». 

Δηθόλα 3: Online Υξήζηεο 
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1.3.3.5 Έθπησζε πξντόλησλ 

Γηα θάζε πξντφλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρσξήζεη κηα έθπησζε.  

Δηθόλα 4: Έθπησζε Πξντόληνο 

 

 

Δηθόλα 5: Λεπηνκέξεηεο Πξντόληνο 

 

 

 

Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα βάζεη ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη 

θαηαρσξεκέλε, ηελ ηειηθή ηηκή κε ηελ έθπησζε θαη ηηο εκθαλίδεη θαη ηηο δχν έρνληαο 

ηελ πξψηε δηαγξακκέλε. 

1.3.3.6 Δλαιιαγή πξντόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε έθπησζε 

ην πάλσ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, εκθαλίδεηαη έλαο 

slider εηθφλσλ, ν νπνίνο ελαιιάζζεη φια ηα πξντφληα κε έθπησζε κεγαιχηεξε απφ 

50%. Ο slider ελεκεξψλεηαη απηφκαηα γηα ηα αληηθείκελα κε έθπησζε κεγαιχηεξε ηνπ 

50%.  

Δηθόλα 6: Πξντόληα κε έθπησζε κεγαιύηεξε από 50 % 
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1.3.3.7 Γεκνζίεπζε άξζξσλ 

Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο παξεκ-

θεξήο εκπνξηθέο  ηζηνζειίδεο ηεο αγνξάο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ηνπ 

πειάηε, κέζα απφ κηα ζεηξά ελεκεξσηηθψλ άξζξσλ ηα νπνία ρεηξίδεηαη ν δηαρεηξηζηήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

1.3.3.8 Μαδηθή ελεκέξσζε ρξεζηώλ κε Newsletter 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ email ελφο ρξή-

ζηε εγγεγξακκέλνπ ή φρη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή ελεκέξσζε ζρεηηθή κε 

πξνζθνξέο ή λέα, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Δηθόλα 7: Δγγξαθή ζην Newssletter 

 

Δηθόλα 8: Μαδηθή Απνζηνιή Μελύκαηνο από ηνλ Γηαρεηξηζηή 

 

Μέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 

ζηείιεη καδηθά κελχκαηα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. 

1.3.3.9 Δθπησηηθά θνππόληα πξντόλησλ  

Μηα πξαγκαηηθά ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή ιεηηνπξγία είλαη ε ρξήζε εθπησηηθψλ θνππν-

ληψλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Δθπησηηθφ θνππφλη είλαη έλα θνππφλη ην νπνίν πα-
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ξέρεη ζην ρξήζηε θάπνην είδνο έθπησζεο ζε επηιεγκέλα πξντφληα. Έηζη ινηπφλ θάζε 

λένο ρξήζηεο πνπ θάλεη εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εθπησηηθφ θνππφλη γηα ηηο αγνξέο ηνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκε-

ξνκελία εγγξαθήο ηνπ. Με ην πέξαο ησλ ηξηψλ κελψλ, ην θνππφλη ιήγεη θαη ν ρξήζηεο 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη.  

Δηθόλα 9: Δθπησηηθά θνππόληα 

 

 

Δληφο φκσο ησλ ηξηψλ κελψλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θνππφλη ηνπ φπν-

ηε απηφο επηζπκεί αιιά κφλν γηα κηα θνξά. Σα θνππφληα κπνξεί λα ηα ελεξγνπνηεί ή λα 

ηα απελεξγνπνηεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

Δηθόλα 10: Παξαγγειία Πξντόληνο κε Δθπησηηθό Κνππόλη 

 

1.3.3.10 Πξόζθαηα πξντόληα πνπ είδε ν ρξήζηεο 

Οη ζπλδεδεκέλνη θαη θαη‟ επέθηαζε εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα 

πξντφληα πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ ηειεπηαία θνξά. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκθαλίδεη 

κηα ιίζηα δέθα πξντφλησλ.  
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Δηθόλα 11: Πξόζθαηα Πξντόληα 

 

Απηφ βνεζάεη έλα ρξήζηε λα ζπκεζεί αλά πάζα ζηηγκή πνηα αληηθείκελα είδε ηελ ηε-

ιεπηαία θνξά πνπ ζπλδέζεθε ζην θαηάζηεκα. 

1.3.3.11 Καιύηεξε αμηνιόγεζε πξντόληνο ζε κηα θαηεγνξία  

Κάζε θνξά πνπ έλαο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο βιέπεη έλα πξντφλ, ην ζχζηεκα βξίζθεη ηελ 

γνληθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη απηφ ην πξντφλ θαη ππνινγίδεη ηελ θαιχηεξε αμην-

ιφγεζε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Λεηηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα ηεο φςεο «toprated» ηεο 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Δηθόλα 12: Καιύηεξε Αμηνιόγεζε Πξντόληνο  

 

1.3.3.12 Σα πξντόληα κε ηα πεξηζζόηεξα views 

Κάζε θνξά πνπ έλαο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο βιέπεη έλα πξντφλ, ην ζχζηεκα βξίζθεη ηελ 

γνληθή θαηεγνξία απηνχ ηνπ πξντφληνο θαη ππνινγίδεη ην πξντφλ κε ηα πεξηζζφηεξα 

views ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία.  
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Δηθόλα 13: Πεξηζζόηεξα views Πξντόλησλ 

 

Λεηηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα ηεο φςεο «find_most_viewed» ηεο βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία 

φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ views ηνπ θάζε πξντφληνο αλά 

θαηεγνξία. Η παξαπάλσ ιεηηνπξγία ππάξρεη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ζε πα-

ξαιιαγή ε νπνία εκθαλίδεη ην πξντφλ κε ηα πεξηζζφηεξα views απφ έλα ρξήζηε κφλν, 

ζε κηα θαηεγνξία. ε απηή ηελ πεξίπησζε κεηξηέηαη ην ζχλνιν ησλ views απν έλα ρξή-

ζηε γηα έλα πξντφλ θαη φρη φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε έλα πξντφλ. 

1.3.3.13 Παξόκνηα πξντόληα κε ην πξντόλ πνπ βιέπεη έλαο ρξήζηεο 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε παξφκνηα πξντφληα κε απηφ πνπ 

βιέπεη εθείλε ηε ζηηγκή έλαο ρξήζηεο. Σα πξντφληα απηά, αλήθνπλ ζην ίδην feature κε 

ην πξντφλ πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ βξηζθφκαζηε ζην feature «Δπεμεξ-

γαζηέο» ηφηε ζαλ παξφκνηα πξντφληα ζα έρνπκε φινπο ηνπο επεμεξγαζηέο φπσο θαίλε-

ηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

Δηθόλα 14: Παξόκνηα Πξντόληα κε απηό πνπ βιέπεη έλαο ρξήζηεο 

 

1.3.3.14 Πξντόληα ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ην πξντόλ πνπ βιέπεη έλαο ρξή-

ζηεο 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία κε απηφ πνπ βιέπεη εθείλε ηε ζηηγκή έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Ό-

πσο θαη πξηλ έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλ βξηζθφκαζηε ζηελ ππνθαηεγνξία «Α-

λαβάζκηζε» ηφηε ζαλ παξφκνηα πξντφληα ζα έρνπκε πξντφληα φπσο επεμεξγαζηέο, κλή-

κεο RAM, θάξηεο γξαθηθψλ θηι.  
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1.3.3.15 Αμηνιόγεζε πξντόληνο  

Έλαο ρξήζηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί έλα πξντφλ κε έλαλ βαζκφ πνπ πηζηεχεη φηη ηνπ αλαιν-

γεί. Έλα πξντφλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κφλν κηα θνξά απφ ηνλ ίδην ρξήζηε. Έηζη ινη-

πφλ έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη εθηηκήζεη έλα πξντφλ ζην παξειζφλ δελ κπνξεί λα επαλαιά-

βεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία πεξηζζφηεξεο θνξέο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ν 

ρξήζηεο λα έρεη θάλεη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα.  

Δηθόλα 15: Φόξκα Αμηνιόγεζεο Πξντόληνο 

 

Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ην 

ζχλνιν ησλ ςήθσλ. Έηζη δίπια απφ θάζε πξντφλ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ 

(χλνιν ςήθσλ: 6) θαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ρξεζηψλ (Μέζνο φξνο: 6.7). 

1.3.3.16 ρνιηαζκόο πξντόλησλ 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έλαο ρξήζηεο έρεη θάλεη ηαπηνπνίεζε ζην ζχζηεκα, κπνξεί λα 

ζρνιηάζεη(comment) έλα πξντφλ.  

Δηθόλα 16: Φόξκα ρνιίσλ Πξντόληνο 
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Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ζρνιηάζεη κηα θνξά κφλν έλα πξντφλ. Σα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ 

δελ δεκνζηεχνληαη απεπζείαο αιιά πξέπεη πξψηα λα ηα εγθξίλεη (approved) ν δηαρεηξη-

ζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε έγθξηζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε ην ζρφ-

ιην δελ εκθαλίδεηαη θάησ απφ ην πξντφλ.  

Δηθόλα 17: Γηαρείξηζε ρνιίσλ 

 

Όπσο είλαη πξνθαλέο απφ ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, ν δηαρεηξηζηήο βιέπεη φια ηα ζηνη-

ρεία ηνπ ρξήζηε πνπ ζρνιίαζε ην πξντφλ, φπσο ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιίνπ, ηελ εκε-

ξνκελία πνπ ην έγξαςε, θ.ν.θ. 

1.3.3.17 Καιάζη αγνξώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο, ν ρξήζηεο εηζάγεη πξντφληα ζην θαιάζη αγνξψλ κε 

ζθνπφ αξγφηεξα λα ηα αγνξάζεη. Σν θαιάζη αγνξψλ πξνβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ θάζε πξν-

τφληνο, ηελ πνζφηεηα ηνπ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο.  

 

Δηθόλα 18: Καιάζη Αγνξώλ Πξντόλησλ 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ επηζπκεί, λα αγν-

ξάζεη ή αθφκα λα δηαγξάςεη θάπνην πξντφλ απφ ην θαιάζη αγνξψλ. Σν ζχζηεκα εκθα-

λίδεη αθφκε έλα θαιάζη αγνξψλ επάλσ δεμηά γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε. 
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Δηθόλα 19: Μηθξό θαιάζη αγνξώλ(αξηζηεξά) –Βνεζεηηθό θαιάζη (Γεμηά) 

 

1.3.3.18 Απηόκαηε απνζύλδεζε ρξήζηε 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο, αλ ην ζχζηεκα είλαη ζε αδξάλεηα γηα έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 15 ιεπηψλ, απνζπλδέεη ην ρξήζηε απηφκαηα εκθαλίδνληαο ηνπ αλάινγν κή-

λπκα. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε δηαδηθαζία απηή ζέηεη ζε πξψην πιάλν ηελ αζθάιεηα 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ.  

1.3.3.19 Δπεμεξγαζία ινγαξηαζκνύ ρξήζηε 

Έλαο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ην πξνθίι ηνπ κέζα απφ ηνλ ελεξγφ ινγα-

ξηαζκφ ηνπ θαζψο θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ. 

1.3.3.20 Απνζύλδεζε ρξήζηε 

Απνζχλδεζε απφ ην ζχζηεκα ή αιιηψο ιήμε ηεο ζπλεδξίαο. Σν ζχζηεκα επαλαθέξεηαη 

ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ν ρξήζηεο δελ βξίζθεηαη πιένλ ζπλδεδεκέλνο ζε απηφ. 

Καηά ηελ απνζχλδεζε απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαγσγή 

ησλ πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ ζε αξρείν κε ηε βνήζεηα ηεο βηβιηνζήθεο Apache Ma-

hout φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ. Σα πξνηεηλφκελα πξντφληα επηιέγνληαη βάζεη ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Η ιεηηνπξγία απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ απνζχλδεζε γηα ιφγνπο απφδνζεο ηεο εθαξκνγήο. Έηζη 

ινηπφλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγίδεη ηα πξνηεηλφκελα πξν-

τφληα θάζε θνξά πνπ αλαλεψλνπκε ηε ζειίδα, αιιά κηα θνξά θαηά ηελ απνζχλδεζε. 

1.3.3.21 Δπηθνηλσλία 

Δίλαη απαξαίηεην νη πειάηεο λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζειίδα πεξηέρεη κελνχ κε φλνκα «Δπηθνηλσ-

λία» ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ κηα θφξκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο 

θαη έλα ράξηε Google map κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ.  
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Δηθόλα 20: Φόξκα Δπηθνηλσλίαο 

 

Οη ρξήζηεο, κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ κελχκαηα γηα ηπρφλ εξσηήζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ 

κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο θαη ε θφξκα κε ηε ζεηξά ηεο ζα εθηειεί έιεγρν εγθπξφ-

ηεηαο ηνπ email. Η δηαρείξηζε ηνπ ράξηε θαη φισλ ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

1.3.3.22 Παξαγγειία πξντόλησλ 

Αθνχ έλαο ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ηα πξντφληα πνπ επηζπκεί θαη ηα έρεη πξνζζέζεη ζην 

θαιάζη αγνξψλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζηελ παξαγγειία ηνπο. Τπάξρεη ε δπλα-

ηφηεηα αγνξάο ησλ πξντφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο PayPal ή κε ηελ απιή πα-

ξαγγειία. Η δηαρείξηζε ησλ ηξφπσλ πιεξσκήο γίλεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηή-

καηνο. Η παξαγγειία ηνπ πξντφληνο εκθαλίδεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηεο πιεξσκήο, ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαιήπηε θαζψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη θάπνηα δηθά ηνπ 

ζρφιηα. Σν ζχζηεκα αλαθηά ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε απεπζείαο απφ ηελ βάζε δεδνκέ-

λσλ, αθνχ γηα λα αγνξάζεη έλαο ρξήζηεο πξντφληα ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη ηαπηνπνίεζε 

ζην ζχζηεκα. Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί ηεο παξαγγειίαο, ε ηειεπηαία κπαίλεη 

ζηελ νπξά ησλ παξαγγειηψλ θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ν ν-

πνίνο ηελ επεμεξγάδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.   
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Δηθόλα 21: Γηαρείξηζε Παξαγγειηώλ 

 

Δπίζεο κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξνηφληνο ζηελ απνζήθε ηφζεο θνξέο φζεο είλαη θαη 

ηα ηεκάρηα πνπ παξήγγεηιε ν ρξήζηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζεκα ελφο πξνηφληνο 

δελ επαξθεί γηα αγνξά, αλ δειαδή ε πνζφηεηα πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη ν ρξήζηεο (έ-

ζησ 5 ηεκάρηα) ππεξβαίλεη ην απφζεκα ζηελ απνζήθε (έζησ 2 ηεκάρηα), ην ζχζηεκα 

ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε ην κήλπκα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ. 

Δηθόλα 22: Μήλπκα ηνπ πζηήκαηνο όηαλ ην απόζεκα δελ επαξθεί γηα αγνξά 

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, εάλ πξφθεηηαη γηα λέν ρξήζηε, ηφηε π-

πάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ εθπησηηθνχ θνππνληνχ γηα έθπησζε ζε θάζε πξντφλ.  

1.3.3.23 Δπηζηξνθή πξντόλησλ 

Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο παξαιάβεη ειαηησκαηηθφ πξντφλ ή α-

πιψο κεηαληψζεη γηα ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο πνπ αγφξαζε έλαο ρξήζηεο ηηο ηειεπηαίεο 7 κέ-

ξεο. Γηα θάζε πξντφλ πνπ ζέιεη λα επηζηξέςεη, επηιέγεη ηελ πνζφηεηα ηνπ (ζε πεξίπησ-

ζε πνπ ην έρεη αγνξάζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο), ηνλ ιφγν επηζηξνθήο ηνπ πξντφ-

ληνο, ηνλ ηχπν ηεο επηζηξνθήο (Αληηθαηάζηαζε ή επηζηξνθή ρξεκάησλ) θαζψο θαη θά-

πνηα ζρφιηα πνπ επηζπκεί λα πξνζζέζεη ν ίδηνο.  
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Δηθόλα 23: Φόξκα Δπηζηξνθήο Πξντόλησλ 

 

Με ηελ επηζηξνθή ελφο πξντφληνο, ην ηειεπηαίν κπαίλεη ζηελ νπξά ησλ επηζηξνθψλ θαη 

ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ή λα ηελ δηαγξάςεη. Αλ ν 

δηαρεηξηζηήο εγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ηφηε ελεκεξψλεηαη κε email ν ρξήζηεο πνπ αγφ-

ξαζε ην πξντφλ θαη ηα ζηνηρεηά ηεο επηζηξνθήο θαη ηνπ ρξήζηε απνζεθεχνληαη ζε έλα 

αξρείν ηχπνπ xml γηα πηζαλή κειινληηθή  ρξήζε θαη ηζηνξηθφ επηζηξνθψλ. Με ηελ επη-

ζηξνθή ελφο πξντφληνο ε πνζφηεηα ηνπ απμάλεηαη θαηά έλα ηεκάρην ζηελ απνζήθε. 

Μπνξεί λα επηζηξαθεί έλα πξντφλ ηε θνξά.  

1.3.3.24 Αλαδήηεζε πξντόλησλ κε βάζεη ην όλνκα 

Μηα επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία είλαη ε αλαδήηεζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ κε βά-

ζεη ην φλνκα ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ην πεδίν αλαδήηεζεο είλαη θελφ, ην ζχζηεκα 

καο ελεκεξψλεη φηη δελ πιεθηξνινγήζακε ηίπνηα θαη αιιάδεη ην ρξψκα ηνπ πεδίνπ ζε 

θφθθηλν. 

1.3.3.25 Δπεμεξγαζία ζρνιίσλ πξντόλησλ 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κφλν ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ ζρν-

ιηάζεη έλα πξντφλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ζρφιην απηφ.   

1.3.3.26 Πξνηάζεηο πξντόλησλ βάζεη ηεο θαηαρσξεκέλεο αμηνιόγεζεο ησλ 

ρξεζηώλ 

Γεληθά είλαη ρξήζηκν κηα εθαξκνγή λα κπνξεί λα απνθηά γλψζε κφλε ηεο, λα ιακβάλεη 

θάπνηεο απνθάζεηο θαη ζην ηέινο λα καο παξέρεη ζαλ απνηειέζκαηα θάπνηεο πξνηάζεηο. 
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Σν εξψηεκα φκσο είλαη ηη είδνπο δεδνκέλα ρξεηάδεηαη κηα εθαξκνγή γηα λα θηάζεη ζην 

ζεκείν λα παίξλεη ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο. ην παξφλ ζχζηεκα έγηλε ρξήζε ηνπ Ma-

chine learning library, Apache Mahout ην νπνίν καο παξέρεη κηα ζεηξά έηνηκσλ βηβιην-

ζεθψλ ζε java. Έηζη ινηπφλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δέρεηαη δεδνκέλα αμηνινγήζε-

σλ ησλ πξντφλησλ απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο, ηα επεμεξγάδεηαη θαη απνθαζίδεη πνηνί ρξή-

ζηεο έρνπλ παξφκνηεο πξνηηκήζεηο ψζηε λα πξνηείλεη πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα έζησ 

φηη 20 ρξήζηεο έρνπλ αμηνινγήζεη θάπνηα πξντφληα. Σν ζχζηεκα δέρεηαη ηα δεδνκέλα 

απηψλ ησλ αμηνινγήζεσλ θαη πξνηείλεη ζε θάζε ρξήζηε θάπνηα άιια πξντφληα πνπ 

βξίζθνληαη πην θνληά ζε πξνηηκήζεηο. Παξαθάησ ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

1.3.3.27 Γηαρείξηζε Γηαρεηξηζηώλ 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη θάλεη ηαπ-

ηνπνίεζε ζην ζχζηεκα, κπνξεί λα αλαδεηά, λα πξνζζέηεη, λα επεμεξγάδεηαη ή θαη λα 

δηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ελφο άιινπ δηαρεηξηζηή. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ δηαρεηξηζηψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Η αλαδήηεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζην ζχ-

ζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην φλνκα ή/θαη ην επψλπκν ή/θαη ην θηλεηφ ηνπο ηε-

ιέθσλν. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ελφο 

άιινπ δηαρεηξηζηή, λα ηνλ δηαγξάςεη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ή λα ηνλ απελεξγνπνηή-

ζεη(inactive). Όζνλ αθνξά ηε δηαγξαθή ελφο δηαρεηξηζηή ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

είλαη κφληκε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ράλνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ απελεξγνπνίεζε ελφο δη-

αρεηξηζηή πνπ απιψο κεηαηξέπεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζε κε ελεξγή. 

1.3.3.28 Γηαρείξηζε ρξεζηώλ  

Μηα απφ ηηο πνιιέο δπλαηφηεηεο ελφο δηαρεηξηζηή είλαη ε θαηαρψξεζε λέσλ ρξεζηψλ 

ζην ζχζηεκα. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξεί λα δεκη-

νπξγήζεη έλαο δηαρεηξηζηήο. Μαδί κε ηελ θαηαρψξεζε ρξεζηψλ παξέρεηαη θαη ε δπλα-

ηφηεηα αλαδήηεζεο ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα κε βάζε ην φλνκα ή/θαη ην επψλπκν ή/θαη ην 

θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα 

θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνη-

ρεία ηνπο, λα δηαγξάςεη ρξήζηεο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ή αθφκα λα απελεξγνπνηή-

ζεη(inactive) θάπνηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

αδξάλεηα. Η δηαγξαθή ησλ ρξεζηψλ είλαη κφληκε θαη ηα ζηνηρεία ηνπο ράλνληαη ζε α-

ληίζεζε κε ηελ απελεξγνπνίεζε ελφο ρξήζηε. 
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Η δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα καδηθήο ελεξγν-

πνίεζεο ή απελεξγνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Οη ρξήζηεο νη νπνίνη δελ είλαη ελεξγνί, 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ηαπηνπνίεζε ζην ζχζηεκα. 

1.3.3.29 Δλεξγό πξνθίι δηαρεηξηζηώλ 

Η ιεηηνπξγία απηή αθνξά ζηελ εκθάληζε ηνπ ελεξγνχ ινγαξηαζκνχ (πξνθίι) ηνπ δηα-

ρεηξηζηή πνπ ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνη-

ρεία ηνπ θαη λα απνζεθεχζεη ηηο αιιαγέο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

1.3.3.30 Απνζύλδεζε δηαρεηξηζηή από ην ζύζηεκα 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζπλεδξίαο ελφο δηαρεηξηζηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

απνζχλδεζε ηνπ απφ ην ζχζηεκα. 

1.3.3.31 Γηαρείξηζε ηξόπσλ πιεξσκήο 

Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο πιεξσκήο. Πην ζπ-

γθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη, λα αθαηξεί, λα ηξνπνπνηεί 

θαη λα ελεξγνπνηεί ή λα απελεξγνπνηεί αληίζηνηρα ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ ζα εκ-

θαλίδνληαη σο δηαζέζηκνη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

1.3.3.32 Γηαρείξηζε θνππνληώλ 

Όπσο πξναλαθέξακε, θάζε λένο ρξήζηεο πνπ θάλεη εγγξαθή ζην ειεθηξνληθφ θαηά-

ζηεκα δηθαηνχηαη έλα εθπησηηθφ θνππφλη γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο πνπ είλαη εγγε-

γξακκέλνο ζην θαηάζηεκα. Ο δηαρεηξηζηήο είλαη απηφο πνπ νξίδεη ην πνζφ ηεο έθπησ-

ζεο ησλ θνππνληψλ θαζψο θαη λα ελεξγνπνηεί ή λα απελεξγνπνηεί ηα θνππφληα απηά. 

 

Δηθόλα 24: Γηαρείξηζε Κνππνληώλ 

 

Αλ ε ιεηηνπξγία ησλ θνππνληψλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε, ηφηε ζην ειεθηξνληθφ θαηά-

ζηεκα δελ ζα ππάξρεη θαζφινπ ζαλ δηαζέζηκε επηινγή. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηξν-

πνπνηήζεη ηελ έθπησζε απφ 5 έσο θαη 95 % κε βήκα 5. 
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1.3.3.33 Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο - Παξακεηξνπνίεζε ράξηε 

Μηα αθφκα ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί είλαη ν ράξηεο (ηνπνζεζία) Google 

map ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αιιάδνληαο ηνλ θψδηθα ελζσκάησζεο. Σέινο, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ email επηθνηλσλίαο ζην νπνίν απνζηέιινληαη ηα 

ειεθηξνληθά κελχκαηα ησλ ρξεζηψλ απφ ην κελνχ επηθνηλσλία. 

1.3.3.34 Γηαρείξηζε front-end κελνύ 

Πξφθεηηαη γηα ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηχπνπ ηνπ κελνχ. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα δχν 

κελνχ γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Η πξψηε επηινγή καο παξέρεη ην θιαζηθφ κελνχ 

ελψ ε δεχηεξε έλα κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά απφ ηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο. 

1.3.3.35 Γηαρείξηζε απηόκαηεο έθπησζεο πξντόλησλ κεηά από ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα 

Μηα ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη ε απηφκαηε εχξεζε φισλ ησλ 

πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ πνπιεζεί πνηέ θαη έρεη παξέιζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αδξάλεηαο θαη ε εθαξκνγή έθπησζεο «Δ» ζε απηά. Σελ έθπησζε «Δ» θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα  «Γ» πνπ κπνξεί έλα πξντφλ λα κείλεη απνχιεην ηα νξίδεη ν δηαρεηξη-

ζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

1.3.3.36 Γηαρείξηζε Καηεγνξηώλ Πξντόλησλ  

ε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηα πξντφληα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο. Μηα θα-

ηεγνξία είλαη φπσο είπακε νη «Τπνινγηζηέο». Έηζη ινηπφλ ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα εί-

λαη ζε ζέζε λα πξνζζέηεη λέεο θαηεγνξίεο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα, λα πξνβάιιεη κηα 

ιίζηα κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα επεμεξγάδεηαη αλά πάζα ζηηγκή ηα 

ζηνηρεία ηνπο ή ηέινο λα ηηο δηαγξάθεη. Πξνζνρή, κηα θαηεγνξία ππάξρεη πεξίπησζε λα 

ζπλδέεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθαηεγνξίεο πξντφλησλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

λα ζπλδένληαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα feature πξντφλησλ θ.ν.θ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ δη-

αγξάςνπκε κηα θαηεγνξία ρσξίο λα γλσξίδνπκε αλ δηαζέηεη πξντφληα, ηφηε είλαη πηζαλφ 

θάπνηα πξντφληα λα κείλνπλ ρσξίο θαηεγνξία.  Σν ζχζηεκα δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

απηφκαηεο δηαγξαθήο φιε ηεο ηεξαξρίαο θαηεγνξηψλ – ππνθαηεγνξηψλ – feature θαη 

πξντφλησλ. 

1.3.3.37 Γηαρείξηζε Τπνθαηεγνξηώλ Πξντόλησλ 

Όπσο είπακε παξαπάλσ ηα πξντφληα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ ππνθαηεγνξίεο πξντφλησλ. Έηζη ινηπφλ ν δηαρεηξη-

ζηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη λέεο ππνθαηεγνξίεο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα 
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φπσο έθαλε θαη κε ηηο θαηεγνξίεο. Καηά ηελ θαηαρψξεζε κηαο ππνθαηεγνξίαο ζα πξέ-

πεη ππνρξεσηηθά λα επηιέμνπκε ηελ γνληθή θαηεγνξία πνπ αλήθεη έλα πξντφλ. ηηο δπ-

λαηφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή θπζηθά είλαη θαη ε πξνβνιή φισλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ, ε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο ή ε νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπο. 

1.3.3.38 Γηαρείξηζε feature πξντόλησλ 

Σα πξντφληα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο θαη νη θαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

απνηεινχληαη απφ ππνθαηεγνξίεο πξντφλησλ. Έηζη θαη νη ππνθαηεγνξίεο απνηεινχληαη 

απφ features.  

Δηθόλα 25: Δηζαγσγή Νένπ Feuture 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη λέα features γηα δη-

αθνξεηηθά πξντφληα φπσο έθαλε θαη κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο. Καηά ηελ 

θαηαρψξεζε ελφο feature ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηιέμνπκε ηελ γνληθή ππνθαηε-

γνξία πνπ αλήθεη έλα πξντφλ. Καηά ηα γλσζηά ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί 

έλα feature ή λα ην δηαγξάςεη νξηζηηθά απφ ην ζχζηεκα. 

1.3.3.39 Γηαρείξηζε Πξντόλησλ  

Η ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πεξη-

ιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Καηαρψξεζε λέσλ πξντφλησλ ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα: Γηα θάζε πξντφλ 

είλαη απαξαίηεην λα επηιέμνπκε ην feature ζην νπνίν αλήθεη γηα λα πάξεη 

απηφκαηα θαη ηελ ππνθαηεγνξία κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαζψο θαη αλ ην πξν-

τφλ ζα είλαη επηζηξέςηκν, αλ ζα έρεη έθπησζε, ηη ΦΠΑ έρεη θηι. εκεηψλεηαη 

φηη ην ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο καδί κε 

ηνλ ΦΠΑ. 
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Δηθόλα 26: Καηαρώξεζε Νένπ Πξντόληνο 

 

Δπίζεο αλ έλα πξντφλ δηαζέηεη έθπησζε, ηφηε απηή ππνινγίδεηαη θαη ζπκπε-

ξηιακβάλεηαη απηφκαηα ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο. Σέινο γηα θάζε 

πξντφλ κπνξνχκε λα αλεβάζνπκε έσο 2 θσηνγξαθίεο.  

 Πξνζζήθε πξντφλησλ απφ αξρείν: Η δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηή-

καηνο ζηελ πιεπξά ηνπ back-end καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο εηζα-

γσγήο πξντφλησλ κέζα απφ αξρείν. Σα ππνζηεξηδφκελα αξρεία είλαη ηχπνπ 

csv θαη xml. Σα αξρεία απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ψζηε 

ν ρξήζηεο λα ζπκπιεξψλεη ηα δεδνκέλα θαη λα ηα αλεβάδεη ζηνλ server.  Σν 

πξψην βήκα είλαη λα θαηεβάζνπκε ην πξφηππν αξρείν, λα ην ζπκπιεξψζνπ-

κε θαη λα ην αλεβάζνπκε ζηνλ server.  

Δηθόλα 27: Φόξκα Δηζαγσγήο Πξντόλησλ από Αξρείν 

 

Σν δεχηεξν βήκα είλαη λα επηιέμνπκε ην αξρείν πνπ αλεβάζακε απφ ηελ ιί-

ζηα ησλ αλεβαζκέλσλ αξρείσλ θαη λα επηιέμνπκε «Import».  
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Δηθόλα 28: Φόξκα Δπηινγήο Αξρείνπ Πξντόλησλ 

 

Σα πξντφληα πνπ ζπκπιεξψζακε ζην αξρείν ζα απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ κέ-

ζα απφ έλα αξρείν. 

 Δμαγσγή πξντφλησλ ζε αξρείν: Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο φισλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε αξρείν ηχπνπ csv γηα νπνηαδήπνηε ρξή-

ζε. 

 Γηαγξαθή φισλ ησλ πξντφλησλ: Πξαγκαηνπνηείηαη κφληκε δηαγξαθή φισλ 

ησλ πξντφλησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Η ελέξγεηα απηή είλαη κε αλαζηξέςη-

κε. 

 Γηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ: Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πξν-

βάιιεη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο ελφο πξντφληνο κε ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα, πνηνο αμηνιφγεζε έλα πξντφλ, κε ηη βαζκφ θαη πφηε 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ αμηνιφγεζε φπσο επίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηα-

γξαθήο κηαο αμηνιφγεζεο. 

Δηθόλα 29: Γηαρείξηζε Αμηνινγήζεσλ 

 

 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ πξντφληνο:  Πεξηιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο πξντφληνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.  

 Γηαγξαθή ελφο πξντφληνο: Οξηζηηθή δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελφο πξντφ-

ληνο. 
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 Γηαρείξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ: Κάζε πξντφλ πνπ είλαη απνζεθεπ-

κέλν ζην ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηα νπνία ζπλδένληαη κε απηφ.   

Δηθόλα 30: Γηαρείξηζε Υαξαθηεξηζηηθώλ Πξντόλησλ 

 

Η δηαρείξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε, ελεκέξσζε 

ή δηαγξαθή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ(attribute) απφ ην ζχζηεκα. Καηά ηε δεκη-

νπξγία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζχλδεζε κε έλα πξντφλ. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ πξντφληνο: Η δηαρείξηζε ελφο ζρνιίνπ πξντφληνο απνηε-

ιείηαη απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ ζρνιίνπ, αλ επηζπκεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο, ή απφ ηελ απνδνρή ή ηε κε απνδνρή ηνπ ζρνιίνπ. Αλ ν δηαρεηξη-

ζηήο εγθξίλεη έλα ζρφιην ηφηε ην ζρφιην απηφ εκθαλίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα θάησ απφ ην πξντφλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε. Αλ δελ ε-

γθξηζεί ηφηε παξακέλεη αλελεξγφ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

1.3.3.40 Γηαρείξηζε παξαγγειηώλ θαηαζηήκαηνο 

Απνηειείηαη απφ ηελ δηαγξαθή κηαο παξαγγειίαο αλ ην επηζπκεί ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο ή απφ ηελ πξνβνιή  κηαο παξαγγειίαο θαη αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζε 

shipped, cancelled ή completed αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Οη 

νινθιεξσκέλεο(completed) παξαγγειίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ 

παξαγγειηψλ αθνχ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θάηη ηέηνην δελ ζα είρε λφεκα. 

Οη αθπξσκέλεο παξαγγειίεο δηαγξάθνληαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη επίζεο δελ εί-

λαη νξαηέο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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1.3.3.41 Γηαρείξηζε επηζηξνθώλ 

Η ιεηηνπξγία απηή είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θα-

ηαζηήκαηνο καδί κε ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ. Απνηειείηαη απφ ηελ δηαγξαθή 

κηαο επηζηξνθήο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφ ηελ απν-

δνρή κηαο επηζηξνθήο. Αλ ν δηαρεηξηζηήο απνδερηεί-εγθξίλεη κηα επηζηξνθή ηφηε νη ιε-

πηνκέξεηεο ηεο επηζηξνθήο απνζεθεχνληαη ζε εμσηεξηθφ αξρείν ηχπνπ xml γηα κειιν-

ληηθή ρξήζε θαη απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθφ email ζηνλ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ επηζηξνθή κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο. Σέινο ε πνζφηεηα ηνπ πξνηφληνο απμάλεηαη θαη 

πάιη θαηά έλα ζηελ απνζήθε. 

1.3.3.42 Γηαρείξηζε Πξντόλησλ κε ρακειό ή κεδεληθό απόζεκα 

Κάπνηα πξντφληα φπσο είλαη θπζηθφ, ηειεηψλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη έηζη 

θάπνηα ζηηγκή ην απφζεκα ζηελ απνζήθε γίλεηαη κεδεληθφ. Γη απηφ ην ιφγν, ηα πξνηφ-

ληα απηά απελεξγνπνηνχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη θαλεξά ζηνπο ρξήζηεο.  

 

Δηθόλα 31: Δηδνπνίεζε Πξντόλησλ κε ρακειό απόζεκα 

 

Έηζη ινηπφλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα καο εηδνπνηεί αλ θάπνην πξντφλ έρεη κεδεληθφ 

απφζεκα ή θνληεχεη λα ηειεηψζεη, φπσο γηα παξάδεηγκα, εάλ απνκέλνπλ ιηγφηεξα απφ 

10 ηεκάρηα. Η δηαρείξηζε απηψλ ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία, ελεκέ-

ξσζε ή ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπο. Πξντφληα ηα νπνία ελεκεξψλνληαη γηα ην απφζεκα 

ηνπο, γίλνληαη μαλά ελεξγά ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Αλ έλα πξνηφλ πνπ έρεη κεδε-

ληθφ απφζεκα, εκθαληζηεί ζηε ιίζηα ησλ πξνηφλησλ πνπ είδε πξφζθαηα έλαο ρξήζηεο 

θαη  ν ρξήζηεο απηφο επηζπκεί λα ην αγνξάζεη, ηφηε δελ ην ζχζηεκα ζα εκθαλίζεη ην 

κήλπκα «Με δηαζέζηκν» θαη ην θνπκπί ηεο παξαγγειίαο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 

1.3.3.43 Γηαρείξηζε άξζξσλ 

Η ιεηηνπξγία απηή πεξηιακβάλεη ηελ δεκνζίεπζε, απελεξγνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη 

δηαγξαθή ελφο άξζξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο. 
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1.3.3.44 Δηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζρόιηα ρξεζηώλ ηα νπνία 

δελ έρνπλ εγθξηζεί 

Μφιηο εηζέιζνπκε ζηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο κε πξνλφκηα δηαρεηξηζηή θπζηθά, 

ην ζχζηεκα καο ελεκεξψλεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζρνιίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

πξντφληα θαη δελ έρνπλ εγθξηζεί αθφκα. Απηφ γίλεηαη γηα λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη ρσ-

ξίο λα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα ειέγρνπκε, κε ηε ζεηξά ηα πξντφληα.  

Δηθόλα 32: Δηδνπνίεζε γηα ζρόιηα πνπ βξίζθνληαη ζε αδξάλεηα 

 

Δάλ γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ μεπεξλάεη ηα 1000 ρξεηάδνληαη ηφηε απ-

ηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη ν έιεγρνο κε πεξηζζφηεξε επθνιία 

θαη αζθάιεηα. 

1.3.3.45 Φίιηξα αλαδήηεζεο πξντόλησλ κε βάζε ηελ ηηκή 

Ο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη πξντφ-

ληα ρξεζηκνπνηψληαο θίιηξα ηηκψλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

Δηθόλα 33: Αλαδήηεζε πξντόλησλ βάζε ηηκήο 

 

 

1.3.4 Δπηρεηξεζηαθό όθεινο 

Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απφ ηελ αλάπηπ-

με θαη ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 Σαρεία θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ρξεζηψλ: Οη δπζαξεζηεκέλνη ρξήζηεο 

απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Η δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απηήο αλεβάδεη ην επίπεδν ησλ ειε-

θηξνληθψλ αγνξψλ θαζψο νη ρξήζηεο κέζα απφ έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξη-
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βάιινλ κπνξνχλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

αγνξέο ηνπο γξήγνξα θαη εχθνια. 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ: Όιε ε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο πξντφλησλ (πιε-

ξσκέο θηι) ειέγρεηαη ειεθηξνληθά κεηψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ δεκη-

νπξγεί ε παξαδνζηαθή κέζνδνο. 

 Μηθξφ θφζηνο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο: Η ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο επη-

ηξέπεη ηελ εχθνιε αλαβάζκηζε ηεο ζε πεξίπησζε επέθηαζεο αιιά θαη ν δηαδη-

θηπαθφο ραξαθηήξαο ηεο δηεπθνιχλεη ηελ ζπληήξεζε ηεο. 

 Απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο: Πηζαλνί έιεγρνη λνκηκφηεηαο ησλ επηινγψλ ησλ 

ρξεζηψλ ηψξα θαζίζηαληαη επθνιφηεξνη θαη απηφκαηνη, αθνχ πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη πιένλ απφ ην ζχζηεκα θαη φρη απφ θάπνην εμσηεξηθφ θαηάζηεκα πψιεζεο 

πξντφλησλ. 

 Απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε: Η πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη φιε ε δηαδηθαζία 

ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε κέξνο 

αξθεί ν ρξήζηεο λα δηαζέηεη ηνλ επηζπκεηφ θσδηθφ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζε έλαλ Η/Τ κε ζχλδεζε ζην δίθηπν. 

 Οηθνλνκηθφ φθεινο: Οη ρξήζηεο επσθεινχληαη απφ ηηο πξνζθνξέο ηνπ ειεθηξν-

ληθνχ θαηαζηήκαηνο (θνππφληα, έθπησζε ζε πξντφληα, απηφκαηε έθπησζε πξν-

τφλησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα) θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα. 

 Πξνεγκέλε δηαρείξηζε: Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο επσθε-

ιείηαη απφ ηηο πξνεγκέλεο απηφκαηεο θαη κε ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο.  

1.4 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

Όζνλ αθνξά ηα ηερληθά δεηήκαηα αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη ηδηαίηεξε πξνηί-

κεζε ζηηο αλνηθηέο ηερλνινγίεο. Αθελφο ην θφζηνο είλαη ειάρηζην ή κεδεληθφ θαη αθε-

ηέξνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο εχξεζεο βνήζεηαο ζε ηερληθά πξνβιήκαηα κέζα 

απφ ηελ δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα. 

1.5 Υξήζε εθαξκνγήο 

Απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαζνξίδνληαη δχν θαηεγνξίεο ρξεζηψλ πνπ αιιειε-

πηδξνχλ κε ηελ εθαξκνγή: 
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 Ο ρξήζηεο (user) ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο έρεη έλα πξνζσπη-

θφ ινγαξηαζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβάιεη ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο πξντφ-

λησλ. 

 Ο δηαρεηξηζηήο (administrator) ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε φ-

ισλ ησλ κνλάδσλ ηεο εθαξκνγήο κε ηελ εηζαγσγή, ελεκέξσζε θαη δηαγξαθή 

αληίζηνηρσλ νληνηήησλ. 

1.6 Γηεξεύλεζε ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ 

Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα κειεηεζνχλ εθαξκνγέο θαη ζπζηή-

καηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ζην εκπφξην, θη έηζη λα γίλεη έλαο αξρηθφο θαζνξηζκφο 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα 

ην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο θαη αλάιπζεο. Έηζη ζπιιέγνληαη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρε-

ηηθά κε ηελ ηερληθή θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο πνηέο είλαη νη ηερλνινγίεο πνπ απαη-

ηνχληαη, πσο είλαη νξγαλσκέλεο παξφκνηεο εθαξκνγέο θαζψο θαη ηη ζέζε έρνπλ ζηελ 

αγνξά. Όια ηα παξαπάλσ ζα βνεζήζνπλ πάξα πνιχ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε θαη ζρεδί-

αζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ δίλνπλ κηα πξψηε ηδέα γηα ην πσο πξέπεη λα είλαη ην ζχζηε-

κα θαη ηη πεξίπνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. 

1.6.1 Γηεξεύλεζε παξόκνησλ εθαξκνγώλ 

Σν πξψην ζηάδην ινηπφλ θαηά ηελ δηεξεχλεζε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε κειέηε 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ζην εκπφξην φπσο γηα παξάδεηγκα άιια ειεθηξν-

ληθά θαηαζηήκαηα ηεο αγνξάο. Η κειέηε μεθίλεζε απφ ηελ δηεξεχλεζε δχν κεγάισλ 

εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, νη δηεπζχλζεηο ησλ νπνίσλ είλαη νη 

http://www.eshop.gr θαη http://www.plaisio.gr ψζηε λα κειεηεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπο θαη λα καο δνζεί κηα πξψηε εηθφλα γηα ην πσο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Δηδηθφηεξα δφζεθε έκθαζε ζηελ κειέηε ηεο ζρεδίαζεο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζρεδίαζε ηεο δνκήο ησλ θαηεγνξηψλ, ησλ πξν-

τφλησλ, ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ αιιά θαη ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ. Η παξαπάλσ κε-

ιέηε καο δίλεη κηα πξψηε ηδέα γηα ην πσο πξέπεη λα νξγαλσζεί ην παξφλ ζχζηεκα.  

1.6.2 Μειέηε θαη επηινγή ησλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

Γεχηεξν βήκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε κειέηε θαη ε επη-

ινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εθαξ-

κνγήο. Έρνληαο σο βάζε ηηο θιαζηθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε web εθαξκνγψλ 

πνπ είλαη ε γιψζζα ζήκαλζεο HTML5, ηα δηαδνρηθά θχιια ζηπι CSS3 θαη ε JavaS-
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cript, ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ κε 

ηελ νπνία ζα αλαπηπρζεί ε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο καο. Έρνπκε ηε δπ-

λαηφηεηα λα επηιέμνπκε κέζα απφ κηα επξεία γθάκα γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο 

ε Java, ε C#, ε PHP ή θάπνηα άιιε γιψζζα. Απφ ηελ ιίζηα ησλ ηερλνινγηψλ ζαλ βαζη-

θή γιψζζα αλάπηπμεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο επηιέρζεθε ε PHP ε νπνία 

ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ αξρηηεθηνληθή Model – View – Controller φπσο ζα δνχκε παξα-

θάησ. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP είλαη θπξίσο ε «απέ-

ξαληε» βνήζεηα πνπ ππάξρεη ζηελ δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ε επειημία πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή.   

1.6.3 Μειέηε πξόζζεησλ ιεηηνπξγηώλ ζπζηήκαηνο 

Αθνχ θαηαιήμακε ζηελ βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ζηηο ηερλνινγίεο 

πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζεηξά έρεη ε δηεξεχλεζε πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ 

ψζηε ην ζχζηεκα λα «δηαθνξνπνηείηαη» απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο. Σν 

δήηεκα ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ ζα πα-

ξέρεη κφλν ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο 

ηεο αγνξάο, αιιά ζα παξέρεη θαη κηα ζεηξά απφ πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζα ην 

θαζηζηνχλ πξσηφηππν θαη θαη‟ επέθηαζε δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια ζπζηήκαηα. Έηζη 

ινηπφλ, έγηλε κειέηε ηνπ machine learning library, Apache Mahout ην νπνίν είλαη δηα-

ζέζηκν ζηε δηεχζπλζε http://mahout.apache.org/ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ. 

Δηθόλα 34: Η βηβιηνζήθε Apache Mahout 

 

 

Παξαθάησ ζα δνχκε ηη είλαη θαη ηη θάλεη αθξηβψο απηή ε βηβιηνζήθε. 

1.7 Πίλαθαο ρξεζηώλ-ζηόρσλ 
 

Πίλαθαο 1: Πίλαθαο Υξεζηώλ ηόρσλ 

Καηεγνξία ρξήζηε ηόρνο ρξήζηε 

Υξήζηεο 
1) Δγγξαθή 

2) Σαπηνπνίεζε- χλδεζε 

http://mahout.apache.org/
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3) Απνζχλδεζε 

4) Αίηεκα γηα λέν θσδηθφ πξφζβαζεο 

5) Δπεμεξγαζία ινγαξηαζκνχ 

6) Δγγξαθή ζην Newsletter 

7) Αλαδήηεζε πξντφλησλ 

8) Αμηνιφγεζε πξντφλησλ 

9) ρνιηαζκφο πξντφλησλ 

10) Παξαγγειία πξντφλησλ 

11) Δπηζηξνθή πξντφλησλ 

12) Δπηθνηλσλία 

Γηαρεηξηζηήο 

1) Σαπηνπνίεζε-χλδεζε 

2) Απνζχλδεζε 

3) Αίηεκα γηα λέν θσδηθφ πξφζβαζεο 

4) Γηαρείξηζε δηαρεηξηζηψλ 

5) Γηαρείξηζε ρξεζηψλ 

6) Δπεμεξγαζία ινγαξηαζκνχ 

7) Γηαρείξηζε ηξφπσλ πιεξσκψλ 

8) Γηαρείξηζε θνππνληψλ 

9) Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο ειεθηξνλη-

θνχ θαηαζηήκαηνο 

10) Δπεμεξγαζία απηφκαηεο έθπησζεο 

πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ πνπιεζεί 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

11) Αιιαγή ηχπνπ κελνχ 

12) Γηαρείξηζε θαηεγνξηψλ πξντφλησλ 

13) Γηαρείξηζε ππνθαηεγνξηψλ πξντφ-

λησλ 

14) Γηαρείξηζε feature πξντφλησλ 

15) Γηαρείξηζε πξντφλησλ 

16) Γηαρείξηζε πξντφλησλ κε ρακειφ ή 

κεδεληθφ απφζεκα 

17) Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ 

18) Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ 

19) Γηαρείξηζε newsletter 
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20) Πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη γξαθεκάησλ 

21) Γηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ πξντφλησλ 

22) Γηαρείξηζε ζρνιίσλ πξντφλησλ 

23) Γηαρείξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφ-

λησλ 

24) Γηαρείξηζε έθπησζεο πξντφλησλ 

25) Γηαρείξηζε άξζξσλ 

26) Αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ 

 

1.8 Λεμηθό όξσλ 
 

Πίλαθαο 2: Λεμηθό όξσλ 

Όξνο Πεξηγξαθή 

Υξήζηεο 

Ο ρξήζηεο-πειάηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηή-

καηνο. Βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε παξαγγειία 

πξντφλησλ. 

Γηαρεηξηζηήο 

Ο ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνλη-

θνχ θαηαζηήκαηνο (front-end) κέζσ ελφο θηιη-

θνχ θαη εχρξεζηνπ interface δηαρείξηζεο (back-

end). Μεηαμχ φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εί-

λαη ν βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

παξαγγειηψλ, ησλ επηζηξνθψλ θαη ησλ πξντφ-

λησλ. 

Σαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ φισλ 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ρξήζηεο, δηαρεη-

ξηζηήο) κέζσ ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ username 

θαη password. Αλ ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδη-

θφο δελ είλαη ζσζηά ηφηε δελ ηνπ επηηξέπεηαη ε 

πξφζβαζε. 

Γηαρείξηζε 
Πξνεγκέλν θαη θηιηθφ interface ην νπνίν ρξεζη-

κνπνηνχλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαλ 
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back-end γηα λα δηαρεηξίδνληαη ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. 

Δλεξγνπνίεζε / Απε-

λεξγνπνίεζε 

Με ην φξν ελεξγνπνίεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ 

εκθάληζε ελφο ζηνηρείνπ ζην ειεθηξνληθφ θα-

ηάζηεκα ελψ αληίζεηα κε ηνλ φξν απελεξγνπνί-

εζε ζηελ απφθξπςε ελφο ζηνηρείνπ. Πξνζνρή, 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη δηαγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ. 

χζηεκα 

Με ην φξν ζχζηεκα αλαθεξφκαζηε ζε φιε ηελ 

ηζηνζειίδα γεληθά ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα(front-end) ζην νπνίν 

πινεγείηαη ν ρξήζηεο θαη ηελ δηαρείξηζε (back-

end) ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν δηαρεηξηζηήο. 

Front-end / Back-end 
Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ε δηαρείξηζε, 

κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ. 

Άξζξν 

Κείκελν ην νπνίν κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θά-

πνηα πξνζθνξά, αλαθνίλσζε ή απιφ άξζξν πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ. 

Newsletter 

χζηεκα εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ κφλν κε email 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ηνπο γηα λέ-

εο πξνζθνξέο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Καηεγνξία πξντφληνο 
Έλα πξντφλ δηαζέηεη κηα θαηεγνξία φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαηεγνξία «Τπνινγηζηέο» 

Τπνθαηεγνξία πξντφ-

ληνο 

Μηα θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ππνθαηεγνξίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα «Αλαβάζκηζε Η/Τ» 

Feature πξντφληνο 

Μηα ππνθαηεγνξία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειείηαη 

απφ features φπσο γηα παξάδεηγκα «Δπεμεξγα-

ζηήο». Έρνπκε ινηπφλ ην δέληξν Καηεγνξί-

αΤπνθαηεγνξία feature: Τπνινγηζηέο  

Αλαβάζκηζε  Δπεμεξγαζηέο 

Παξαγγειία πξντφλησλ 
Αλαθέξεηαη ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

Δπηζηξνθή πξντφλησλ 
ε πεξίπησζε πνπ έλα πξντφλ πνπ αγφξαζε έλαο 

ρξήζηεο είλαη ειαηησκαηηθφ, ν ρξήζηεο έρεη ηε 
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δπλαηφηεηα είηε λα ην επηζηξέςεη θαη λα πάξεη 

ηα ρξήκαηα ηνπ πίζσ είηε λα γίλεη αληηθαηάζηα-

ζε.  

 

1.9 Πεξηπηώζεηο ρξήζεο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ζε νπνηνδήπνηε κνληέιν θχθινπ δσήο 

ινγηζκηθνχ είλαη πάληνηε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ. ηφρνο είλαη αθελφο ε θα-

ηαγξαθή θαη αθεηέξνπ ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη έλα έγγξαθν κε 

βάζε ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα δηαγξάκκαηα πεξη-

πηψζεσλ ρξήζεο (use case diagrams) ζηε UML ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κνληεινπνίε-

ζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνλ εμσηεξη-

θφ ρξήζηε. Σα δηαγξάκκαηα απηά δηακεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ραξαθηήξεο (actors). Γηα λα είλαη πιήξεο ε ηεθ-

κεξίσζε  θάζε πεξίπησζεο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα αθνινπζία γεγνλφ-

ησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. Έλα ηππη-

θφ πξφηππν γηα ηελ ηεθκεξίσζε κηαο πεξίπησζεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

1. Σύνηομη πεπιγπαθή: Πεξηγξαθή ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο. 

2. Ππο-ζςνθήκερ: πλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έλαξ-

με ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο. 

3. Κύπια ποή γεγονόηων: Πεξηγξαθή ππφ κνξθή θεηκέλνπ ηεο αθνινπζίαο ησλ γε-

γνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

4. Εναλλακηική ποή γεγονόηων: Πεξηγξαθή εμαηξέζεσλ ή ιαλζαζκέλσλ θαηα-

ζηάζεσλ. 

5. Μεηά-ζςνθήκερ: πλζήθεο πνπ ζα ηζρχνπλ κεηά ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ελ ιφ-

γσ πεξίπησζεο ρξήζεο. [Β2] 

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαζψο θαη ηα ζελάξηα ρξή-

ζεο γηα θάζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφ-

εζε ηνπ.  
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Δηθόλα 35: Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο πζηήκαηνο 

 

Δηθόλα 36: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε δηαρεηξηζηώλ» 
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Δηθόλα 37: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε ρξεζηώλ» 

 

Δηθόλα 38: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε ηξόπνπ πιεξσκώλ» 

 

Δηθόλα 39: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε θνππνληώλ» 

 

Δηθόλα 40: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο» 
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Δηθόλα 41: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε θαηεγνξηώλ» 

 

Δηθόλα 42: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε ππνθαηεγνξηώλ» 

 

Δηθόλα 43: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε feature» 
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Δηθόλα 44: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε πξντόλησλ» 

 

Δηθόλα 45: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε παξαγγειηώλ» 

 

Δηθόλα 46: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε επηζηξνθώλ» 
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Δηθόλα 47: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε άξζξσλ» 

 

Δηθόλα 48: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε attribute» 

 

Δηθόλα 49: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε ζρνιίσλ» 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Δηθόλα 50: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε αμηνινγήζεσλ» 

 

Δηθόλα 51: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε ζηαηηζηηθώλ» 

 

Δηθόλα 52: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο «Γηαρείξηζε πξντόλησλ κε ρακειό ή κεδεληθό 

απόζεκα» 

 

 

1.9.1 ελάξηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ Πεξηπηψ-

ζεσλ Υξήζεο γηα θάζε κηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

ζελάξηα ρξήζεο γηα θάζε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ν ρξήζηεο θαη ην ζχζηε-

κα: 
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Πίλαθαο 3: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δίζνδνο ζην ζύζηεκα 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δίζνδνο ζην ζύζηεκα 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο κέζσ εμαηνκηθεπκέλνπ username 

θαη password 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα θαη πξν-

βάιιεηαη ε ζειίδα εηζφδνπ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην φλνκα ρξήζηε θαη 

ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ θφξκα ηαπην-

πνίεζεο 

2. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη 

θαηαρσξεκέλνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

3. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην ρξήζηε 

ζηελ ζειίδα εηζφδνπ 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 1. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ιαλζαζκέλν φλνκα 

ρξήζηε ή θσδηθφ πξφζβαζεο 

a. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή 

2. Ο ρξήζηεο δελ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ 

a. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε 

γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ινγα-

ξηαζκνχ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ειεθηξνλη-

θφ θαηάζηεκα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκε-

ηαιιεχεηαη ηα πξφζζεηα κελνχ πνπ εκθαλίδν-

ληαη θαζψο θαη λα αγνξάδεη πξντφληα. 

 

Πίλαθαο 4: Πεξίπησζε Υξήζεο - Απνζύλδεζε από ην ζύζηεκα 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Απνζύλδεζε ρξήζηε 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 
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Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη θάλεη ηαπηνπνίεζε θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ρξήζηεο έρεη απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην θνπκπί «Απν-

ζχλδεζε» 

2. Σν ζχζηεκα επεμεξγάδεηαη ηηο αμηνινγή-

ζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγεί ηηο λέεο 

πξνηάζεηο 

3. Σν ζχζηεκα θαηαζηξέθεη ηε ζπλεδξία θαη 

αλαθαηεπζχλεη ην ρξήζηε ζηε ζειίδα εηζφ-

δνπ. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν θαιάζη αγνξψλ έρεη αδεηάζεη θαη γίλεηαη 

κεηαθνξά ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

 

Πίλαθαο 5: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δγγξαθή ρξήζηε 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δγγξαθή Υξήζηε   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα - 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί λέν ινγαξηαζκφ θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ βάζε δεδν-

κέλσλ κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ «Δγγξαθή ρξήζηε» 

απφ ην θεληξηθφ κελνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο ησλ ζηνηρείσλ 

3. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηα πξνζσπηθά 

ηνπ ζηνηρεία θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθα-

ζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 



 

41 
 

5. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν δηαρεηξηζηή 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4  Ο ρξήζηεο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία. 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεη-

ςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ηαπηνπνίεζε γηα 

λα αγνξάζεη πξντφληα. 

 

Πίλαθαο 6: Πεξίπησζε Υξήζεο - Τπελζύκηζε θσδηθνύ πξόζβαζεο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Τπελζύκηζε θσδηθνύ πξόζβαζεο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη θάλεη εγγξαθή ζην ζχζηεκα 

θαη δηαζέηεη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφ-

ζβαζεο 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ρξήζηεο ιακβάλεη email κε ηνλ λέν θσδηθφ 

πξφζβαζεο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηνλ ζχλδεζκν «for-

got password» 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα απνζην-

ιήο email 

3. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην email ηνπ ζην 

πεδίν θεηκέλνπ θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδη-

θαζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

email 

5. Σν ζχζηεκα ζηέιλεη email ζηνλ ρξήζηε κε 

ην λέν θσδηθφ πξφζβαζεο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4  Ο ρξήζηεο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 
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ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία. 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεηςε 

θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη login ζην ειεθηξν-

ληθφ θαηάζηεκα 

 

Πίλαθαο 7: Πεξίπησζε Υξήζεο - Newsletter 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Newsletter 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα - 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν email ηνπ ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηε ΒΓ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην email ηνπ ζην 

πεδίν Newsletter θαη νινθιεξψλεη ηε δηα-

δηθαζία 

2. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

email 

3. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ην email ππάξρεη 

ήδε θαηαρσξεκέλν ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

4. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν email ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 2. Ο ρξήζηεο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλν 

email ή δελ πιεθηξνιφγεζε ηίπνηα. 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεη-

ςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

3. Σν email βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλν πνπ ζε-

καίλεη φηη ν ρξήζηεο ην έρεη μαλά δειψζεη. 

         a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ηελ χπαξμε ηνπ email ηνπ ζηε βάζε δεδνκέ-

λσλ. 
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Μεηά-ζπλζήθεο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα πξν-

ζθνξέο θαη λέα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 8: Πεξίπησζε Υξήζεο - Αμηνιόγεζε πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Αμηνιόγεζε πξντόληνο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Η αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε γηα έλα πξντφλ απν-

ζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ βαζκφ αμηνιφγε-

ζεο θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

2. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα. 

3. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη αμη-

νινγήζεη μαλά ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζην 

παξειζφλ. 

4. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ηε λέα αμηνιφγεζε 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 2.Ο ρξήζηεο δελ έρεη θάλεη login ζην ζχζηεκα. 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 

ηελ αλάγθε ζχλδεζεο 

3.Ο ρξήζηεο έρεη αμηνινγήζεη μαλά ην ζπγθε-

θξηκέλν πξντφλ ζην παξειζφλ. 

         a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε 

ζρεηηθφ κήλπκα. 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη ηνλ κέζν φξν αμηνιν-

γήζεσλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη απμάλεη 

θαηά έλα ηνλ κεηξεηή αμηνινγήζεσλ. 
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Πίλαθαο 9: Πεξίπησζε Υξήζεο - ρνιηαζκόο πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο ρνιηαζκόο πξντόληνο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί(login) κε ην ζχζηεκα. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζρφιην ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντφλ απνζε-

θεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην ζρφιην ηνπ 

ζην θαηάιιειν πεδίν θαη νινθιεξψλεη ηε 

δηαδηθαζία. 

2. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα. 

3. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ν ρξήζηεο έρεη 

ζρνιηάζεη μαλά ζην παξειζφλ ην ζπγθε-

θξηκέλν πξντφλ. 

4. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν ζρφιην ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 2.Ο ρξήζηεο δελ έρεη θάλεη login ζην ζχζηεκα. 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα   

ηελ αλάγθε ζχλδεζεο 

3.Ο ρξήζηεο έρεη ζρνιηάζεη μαλά ην ζπγθεθξη-

κέλν πξντφλ ζην παξειζφλ. 

         a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε 

ζρεηηθφ κήλπκα. 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ζρφιην ηνπ ρξήζηε πξνζηίζεηαη ζηελ νπξά 

ησλ ζρνιίσλ πξνο έγθξηζε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 10: Πεξίπησζε Υξήζεο - Παξαγγειία πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Παξαγγειία Πξντόληνο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Πξαγκαηνπνίεζε αγνξάο πξντφλησλ. Απνζή-

θεπζε ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ αγνξά. 
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ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο βξίζθεη ην πξντφλ πνπ επηζπκεί 

λα αγνξάζεη θαη παηάεη ην θνπκπί «Add to 

cart»  

2. Σν ζχζηεκα πξνζζέηεη ην πξντφλ ζην θα-

ιάζη αγνξψλ ζε πνζφηεηα ελφο ηεκαρίνπ. 

3. Ο ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί «Πξνβνιή» 

ηνπ θαιαζηνχ αγνξψλ 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ην θαιάζη αγνξψλ 

κε ηα επηιεγκέλα πξντφληα 

5. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πνζφηεηα ηνπ πξν-

τφληνο θαη παηάεη ην θνπκπί «Παξαγγειία 

πξντφλησλ» 

6. Σν ζχζηεκα ειέγρεη αλ ην απφζεκα ηνπ 

πξντφληνο επαξθεί γηα αγνξά 

7. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ θφξκα παξαγ-

γειίαο 

8. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

9. Σν ζχζηεκα κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

πξντφληνο ζηελ απνζήθε, εκθαλίδεη κήλπ-

κα επηηπρίαο θαη θξαηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ αγνξά ηνπ ρξήζηε. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 6.Σν απφζεκα ηνπ πξντφληνο δελ επαξθεί γηα 

αγνξά 

    a) Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπ-

κα ζην ρξήζηε  

8.Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ ρξήζε θνππνληνχ αλ 

ην δηθαηνχηαη 

    a) Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη ηελ έθπησζε ηνπ 

θνππνληνχ γηα θάζε πξντφλ 

    b) Σν ζχζηεκα απελεξγνπνηεί ην θνππφλη 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε  

    c) Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηηπρίαο 

θαη θξαηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά 
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ηνπ ρξήζηε 

Μεηά-ζπλζήθεο Η παξαγγειία ηνπ ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα 

ηελ επεμεξγαζηεί. 

 

Πίλαθαο 11: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπηζηξνθή πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπηζηξνθή Πξντόληνο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα θαη έρεη 

αγνξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα πξντφλ ηηο ηειεπηαί-

εο 7 εκέξεο. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Δπηζηξνθή ηνπ/ησλ πξντφληνο/σλ. Απνζήθεπ-

ζε ηνπ αηηήκαηνο πξνο έγθξηζε απφ ηνλ δηα-

ρεηξηζηή ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην κελνχ «Δπηζηξν-

θέο»(Returns) 

2. Σν ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε ηα 

πξντφληα πνπ αγφξαζε ηηο ηειεπηαίεο 7 ε-

κέξεο 

3. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηα πξντφληα πνπ επη-

ζπκεί λα επηζηξέςεη θαζψο θαη ηελ πνζφ-

ηεηα ηνπο 

4. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα πεδία «Λφγνο 

θαη ηχπνο επηζηξνθήο» θαη νινθιεξψλεη ηε 

δηαδηθαζία. 

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 2. Γελ ππάξρνπλ πξντφληα πνπ αγνξάζηεθαλ 

ηηο ηειεπηαίεο 7 κέξεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξήζηε: 

    a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε. 

3. Ο ρξήζηεο δελ έρεη επηιέμεη θάπνην πξντφλ 

πξνο επηζηξνθή: 

    a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα 
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ηελ αλάγθε επηινγήο πξντφληνο. 

Μεηά-ζπλζήθεο 1. Η επηζηξνθή ηνπ ρξήζηε απνζεθεχεηαη 

πξνο επεμεξγαζία απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

2. Η ιίζηα ησλ πξντφλησλ πξνο επηζηξνθή 

δελ πεξηέρεη ηα πξντφληα πνπ επέζηξεςε ν 

ρξήζηεο. 

 

Πίλαθαο 12: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπηθνηλσλία 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπηθνηλσλία 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Υξήζηεο 

Πξναπαηηνύκελα - 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Δπηηπρήο απνζηνιή ηνπ email ηνπ ρξήζηε. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην κελνχ «Δπηθνηλσλί-

α»(Contact us) 

2. Σν ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη ηε θφξκα επη-

θνηλσλίαο 

3. Ο ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία επη-

θνηλσλίαο «Subject», «Email» θαη «Mes-

sage» θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4. Ο ρξήζηεο δελ πιεθηξνιφγεζε ηίπνηα ή ζπ-

κπιήξσζε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία: 

    a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηε 

ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεηςε θάπνηνπ 

πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 
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Πίλαθαο 13: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δγγξαθή δηαρεηξηζηή 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δγγξαθή Γηαρεηξηζηή   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ δηαρεηξηζηή θαηαρσξνχ-

ληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε επηηπρία θαη πιέ-

νλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην ζχ-

ζηεκα. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δγγξαθή δηα-

ρεηξηζηή» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρεί-

ξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εγγξαθήο 

δηαρεηξηζηψλ 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία 

θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν δηαρεηξηζηή 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 
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Πίλαθαο 14: Πεξίπησζε Υξήζεο - Αλαδήηεζε δηαρεηξηζηή 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Αλαδήηεζε Γηαρεηξηζηή 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαρεηξηζηέο πνπ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

δηαρεηξηζηή» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ 

αλαδεηά 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

δηαρεηξηζηέο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηέο κε ζπγθεθξηκέ-

λα θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 15: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δλεκέξσζε δηαρεηξηζηή 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία Γηαρεηξηζηή 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαρεηξηζηή έρνπλ ελεκεξσζεί 

κε επηηπρία 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

δηαρεηξηζηή» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 
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2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ 

αλαδεηά 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

δηαρεηξηζηέο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ δηαρεηξηζηή 

πνπ ζα επεμεξγαζηεί 

6. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην δηαρεηξηζηή 

ζηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο 

7. Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηα λέα ζηνηρεία θαη 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

8. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

9. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαρεηξηζηή θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιή-

ξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηέο κε ζπγθεθξηκέ-

λα θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

8 Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 16: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή δηαρεηξηζηή 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή Γηαρεηξηζηή 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 
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Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη δηαγξαθεί κε επηηπρία απφ 

ην ζχζηεκα 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

δηαρεηξηζηή» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ ε-

πηζπκεί λα δηαγξάςεη 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

δηαρεηξηζηέο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ δηαρεηξηζηή 

πνπ ζα δηαγξάςεη θαη νινθιεξψλεη ηε δηα-

δηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ δη-

αρεηξηζηή θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιή-

ξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ δηαρεηξηζηέο κε ζπγθεθξηκέ-

λα θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

6
 
Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα 

δηαγξαθή: 

a)  Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 17: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δγγξαθή ρξήζηε 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δγγξαθή Υξήζηε 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ- Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ ρξήζηεο θαηαρσξνχληαη 
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ιεζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε επηηπρία θαη πιένλ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δγγξαθή 

ρξήζηε» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρεί-

ξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εγγξαθήο 

ρξεζηψλ 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία 

θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν ρξήζηε ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ηαπην-

πνίεζε ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

 

Πίλαθαο 18: Πεξίπησζε Υξήζεο - Αλαδήηεζε ρξήζηε 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Αλαδήηεζε Υξήζηε 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ηαη-

ξηάδνπλ ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

ρξήζηε» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρεί-
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ξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε πνπ αλαδε-

ηά 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

ρξήζηεο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 19: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία  ρξήζηε 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία Υξήζηε 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε έρνπλ ελεκεξσζεί κε 

επηηπρία 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

ρξήζηε» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρεί-

ξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

4. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε πνπ αλαδε-

ηά 

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

ρξήζηεο 

6. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ρξήζηε πνπ ζα 

επεμεξγαζηεί 
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7. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην δηαρεηξηζηή 

ζηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο 

8. Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηα λέα ζηνηρεία θαη 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

9. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

10. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ρξήζηε θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

8 Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηε ιαλζαζκέλε εηζαγσγή. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 20: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή ρξήζηε 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή Υξήζηε 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ρξήζηεο έρεη δηαγξαθεί κε επηηπρία απφ ην 

ζχζηεκα 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

ρξήζηε» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρεί-

ξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ην φλνκα, ην 

επίζεην ή ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε πνπ επηζπ-
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κεί λα δηαγξάςεη 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο 

ρξήζηεο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ρξήζηε πνπ ζα 

δηαγξάςεη θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ρξήζηε θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Γελ ππάξρνπλ ρξήζηεο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

κε ζρεηηθφ κήλπκα. 

 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 21: Πεξίπησζε Υξήζεο - Απελεξγνπνίεζε θνππνληώλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Απελεξγνπνίεζε θνππνληώλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο κεραληζκφο ησλ θνππνληψλ έρεη απελεξγν-

πνηεζεί θαη δελ είλαη νξαηά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε 

ξπζκίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηά-

ζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο απελεξγνπνηεί ηνλ κε-

ραληζκφ ησλ θνππνληψλ θαη νινθιεξψ-

λεη ηε δηαδηθαζία. 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νιν-

θιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Δλαιιαθηηθά ζελάξηα  

Μεηά-ζπλζήθεο Σα θνππφληα δελ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 22: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία έθπησζεο θνππνληώλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία έθπησζεο θνππνληώλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Η έθπησζε γηα ηα θνππφληα έρεη θαηαρσξεζεί 

κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην πνζφ ηεο έθ-

πησζεο ησλ θνππνληψλ απφ ηελ ιίζηα θαη 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηα-ζπλζήθεο Η λέα έθπησζε ζα ηζρχεη γηα ηα εθπησηηθά 

θνππφληα. 

 

Πίλαθαο 23: Πεξίπησζε Υξήζεο - Πξνζζήθε λένπ ηξόπνπ πιεξσκήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Πξνζζήθε λένπ ηξόπνπ πιεξσκήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο θαηαρσξείηαη κε επη-

ηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 
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απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «εηζαγσγή λέ-

νπ ηχπνπ πιεξσκήο» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο ηξφπσλ πιεξσκήο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηα πεδία θαη 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηα-ζπλζήθεο Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ 

ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξσκψλ ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

Πίλαθαο 24: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή ηξόπνπ πιεξσκήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή ηξόπνπ πιεξσκήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο δηαγξάθεηαη κε επη-

ηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «δηαγξαθή ηχ-

πνπ πιεξσκήο» 

4. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηνλ ηξφπν πιεξσ-

κήο θαη εκθαλίδεη κήλπκα επηηπρίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο δελ ζα εκθαλίδεηαη 
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ζηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξσκψλ ηνπ ε-

ιεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

Πίλαθαο 25: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία ηξόπνπ πιεξσκήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία ηξόπνπ πιεξσκήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο ελεκεξψλεηαη κε επη-

ηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «ελεκέξσζε 

ηχπνπ πιεξσκήο» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα επεμεξ-

γαζίαο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

πιεξσκήο θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 26: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δλεξγνπνίεζε / Απελεξγνπνίεζε ηξόπνπ πιεξσκήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δλεξγνπνίεζε / Απελεξγνπνίεζε ηξόπνπ 

πιεξσκήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ- Ο λένο ηξφπνο πιεξσκήο ελεξγνπνηείηαη ή α-
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ιεζεο πελεξγνπνηείηαη κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «ελεξγνπνίεζε 

ή απελεξγνπνίεζε ηχπνπ πιεξσκήο» 

4. Σν ζχζηεκα ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί 

αληίζηνηρα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο ηξφπνο πιεξσκήο δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ 

ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ πιεξσκψλ ηνπ ρξήζηε 

ζε πεξίπησζε πνπ απελεξγνπνηήζεθε. 

 

Πίλαθαο 27: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία απηόκαηεο έθπησζεο πξντόλησλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία απηόκαηεο έθπησζεο πξντό-

λησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί έλα πξντφλ 

λα κείλεη απνχιεην θαζψο θαη ε έθπησζε ελφο 

πξντφληνο ελεκεξψλνληαη κε επηηπρία.  

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην ρξνληθφ δηά-

ζηεκα αδξάλεηαο ελφο απνχιεηνπ πξντφ-

ληνο. 

4. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ έθπησζε πνπ 

ζα εθαξκνζηεί ζην πξντφλ ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ πνπιεζεί 
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Πίλαθαο 28: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Ο ράξηεο θαη ην email επηθνηλσλίαο ελεκεξψ-

λνληαη κε επηηπρία.  

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο θάλεη επηθφιιεζε ηνλ θψ-

δηθα ελζσκάησζεο γηα ην λέν ράξηε επη-

θνηλσλίαο 

4. Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ην λέν email 

5. Ο δηαρεηξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζί-

α. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο λένο ράξηεο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκα-

ηνο θαη ηα λέα email ζα απνζηέιινληαη ζηελ 

λέα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε. 

 

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έλα πξντφλ επηηξέπε-

ηαη λα παξακείλεη απνχιεην αιιάδεη καδί κε 

ηελ έθπησζε πνπ ζα εθαξκνζηεί ζε απηφ ην 

πξντφλ φηαλ παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ. 



 

61 
 

Πίλαθαο 29: Πεξίπησζε Υξήζεο - Αιιαγή ηνπ κελνύ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Αιιαγή ηνπ ηύπνπ κελνύ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν λέν κελνχ έρεη νξηζζεί κε επηηπρία.  

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηηο «Ρπζκίζεηο» 

απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κηα ζειίδα κε ξπζ-

κίζεηο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «αιιαγή κε-

λνχ» 

4. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην κελνχ πνπ επη-

ζπκεί θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν λέν κελνχ ζα εκθαλίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα ζηελ ζέζε ηνπ παιηνχ. 

 

Πίλαθαο 30: Πεξίπησζε Υξήζεο -  Καηαρώξεζε λέαο Καηεγνξί-

αο/Τπνθαηεγνξίαο/Feature 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Καηαρώξεζε 

θαηεγνξίαο/ππνθαηεγνξίαο/feature   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηεο λέαο θαηεγνξί-

αο/ππνθαηεγνξίαο/feature θαηαρσξήζεθαλ κε 

επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Πξνζζήθε 

λέαο θαηεγνξίαο / ππνθαηεγνξίαο / feature» 
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απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα θαηαρψ-

ξεζεο θαηεγφξησλ / ππνθαηεγνξηψλ / fea-

ture 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία 

θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέα θαηεγνξία 

/ππνθαηεγνξία/feature ζηε βάζε δεδνκέ-

λσλ. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξη-

ζηή γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή 

ηελ έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Η λέα θαηεγνξία/ππνθαηεγνξία/feature ζα εκ-

θαλίδεηαη ζην κελνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηα-

ζηήκαηνο 

 

Πίλαθαο 31: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία Καηεγνξίαο/Τπνθαηεγνξίαο/Feature 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία 

θαηεγνξίαο/ππνθαηεγνξίαο/feature   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο 

/ππνθαηεγνξίαο/feature ελεκεξψλνληαη κε επη-

ηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 
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θαηεγνξίαο / ππνθαηεγνξίαο / feature» απφ 

ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο / 

feature 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δλεκέξσζε 

θαηεγνξίαο / ππνθαηεγνξίαο / feature » 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα ελεκέξσ-

ζεο ησλ θαηεγφξησλ / ππνθαηεγνξηψλ / 

feature 

5. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία 

θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

7. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ηε λέα θαηεγνξία 

/ππνθαηεγνξία/feature ζηε βάζε δεδνκέ-

λσλ. 

8. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 6.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 32: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή Καηεγνξίαο/Τπνθαηεγνξίαο/Feauture 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή 

θαηεγνξίαο/ππνθαηεγνξίαο/feature   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 



 

64 
 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο 

/ππνθαηεγνξίαο/feature δηαγξάθνληαη κε επη-

ηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

θαηεγνξίαο / ππνθαηεγνξίαο / feature» απφ 

ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο / 

feature 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «δηαγξαθή θα-

ηεγνξίαο / ππνθαηεγνξίαο / feature » πνπ 

επηζπκεί 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηε δηαγξαθή 

6. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηελ θαηεγνξία 

/ππνθαηεγνξία/feature απφ ηε βάζε δεδν-

κέλσλ. 

7. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 5.  Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηε δηαγξαθή: 

a) Σν ζχζηεκα δελ πξαγκαηνπνηεί ηε δηα-

δηθαζία 

Μεηά-ζπλζήθεο Η θαηεγνξία /ππνθαηεγνξία/feature δελ ζα 

εκθαλίδεηαη ζην κελνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θα-

ηαζηήκαηνο θαη φζα πξντφληα ζπλδένληαη κε 

απηήλ δελ ζα έρνπλ πιένλ θαηεγνξία 

/ππνθαηεγνξία/feature 

 

Πίλαθαο 33: Πεξίπησζε Υξήζεο - Καηαρώξεζε λένπ πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Καηαρώξεζε πξντόληνο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-
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κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ λένπ πξντφληνο θαηαρσξήζε-

θαλ κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Πξνζζήθε 

λένπ πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα 

δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα θαηαρψ-

ξεζεο πξντφλησλ 

3. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία 

γηα ην λέν πξντφλ θαη νινθιεξψλεη ηε δηα-

δηθαζία 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν πξντφλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν λέν πξντφλ ζα εκθαλίδεηαη ζην κελνχ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

Πίλαθαο 34: Πεξίπησζε Υξήζεο - Πνιιαπιή θαηαρώξεζε πξντόλησλ από αξρείν 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Καηαρώξεζε πξντόλησλ από αξρείν 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ησλ λέσλ πξντφλησλ θαηαρσξνχ-

ληαη κε επηηπρία. 
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ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Πξνζζήθε 

λέσλ πξντφλησλ απφ αξρείν» απφ ηελ θε-

ληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα εηζαγσ-

γήο αξρείνπ 

3. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ 

πνπ επηζπκεί θαη ην θαηεβάδεη ζηνλ ππνιν-

γηζηή ηνπ 

4. Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ζην αξρείν ηα 

λέα πξντφληα πξνο εηζαγσγή 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη «Upload» θαη αλε-

βάδεη ην αξρείν ζηνλ server  

6. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

αξρείνπ 

7. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην ρξήζηε 

ζηελ ζειίδα επηινγήο ηνπ αξρείνπ απφ ην 

νπνίν ζα θαηαρσξεζνχλ ηα πξντφληα 

8. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην αξρείν πνπ αλέ-

βαζε απφ ηελ ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ αξ-

ρείσλ θαη παηάεη ην θνπκπί «Import» 

9. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

αξρείνπ γηα δεχηεξε θνξά 

10. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ηα λέα πξντφληα 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

11. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 6.  Σν αξρείν δελ ππάξρεη ή δελ είλαη έγθπξν: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε ηνπ αξρείνπ. 

8. Σν αξρείν δελ πεξηέρεη ζσζηά δεδνκέλα: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεη-

ξηζηή κε ζρεηηθφ κήλπκα 

Μεηά-ζπλζήθεο Σα λέα πξντφληα ζα εκθαλίδεηαη ζην κελνχ ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

Πίλαθαο 35: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία πξντόλησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο ελεκεξψλνληαη κε 

επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δλεκέξσζε 

πξντφληνο» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα ελεκέξσ-

ζεο ησλ πξντφλησλ 

5. Ο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξντφληνο  

6. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή αμην-

ιφγεζεο γηα ην πξντφλ  

7. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-

ζεο 

8. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηε δηαγξαθή 

ηεο αμηνιφγεζεο 

9. Ο δηαρεηξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

10. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πιεθηξνιφγεζε ν δηαρεηξη-

ζηήο 

11. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην λέν πξντφλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

12. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-
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ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 8. Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηελ δηαγξαθή αμη-

νιφγεζεο γηα ην πξντφλ: 

   a) Σν ζχζηεκα αθπξψλεη ηελ δηαγξαθή 

10.  Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέ-

λα ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππν-

ρξεσηηθά πεδία: 

a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ 

έιιεηςε θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Ο κέζνο φξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο 

δελ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 

Πίλαθαο 36: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή πξντόλησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο δηαγξάθνληαη απφ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Μαδί κε ην πξντφλ δηα-

γξάθνληαη θαη: 

 ε έθπησζε ηνπ πξντφληνο  αλ ππάξρεη,  

 ε θαηαρψξεζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφ-

ληνο,  

 ηα ραξαθηεξηζηηθά(attributes) ηνπ πξν-

τφληνο αλ ππάξρνπλ,  

 ε ζχλδεζε ηνπ πξντφληνο κε ην feature,  

 ηα ζρφιηα αλ ππάξρνπλ,  

 νη παξαγγειίεο ηνπ,  

 ε αμηνιφγεζε αλ έρεη θαη ηέινο  

 ε εγγξαθή απηνχ ηνπ πξντφληνο ζην 

θαιάζη αγνξψλ(shopping cart). 
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ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 

πξντφληνο» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-

ζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξντφληνο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε δηαγξαθή ηνπ 

πξντφληνο  

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη δεχηεξν κήλπκα 

επηβεβαίσζεο γηα ηε δηαγξαθή ηνπ πξντφ-

ληνο ελεκεξψλνληαο ην δηαρεηξηζηή φηη ε 

δηαγξαθή είλαη κφληκε θαη ην πξντφλ δελ 

επαλέξρεηαη. 

7. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ 

8. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ην πξντφλ απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ καδί κε ηελ έθπησζε, ηελ 

θσηνγξαθία, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζρφιη-

α, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηπρφλ παξαγγειίεο 

γη απηφ ην πξντφλ. 

9. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 5, 7 Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηελ δηαγξαθή 

αμηνιφγεζεο γηα ην πξντφλ: 

   a) Σν ζχζηεκα δελ νινθιεξψλεη ηε δηαγξα-

θή 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν πξντφλ δελ ζα εκθαλίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. 
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Πίλαθαο 37: Πεξίπησζε Υξήζεο - Καηαρώξεζε λένπ ραξαθηεξηζηηθνύ γηα έλα πξντόλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Καηαρώξεζε attribute   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν λέν attribute θαηαρσξείηαη κε επηηπρία θαη 

ζπλδέεηαη κε ην πξντφλ 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν πξντφλ  

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε «Πξνζζήθε λέ-

νπ ραξαθηεξηζηηθνχ» 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ θφξκα θαηαρψ-

ξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ 

7. Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία 

γηα ην λέν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο 

πνπ επέιεμε θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθα-

ζία. 

8. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

9. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ην λέν ραξαθηεξη-

ζηηθφ θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 8. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

     a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 
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γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεηςε 

θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξη-

γξαθή ηνπ πξντφληνο ζην ειεθηξνληθφ θαηά-

ζηεκα. 

 

Πίλαθαο 38: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δπεμεξγαζία ραξαθηεξηζηηθνύ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δπεμεξγαζία attribute   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ην πξντφλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ρα-

ξαθηεξηζηηθφ πξνο ελεκέξσζε. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν attribute ελεκεξψλεηαη κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν πξντφλ  

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δλεκέξσζε 

ραξαθηεξηζηηθνχ» 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ θφξκα επεμεξ-

γαζίαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

7. Ο δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία γηα 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ επέ-

ιεμε θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

8. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 
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9. Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην ραξαθηεξηζηη-

θφ θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 8. Ο δηαρεηξηζηήο πιεθηξνιφγεζε ιαλζαζκέλα 

ζηνηρεία ή δελ πιεθηξνιφγεζε φια ηα ππνρξε-

σηηθά πεδία: 

     a) Σν ζχζηεκα ελεκεξψλεη ην δηαρεηξηζηή 

γηα ηελ ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ή ηελ έιιεηςε 

θάπνηνπ πεδίνπ. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 39: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή ραξαθηεξηζηηθνύ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή attribute   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ην πξντφλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ρα-

ξαθηεξηζηηθφ πξνο δηαγξαθή. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν attribute δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε δεδν-

κέλσλ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν πξντφλ  

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 

ραξαθηεξηζηηθνχ» 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-

ζεο ηεο δηαγξαθήο 
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7. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηελ δηαγξαθή 

8. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 7.  Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηε δηαγξαθή: 

     a) Σν ζχζηεκα δελ δηαγξάθεη ην ραξαθηε-

ξηζηηθφ 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ δηαγξά-

θεθε δελ ζα εκθαλίδεηαη πιένλ ζηε ιίζηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ην πξντφλ ηνπ ειεθηξν-

ληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 40: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή ζρνιίσλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή ζρνιίσλ   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ην πξντφλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ζρφιην πξνο δηαγξαθή. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζρφιην γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ δηα-

γξάθεηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

ζρνιίσλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα ζρφιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξν-

τφλ  

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 

ζρνιίνπ» 

6. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-
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ζεο ηεο δηαγξαθήο 

7. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηελ δηαγξαθή 

8. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ην ζρφιην θαη εκ-

θαλίδεη κήλπκα νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθα-

ζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 7.  Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηε δηαγξαθή: 

     a) Σν ζχζηεκα δελ δηαγξάθεη ην ζρφιην 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ζρφιην ηνπ πξντφληνο πνπ δηαγξάθεθε δελ 

ζα εκθαλίδεηαη πιένλ ζαλ ζρφιην γηα ην πξντφλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 41: Πεξίπησζε Υξήζεο - Έγθξηζε ζρνιίσλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Έγθξηζε ζρνιίσλ   

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ην πξντφλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ζρφιην πξνο έγθξηζε. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζρφιην γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ εγθξί-

λεηαη θαη πιένλ είλαη θαλεξφ ζηελ πεξηνρή ησλ 

ζρνιίσλ ηνπ πξντφληνο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

ζρνιίσλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα ζρφιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξν-

τφλ  

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Έγθξηζε ζρν-

ιίνπ» 

6. Σν ζχζηεκα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
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ζρνιίνπ ζε «Approved». 

7. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 5.  Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Απφξξηςε» 

ηνπ ζρνιίνπ: 

a) Σν ζχζηεκα αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ ζρνιίνπ ζε «Not Approved» θαη ην 

ζρφιην δελ εκθαλίδεηαη ζην ειεθηξνλη-

θφ θαηάζηεκα. 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ζρφιην ηνπ πξντφληνο πνπ εγθξίζεθε ζα 

εκθαλίδεηαη πιένλ ζαλ ζρφιην γηα ην πξντφλ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 42: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή όισλ ησλ πξντόλησλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή όισλ ησλ πξντόλησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Όια ηα πξντφληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηή-

καηνο δηαγξάθνληαη. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 

φισλ ησλ πξντφλησλ» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα επηβεβαίσ-

ζεο ηεο δηαγξαθήο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηβεβαηψλεη ηε δηαγξαθή 

6. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη φια ηα πξντφληα 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεη κή-

λπκα νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
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Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 5. Ο δηαρεηξηζηήο αθπξψλεη ηε δηαγξαθή: 

     a) Σν ζχζηεκα δελ δηαγξάθεη ηα πξντφληα 

Μεηά-ζπλζήθεο Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ ζα δηαζέηεη 

πξντφληα πξνο πψιεζε. 

 

Πίλαθαο 43: Πεξίπησζε Υξήζεο - Δμαγσγή πξντόλησλ ζε αξρείν 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Δμαγσγή πξντόλησλ ζε αξρείν 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα. 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Όια ηα πξντφληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηή-

καηνο απνζεθεχνληαη ζε εμσηεξηθφ αξρείν. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Δμαγσγή φ-

ισλ ησλ πξντφλησλ ζε αξρείν» 

4. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην δηαρεηξηζηή 

ζηε ζειίδα επηινγήο ηχπνπ αξρείνπ πνπ ε-

πηζπκεί λα απνζεθεχζεη ηα πξντφληα 

5. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπ αξ-

ρείνπ απφ ηε δηαζέζηκε ιίζηα θαη νινθιε-

ξψλεη ηε δηαδηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα εθηειεί εμαγσγή φισλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην αξ-

ρείν πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο θαη εκθαλίδεη 

ζχλδεζκν γηα download. 

7. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην «download file» 

θαη θαηεβάδεη ην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 
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Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 44: Πεξίπησζε Υξήζεο - Αλαδήηεζε πξντόληνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Αλαδήηεζε πξντόλησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζην ρξήζηε ηα απνηε-

ιέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφληνο» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φια ηα δη-

αζέζηκα πξντφληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξψλεη ζην πεδίν α-

λαδήηεζεο ην φλνκα ηνπ πξντφληνο πνπ ε-

πηζπκεί λα αλαδεηήζεη θαη παηάεη ην θνπ-

κπί «Αλαδήηεζε» 

4. Σν ζχζηεκα εθηειεί αλαδήηεζε ηνπ νλφ-

καηνο πνπ έδσζε ν δηαρεηξηζηήο ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ  

5. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη φια ηα δηαζέζηκα 

πξντφληα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα θξηηήξηα ηεο 

αλαδήηεζεο 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 5 Σν ζχζηεκα δελ βξίζθεη πξντφληα πνπ λα 

ηαηξηάδνπλ ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο: 

   a) Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπ-

κα. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 
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Πίλαθαο 45: Πεξίπησζε Υξήζεο - Πξνβνιή παξαγγειίαο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Πξνβνιή παξαγγειίαο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα παξαγγειία 

πξνο πξνβνιή 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Η θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο αιιάδεη. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

παξαγγειηψλ» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δη-

αρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

ελεξγέο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ θάλεη νη 

ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Πξνβνιή πα-

ξαγγειίαο» 

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο 

παξαγγειίαο καδί κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

5. Ο δηαρεηξηζηήο αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

παξαγγειίαο ζε «Shipped», «Completed» ή 

«Canceled»  

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Οη παξαγγειίεο κε θαηάζηαζε «Completed» ή 

«Canceled» δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ιίζηα ησλ 

ελεξγψλ παξαγγειηψλ. 

Οη παξαγγειίεο πνπ ε θαηάζηαζε ηνπο άιιαμε 

ζε «Canceled» δηαγξάθηεθαλ απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 46: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή παξαγγειίαο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή παξαγγειίαο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-
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κα θαη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα παξαγγειία 

πξνο δηαγξαθή 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Η παξαγγειία δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε δε-

δνκέλσλ  

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

παξαγγειηψλ» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δη-

αρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

ελεξγέο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ θάλεη νη 

ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 

παξαγγειίαο» 

4. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηελ παξαγγειία απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ παξαγγειηψλ.  

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Η παξαγγειία δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα 

ησλ ελεξγψλ παξαγγειηψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 47: Πεξίπησζε Υξήζεο - Γηαγξαθή επηζηξνθήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Γηαγξαθή επηζηξνθήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα επηζηξνθή 

πξντφληνο πξνο δηαγξαθή 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν αίηεκα πξνο επηζηξνθή δηαγξάθεηαη απφ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ  

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

επηζηξνθψλ» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

επηζηξνθέο ησλ ρξεζηψλ πνπ εθθξεκνχλ  

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαγξαθή 
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επηζηξνθήο» 

4. Σν ζχζηεκα δηαγξάθεη ηελ επηζηξνθή απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεη κήλπκα 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο Η επηζηξνθή δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα 

ησλ ελεξγψλ επηζηξνθψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 48: Πεξίπησζε Υξήζεο - Έγθξηζε επηζηξνθήο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Απνδνρή επηζηξνθήο 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα θαη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα επηζηξνθή 

πξντφληνο πξνο έγθξηζε 

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν αίηεκα πξνο επηζηξνθή εγθξίλεηαη απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 νη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηζηξνθήο απνζε-

θεχνληαη ζε αξρείν xml γηα πηζαλή 

κειινληηθή ρξήζε θαη  

 απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθφ email ζηνλ 

ρξήζηε κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγ-

γειίαο. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Γηαρείξηζε 

επηζηξνθψλ» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ζε ιίζηα φιεο ηηο 

επηζηξνθέο ησλ ρξεζηψλ πνπ εθθξεκνχλ  

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Πξνβνιή ε-

πηζηξνθήο» 

4. Σν ζχζηεκα αλαθαηεπζχλεη ην δηαρεηξηζηή 

ζηε ζειίδα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο επη-

ζηξνθήο 
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5. Ο δηαρεηξηζηήο ειέγρεη ηελ παξαγγειία θαη 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία 

6. Σν ζχζηεκα απνζεθεχεη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο παξαγγειίαο ζε έλα αξρείν ηχπνπ xml 

7. Σν ζχζηεκα απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

πξντφληνο ζηελ απνζήθε 

8. Σν ζχζηεκα απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ 

email ζηνλ ρξήζηε πνπ επηζηξέθεη ην πξν-

τφλ. 

9. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κήλπκα νινθιήξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 

Μεηά-ζπλζήθεο  Η επηζηξνθή δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ιί-

ζηα ησλ ελεξγψλ επηζηξνθψλ ζηε δηαρεί-

ξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 Η πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο έρεη απμεζεί 

μαλά αθνχ επηβεβαηψζεθε ε επηζηξνθή 

ηνπ. 

 

Πίλαθαο 49: Πεξίπησζε Υξήζεο - Απνζηνιή Μαδηθνύ Μελύκαηνο 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Newsletter 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα  

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Σν κήλπκα email ζηέιλεηαη ζηνπο επηιεγκέ-

λνπο ρξήζηεο κε επηηπρία. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην κελνχ «News-

letter» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηαρείξη-

ζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηελ θφξκα απνζην-

ιήο κελχκαηνο 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνπο ρξήζηεο πνπ 

επηζπκεί γηα ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο, 
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ζπληάζζεη ην κήλπκα θαη νινθιεξψλεη ηε 

δηαδηθαζία. 

4. Σν ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ 

5. Σν ζχζηεκα απνζηέιιεη ην κήλπκα ζηνπο 

επηιεγκέλνπο ρξήζηεο θαη εκθαλίδεη κήλπ-

κα νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα 4 Ο δηαρεηξηζηήο δελ επέιεμε θαλέλα email γηα 

απνζηνιή: 

     a)Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη θαηάιιειν κήλπ-

κα. 

Μεηά-ζπλζήθεο - 

 

Πίλαθαο 50: Πεξίπησζε Υξήζεο - Μαδηθή έθπησζε πξντόλησλ 

Όλνκα ζελαξίνπ ρξήζεο Μαδηθή έθπησζε πξντόλησλ 

Βαζηθνί ελδηαθεξόκελνη Γηαρεηξηζηήο 

Πξναπαηηνύκελα Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηε-

κα  

Απνηέιεζκα επηηπρνύο εθηέ-

ιεζεο 

Η λέα έθπησζε απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδν-

κέλσλ. 

ελάξην θαιήο εθηέιεζεο 1. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ «Αλαδήηεζε 

πξντφλησλ» απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα δηα-

ρείξηζεο 

2. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηα δηαζέζηκα πξντφ-

ληα 

3. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην «Discount 

products»  

4. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηε θφξκα καδηθήο 

έθπησζεο 

5. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ έθπησζε πνπ επη-

ζπκεί θαη νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία. 

6. Σν ζχζηεκα απνζεθεχεη ηε λέα έθπησζε. 

Δλαιιαθηηθά ζελάξηα - 
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Μεηά-ζπλζήθεο Η έθπησζε εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξντφληα. 

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα αθνινπζίαο  (Sequence Diagram - SD) ηεο βαζηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «Παξαγγειία Πξντφλησλ».  

 

Δηθόλα 53: Γηάγξακκα SD «Παξαγγειία Πξντόληνο» 

 

 

1.10 Δπίινγνο 

Μεηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο γηα θάζε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξψην θεθάιαην, ν αλαγλψζηεο έρεη ζρεκαηί-

ζεη κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε, θαηαλνψληαο ηηο βαζηθέο 

ηνπ ιεηηνπξγίεο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ζρεηηθνχο πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη ηελ αληίζηνηρε επεμήγεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Βάζε Γεδνκέλσλ 

2.1 Δηζαγσγή 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ε αλά-

ιπζε θαη ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πξέπεη λα απνθαζηζηεί ηη είδνπο πίλαθεο ζα 

έρεη ην ζχζηεκα θαη ζε ηη ζα εμππεξεηεί ν θάζε έλαο. Ο ζρεδηαζκφο απνηειεί κηα πνιχ 

θξίζηκε θαη επίπνλε δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πνιχ πξνζεθηη-

θά. Κξίζηκε, γηαηί αλ δελ γίλεη κε πξνζνρή, ηφηε πιεζψξα ιαζψλ είλαη πηζαλφ λα εκ-

θαληζηνχλ ζην κέιινλ θαη επίπνλε γηαηί αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπλήζσο καο βγάδνπλ εθηφο ρξνληθνχ πεξη-

ζσξίνπ. Μηα θαιή ζρεδίαζε ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ζα είλαη ηαρχηεξν, πην ζηαζεξφ 

θαη εχθνια ηξνπνπνηήζηκν. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην παξφλ ζχζηεκα θαζψο θαη ε ηεθκεξίσζή ηεο, 

παξαζέηνληαο ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. 

2.2 Σεθκεξίσζε πηλάθσλ - Πεξηγξαθή πεδίσλ 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη νη πίλαθεο πνπ θαίλνληαη ζηελ 

«Δηθφλα 54» ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε φλνκα «mydb» κέζα απφ 

ην εξγαιείν «phpmyadmin». Η βάζε δεδνκέλσλ είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε είδνπο πξντφλησλ κέζα ζην ειεθηξν-

ληθφ θαηάζηεκα. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα κπνξεί λα αθνξά ηελ πψιεζε ειε-

θηξνληθψλ εηδψλ, ελδπκάησλ ή άιισλ πξντφλησλ. Αθνινπζεί ε ηεθκεξίσζε ησλ πηλά-

θσλ κε φια ηα πεδία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 
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Δηθόλα 54: Οη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζα από ην εξγαιείν «phpmyadmin» 

 

2.2.1 Πίλαθαο admins 

Ο πίλαθαο «admins» πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκα-

ηνο. 

Πίλαθαο 51: admins 

 Πίλαθαο: admins 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θάζε δηαρεηξηζηή 

name Σν φλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή 

surname Σν επίζεην ηνπ δηαρεηξηζηή 

username Σν φλνκα ρξήζηε ηνπ δηαρεηξηζηή 
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password Ο θσδηθφο ηνπ δηαρεηξηζηή 

email Σν email ηνπ δηαρεηξηζηή 

phone Σν ζηαζεξφ ηειέθσλν ηνπ δηαρεηξηζηή 

mobile Σν θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ δηαρεηξηζηή 

active Πξνζδηνξίδεη αλ έλαο δηαρεηξηζηήο είλαη ελεξγφο ή φρη. ηελ πε-

ξίπησζε πνπ δελ είλαη ελεξγφο ηφηε δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα 

last_seen Η εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο εηζφδνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ζην ζχ-

ζηεκα 

 

2.2.2 Πίλαθαο articles 

Ο πίλαθαο «articles» πεξηέρεη ηα άξζξα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.  

Πίλαθαο 52: articles 

Πίλαθαο: articles 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ άξζξνπ 

Title Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 

content Σν πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 

active Πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη αλ ην άξζξν είλαη ελεξγφ ή φρη. Αλ είλαη 

ελεξγφ ηφηε ζα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ άξζξσλ. 

  

2.2.3 Πίλαθαο auto_disc_after_specific_time  

Ο πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ηα πξντφληα παξακέλνπλ α-

πνχιεηα θαη ηελ εθαξκνγή έθπησζεο ζε απηά. Απηφ αθνξά κφλν ηα πξντφληα  ηα νπνία 

δελ έρνπλ πνπιεζεί πνηέ ζην παξειζφλ. Έηζη αλ παξέιζεη έλα νξηζκέλν ρξνληθφ πεξη-

ζψξην πνπ έλα πξντφλ δελ έρεη πνπιεζεί ην νπνίν μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψ-

ξεζεο ελφο πξντφληνο, ζα πξνζηίζεηαη ζε απηφ κηα έθπησζε. 
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Πίλαθαο 53: auto_disc_after_specific_time 

Πίλαθαο: auto_disc_after_specific_time 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

Months Σηκή πνπ νξίδεη ζε πφζνπο κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηα-

ρψξεζεο ηνπ πξντφληνο, έλα απνχιεην πξντφλ ζα έρεη έθπησ-

ζε. 

Week Ο αξηζκφο ησλ κελψλ κεηαηξέπεηαη ζε εβδνκάδεο γηα δηεπθφ-

ιπλζε (νη 6 κήλεο είλαη 24 εβδνκάδεο). 

discount Η έθπησζε ησλ πξντφλησλ πνπ δελ πνπιήζεθαλ γηα ην ρξνλη-

θφ δηάζηεκα πνπ νξίζηεθε παξαπάλσ, (γηα παξάδεηγκα 70%). 

 

2.2.4 Πηλάθαο bought_products 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξέο ησλ ρξεζηψλ ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. πγθεθξηκέλα καο δείρλεη ηνλ ρξήζηε πνπ αγφξαζε έλα πξν-

τφλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαη αλ ην πξντφλ απηφ 

έρεη επηζηξαθεί. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ επηζηξνθψλ ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (Πξντφληα πνπ αγνξάζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο 7 κέξεο). Δπίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ πνπιεζεί. Κάζε θνξά πνπ 

ν ρξήζηεο αγνξάδεη πξντφληα κηα λέα εγγξαθή πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα απηφ. 

Πίλαθαο 54: bought_products 

Πίλαθαο: bought_products 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αγνξά  

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ αγνξάζηεθε 

date Η εκεξνκελία αγνξάο ηνπ πξντφληνο 

returned Αλ ην πξντφλ έρεη επηζηξαθεί ή φρη. Πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν 

θαζψο αλ έρεη ηηκή «No» ην πξντφλ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ 

ιίζηα ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα επηζηξνθήο 

ελψ αλ έρεη ηηκή «Yes» δελ ζα είλαη θαλεξφ. 

quantity Η πνζφηεηα αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 
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2.2.5 Πηλάθαο categories 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ηκήκαηα πινπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη ε 

θαηαζθεπή ηεο βάζεο πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηνχλ φια ηα πξντφληα. Βάζε ινηπφλ 

γηα φια ηα πξντφληα είλαη ε δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ γηα θάζε πξντφλ. Όπσο είλαη ήδε 

γλσζηφ ηα πξντφληα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο. Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα έρνπκε πξν-

τφληα φπσο  Τπνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα, Tablets ή απιψο Accessories. Ο πίλαθαο 

πεξηέρεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ. 

Πίλαθαο 55: categories 

Πίλαθαο: categories 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο 

Categorie_title Ο ηίηινο ηεο θαηεγνξίαο (πρ Τπνινγηζηέο)  

Categorie_description Μηα πεξηγξαθή ηεο θαηεγνξίαο 

Has_images Πξνζδηνξίδεη αλ ππάξρεη εηθφλα ή φρη. Σν πεδίν απηφ 

παίξλεη ηηο ηηκέο «Yes» ή «No». Αλ έρεη ηελ ηηκή Yes 

ηφηε ε θαηεγνξία καο έρεη εηθφλα ε νπνία ππάξρεη ζηνλ 

πίλαθα category_images πνπ ζα δνχκε παξαθάησ 

active Πξνζδηνξίδεη αλ ε θαηεγνξία είλαη ελεξγή ή φρη. Οη 

αλελεξγέο θαηεγνξίεο δελ εκθαλίδνληαη ζην front-end. 

 

2.2.6 Πηλάθαο categories_to_subcategories 

Κάζε θαηεγνξία πξντφληνο απνηειείηαη απφ ππνθαηεγνξίεο. Η ζχλδεζε ησλ θαηεγν-

ξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ απηνχ ηνπ πίλαθα. 

Πίλαθαο 56: categories_to_subcategories 

Πίλαθαο: categories_to_subcategories 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

Category_id Σν  id ηεο θαηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα categories 

Subcategory_id Σν id ηεο ππνθαηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα subcategories 
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2.2.7 Πηλάθαο category_images 

Πεξηέρεη ην φλνκα, ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ησλ εηθφλσλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

 

Πίλαθαο 57: category_images 

Πίλαθαο: category_images 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Category_id Σν  id ηεο θαηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα categories πνπ 

είλαη θαη ην φλνκα ηεο εηθφλαο 

type Ο ηχπνο ηεο εηθφλαο (πρ .jpg)  

size Σν κέγεζνο ηεο εηθφλαο 

 

2.2.8 Πηλάθαο comments 

Έλα νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξή-

ζηεο ηνπ λα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ζρνιηάζνπλ θάπνην απφ ηα πξντφληα ηνπ. Ο 

πίλαθαο απηφο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ. 

Πίλαθαο 58: comments 

Πίλαθαο: comments 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν  id ηνπ ζρνιίσλ 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ ζρνιίαζε ην πξντφλ 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ ζρνιηάζηεθε απφ ην ρξήζηε 

username Σν φλνκα ρξήζηε πνπ ζρνιίαζε ην πξντφλ 

comment Σν ζρφιην ηνπ ρξήζηε 

datetime Η εκεξνκελία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρφιην 

approved Πξνζδηνξίδεη αλ ην ζρφιην έρεη εγθξηζεί ή φρη. Παίξλεη 

ηηο ηηκέο «Yes» ή «No». ρφιηα πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

δειαδή έρνπλ ηηκή «No» δελ εκθαλίδνληαη θάησ απφ ηα 

πξντφληα. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ν ν-

πνίνο εγθξίλεη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηα ζρφιηα ησλ ρξε-

ζηψλ. 
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2.2.9 Πηλάθαο coupons 

Μηα πξφζζεηε ιεηηνπξγία, είλαη ε παξνρή εθπησηηθψλ θνππνληψλ ζε λένπο εγγεγξακ-

κέλνπο ρξήζηεο γηα ηνπο πξψηνπο ηξείο κήλεο. Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο θάλεη εγ-

γξαθή ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κηα λέα θαηαρψξεζε πξνζηίζεηαη ζηνλ πίλαθα cou-

pons. Η θαηαρψξεζε απηή δείρλεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε πνπ δηθαηνχηαη ην θνππφλη, 

ηελ έθπησζε πνπ παξέρεηαη απφ ην θνππφλη απηφ θαζψο θαη αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή 

φρη. Αλ έλα θνππφλη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηφηε δελ κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί θαζψο 

ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «has_used» ζα είλαη «Yes».  

Πίλαθαο 59: coupons 

Πίλαθαο: coupons 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θνππνληνχ 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ δηθαηνχηαη ην θνππφλη 

Coupon_type Ο ηχπνο ηνπ θνππνληνχ. Έσο ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

ηχπνο θνππνληνχ. Θα κπνξνχζακε λα εηζάγνπκε πεξηζζφηε-

ξνπο απφ έλαλ ηχπνπο θνππνληψλ ζαλ κειινληηθή επέθηαζε 

ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 

Coupon_discount Η έθπησζε πνπ παξέρεη ην θνππφλη. Η ηηκή ηεο έθπησζεο 

κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο 

Has_used Πεδίν πνπ δείρλεη εάλ έλα θνππφλη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ή 

φρη. Αλ έλα θνππφλη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηφηε ν ρξήζηεο δελ 

κπνξεί λα ην μαλά ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

2.2.10 Πηλάθαο coupons_activation 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κέζα απφ ην interface ηεο δηαρείξηζεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηεί ή λα απελεξγνπνηεί ηνλ κεραληζκφ ησλ θνππνληψλ. 

Πίλαθαο 60: coupons_activation 

Πίλαθαο: coupons_activation 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο 

active Πξνζδηνξίδεη αλ ν κεραληζκφο ησλ θνππνληψλ είλαη ελεξγν-
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πνηεκέλνο ή φρη. Αλ ην πεδίν  active πάξεη ηελ ηηκή «no» ηφηε 

ηα θνππφληα απελεξγνπνηνχληαη θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο 

ρξεζηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

 

2.2.11 Πηλάθαο coupons_discount 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αιιάδεη ηελ ηηκή ηεο έθπησζεο ησλ θνππν-

ληψλ κέζα απφ ηελ δηαρείξηζε. Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηελ έθπησζε πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηα θνππφληα. 

Πίλαθαο 61: coupons_discount 

Πίλαθαο: coupons_discount 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο 

discount Η ηηκή ηεο έθπησζεο γηα ηα θνππφληα πνπ παξέρνληαη 

 

2.2.12 Πηλάθαο features 

Κάζε έλα πξντφλ αλήθεη φπσο είπακε ζε κηα θαηεγνξία φπσο γηα παξάδεηγκα νη «Τπν-

ινγηζηέο» θαη θάζε κηα θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ππνθαηεγνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε «Αλαβάζκηζε Η/Τ». Κάζε ππνθαηεγνξία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειείηαη απφ «feature». 

Έλα «feature» ηεο ππνθαηεγνξίαο «Αλαβάζκηζε Η/Τ» κπνξεί λα είλαη «Μλήκεο RAM» 

ή «Δπεμεξγαζηέο». Σα «feature» είλαη ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη πξηλ ηα πξντφληα. 

Πίλαθαο 62: feautures 

Πίλαθαο: feautures 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θάζε feature 

name Σν φλνκα ηνπ feature 

description Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ feature 

has_images Πεδίν πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο «Yes» ή «No». Αλ ην πεδίν 

απηφ πάξεη ηελ ηηκή «Yes» ηφηε ην «feature» έρεη εηθφλα 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ πίλαθα «fea-

ture_images». 

active Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα feature είλαη ελεξγφ ή φρη.  

 



 

92 
 

2.2.13 Πηλάθαο feautures_to_subcategories 

Ο πίλαθαο απηφο πινπνηεί ηελ ζχλδεζε κηαο ππνθαηεγνξίαο κε έλα feature θαη είλαη 

απαξαίηεηνο, θαζψο ρσξίο απηφλ δελ ζα γλσξίδακε απφ πνηα feature απνηειείηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία. 

Πίλαθαο 63: feautures_to_subcategories 

Πίλαθαο: feautures_to_subcategories 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θάζε εγγξαθήο 

Feauture_id Σν id ηνπ feature απφ ηνλ πίλαθα feautures 

Subcategory_id Σν id ηεο ππνθαηεγνξίαο απφ ηνλ πίλαθα subcategories 

 

2.2.14 Πηλάθαο feauture_images 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηθφλεο ησλ feature φπσο ην φλνκα, ν ηχπνο θαη ην κέγε-

ζνο ηεο εηθφλαο. 

Πίλαθαο 64: feauture_images 

Πίλαθαο: feauture_images 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Feauture_id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο θάζε εηθφλαο πνπ είλαη θαη ην φλνκα 

ηεο. 

type Ο ηχπνο ηεο θάζε εηθφλαο (πρ .jpg) 

size Σν κέγεζνο ηεο. 

 

2.2.15 Πηλάθαο map 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ειεθηξνλη-

θνχ θαηαζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα πεξηέρεη ηνλ θψδηθα ελζσκάησζεο ηνπ ράξηε Google 

map πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη ην email επηθνηλσλί-

αο, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπο δπλακηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

Πίλαθαο 65: map 

Πίλαθαο: map 

Πεδίν Πεξηγξαθή 
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id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

code Ο θψδηθαο ελζσκάησζεο απφ ην API ηνπ Google map 

Contact_mail Σν email ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο. ε απηφ ην email ζηέιλν-

ληαη φια ηα κελχκαηα ησλ ρξεζηψλ. 

 

2.2.16 Πηλάθαο menu_type 

Ίζσο ν πην απιφο πίλαθαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ν πίλαθαο «Σχπνο κελνχ» ν ν-

πνίνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπκε ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζην front-end.   

Πίλαθαο 66: menu_type 

Πίλαθαο: menu_type 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

type Ο ηχπνο ηνπ κελνχ. Παίξλεη ηηο ηηκέο «1» θαη «2» αληίζηνηρα γηα 

θάζε κελνχ. 

 

2.2.17 Πηλάθαο newsletter 

Ο πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ηα email ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ λέα γηα 

πξνζθνξέο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Σν email ελφο ρξήζηε είλαη κνλαδηθφ.  

Πίλαθαο 67: newsletter 

Πίλαθαο: newsletter 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

email Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ ρξεζηψλ 

 

2.2.18 Πηλάθαο online_users 

Πεξηέρεη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο. 

Πίλαθαο 67: online_users 

Πίλαθαο: online_users 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 
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username Σν φλνκα ρξήζηε πνπ ζπλδέζεθε ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

timeout Ο ρξφλνο ζχλδεζεο 

 

2.2.19 Πηλάθαο orders 

Πεξηέρεη ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ. 

Πίλαθαο 68: orders 

Πίλαθαο: orders 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Order_id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο παξαγγειίαο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαγγειία  

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ αγνξάζηεθε 

Order_quantity Η πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο, πφζα ηεκάρηα δειαδή παξάγ-

γεηιε ν ρξήζηεο 

Order_created Η εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο 

cost Σν θφζηνο ηεο παξαγγειίαο 

status Η θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο  

Payment_id Σν id ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ πίλαθα 

payment_type.  

Receipment_id Σν id ηεο απφδεημεο πιεξσκήο απφ ηνλ πίλαθα Receipment 

comments Πξναηξεηηθά ζρφιηα ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πα-

ξαγγειία  

Use_coupon Πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη αλ έλαο ρξήζηεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

ην θνππφλη πνπ δηθαηνχηαη ή φρη. Αλ ε ηηκή ηνπ είλαη «Yes» 

ηφηε ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε ην θνππφλη ηνπ θαη δελ δηθαη-

νχηαη άιιν. 

 

2.2.20 Πηλάθαο payment_type 

Πεξηέρεη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο ελφο πξντφληνο απφ έλα ρξήζηε. 
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Πίλαθαο 69: payment_type 

Πίλαθαο: payment_type 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο 

type Ο ηχπνο ηεο πιεξσκήο γηα παξάδεηγκα Αληηθαηαβνιή ή Πηζησηη-

θή θάξηα θηι. 

active Πξνζδηνξίδεη αλ ν ηξφπνο πιεξσκήο είλαη ελεξγφο. Αλ είλαη αλε-

λεξγφο ηφηε δελ εκθαλίδεηαη ζηηο δηαζέζηκεο πιεξσκέο ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

2.2.21 Πηλάθαο products 

Ο πίλαθαο «Πξντφληα» είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο πίλαθεο ηεο Βάζεο Γεδνκέ-

λσλ θαζψο πεξηέρεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ελφο ειεθηξνλη-

θνχ θαηαζηήκαηνο, ηα πξντφληα. Όπσο άιισζηε θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ε πεξηγξαθή ηνπ, ε ηηκή ηνπ, 

αλ ην πξντφλ έρεη έθπησζε, πφηε θαηαρσξήζεθε θηι. 

Πίλαθαο 70: products 

Πίλαθαο: products 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Product_id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ πξντφληνο 

Feauture_id Σν Feature απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ζην νπνίν αλήθεη 

ην πξντφλ. 

Model_brand Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο (Corsair Samsung θηι) 

Product_name Ο ηίηινο ηνπ πξντφληνο 

Product_description Η πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο 

Product_brief_description Μηα πην ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ην πξντφλ 

Product_price Η ηηκή ηνπ πξντφληνο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Γελ απνηειεί ηελ 

ηειηθή ηηκή ηνπ. 

Final_price Η ηηκή ηνπ πξντφληνο καδί κε ηνλ ΦΠΑ 

Has_rating Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα πξντφλ έρεη αμηνιφγεζε. Παίξλεη 
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ηηο ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε ηνλ αλ ππάξρεη αμην-

ιφγεζε γη απηφ ην πξντφλ ή φρη. Αλ έλα πξντφλ έρεη αμην-

ιφγεζε ηφηε απηή βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα «prod-

ucts_rating». 

Has_images Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα πξντφλ έρεη θσηνγξαθία. Παίξλεη 

ηηο ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε ηνλ αλ ππάξρεη θσ-

ηνγξαθία  γη απηφ ην πξντφλ ή φρη. Αλ έλα πξντφλ έρεη 

θσηνγξαθία ηφηε απηή βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα «prod-

uct_images». 

quantity Η πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηελ απνζήθε (απφζεκα) 

active Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα πξντφλ είλαη ελεξγφ. Παίξλεη ηηο 

ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε ηνλ αλ ην πξντφλ είλαη 

ελεξγφ ή φρη. Αλ έλα πξντφλ δελ είλαη ελεξγφ ηφηε δελ 

εκθαλίδεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

created Η εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ 

modified Η εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ βά-

ζε δεδνκέλσλ 

brand «New» ή «Old» αλάινγα κε ην αλ έλα πξντφλ είλαη θαη-

λνχξγην ή παιηφ. Θα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε απηφ 

ην πεδίν θαζψο ε ρξήζε ηνπ είλαη πξναηξεηηθή. 

Category_id Σν id ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα categories ζηελ νπνία 

αλήθεη ην πξντφλ. 

Subcategory_id Σν id ηεο ππνθαηεγνξίαο ηνπ πίλαθα subcategories ζηελ 

νπνία αλήθεη ην πξντφλ. 

Has_comment Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα πξντφλ δηαζέηεη ζρφιηα. Παίξλεη ηηο 

ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε ηνλ αλ ην πξντφλ έρεη 

ζρφιην ή φρη. Σα ζρφιηα ελφο πξντφληνο απνζεθεχνληαη 

ζηνλ πίλαθα «comments». 

Has_discount Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα πξντφλ έρεη έθπησζε. Παίξλεη ηηο 

ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε ηνλ αλ ην πξντφλ έρεη 

έθπησζε ή φρη. Αλ ην πξντφλ έρεη έθπησζε ηφηε νη πιε-

ξνθνξίεο γηα ηελ έθπησζε βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα 

«products_discount» πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. 
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fpa Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) 

refundable Πξνζδηνξίδεη αλ ην πξντφλ είλαη επηζηξέςηκν ή φρη. Αλ 

έλα πξντφλ είλαη κε επηζηξέςηκν ηφηε ν ρξήζηεο δελ 

κπνξεί λα ην επηζηξέςεη γηαηί δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα 

ησλ επηζηξνθψλ. 

 

2.2.22 Πίλαθαο products_rating 

Πεξηέρεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηα πξντφληα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκα-

ηνο πνπ έρνπλ ηελ ηηκή «Yes» ζην πεδίν has_rating ηνπ πίλαθα products. 

Πίλαθαο 71: products_rating 

Πίλαθαο: products_rating 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ αμηνινγήζεθε. 

Rating Η αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντφλ 

Date Η εκεξνκελία ηεο αμηνιφγεζεο 

User_id Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ αμηνιφγεζε 

 

2.2.23 Πίλαθαο products_to_feautures 

Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο  ψζηε λα γίλεηαη ζχλδεζε κεηαμχ ελφο πξντφληνο θαη 

ελφο feature γηα λα κπνξεί ην πξντφλ λα απνθηά κηα ππνθαηεγνξία αιιά θαη κηα θαηε-

γνξία. Ο πίλαθαο απηφο ζηνρεχεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ products θαη features. 

Πίλαθαο 72: products_to_feautures 

Πίλαθαο: products_to_feautures 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο εγγξαθήο 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Feature 

Feauture_id Σν id ηνπ Feature 
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2.2.24 Πίλαθαο product_attributes 

Κάζε πξντφλ ηνπ πίλαθα «products» ζπλδέεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

(attributes) ηνπ πίλαθα «product_attributes». Έηζη γηα παξάδεηγκα έλαο επεμεξγαζηήο 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην «bandwith», νη ππξήλεο «Cores» θηι ελψ έλα θηλεηφ ηε-

ιέθσλν έρεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε «ROM», «RAM», «SD card» θηι. Ο πίλαθαο 

«product_attributes» πεξηέρεη φινπο ηνπο ηίηινπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ καδί κε ηελ ηη-

κή ηνπο. 

Πίλαθαο 73: product_attributes 

Πίλαθαο: product_attributes 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ attribute 

Attribute_name Σν φλνκα ηνπ attribute ηνπ πξντφληνο (πρ Μλήκε)  

value Η ηηκή ηνπ attribute (πρ 512 MB DDR3 ) 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην attribute 

active Πξνζδηνξίδεη αλ έλα attribute είλαη ελεξγφ ή φρη. ε πεξί-

πησζε πνπ είλαη αλελεξγφ ηφηε δε εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα 

ησλ attribute 

 

2.2.25 Πίλαθαο product_discount 

Ο πίλαθαο product_discount πεξηέρεη γηα θάζε πξντφλ κε έθπησζε, ην πνζφ ηεο έθπησ-

ζήο ηνπ. 

Πίλαθαο 74: product_discount 

Πίλαθαο: product_discount 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Id Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο έθπησζεο 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο ην νπνίν έρεη έθπησζε 

discount Σν πνζφ ηεο έθπησζεο ζε πνζνζηφ % (πρ 60%) 

Clear_discount Σν απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ πεδίνπ discount κε ην 100 

(60/100=0.6). Υξεζηκνπνηείηαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ πξάμε-

σλ. 
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2.2.26 Πίλαθαο product_images 

Ο ελ ιφγσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηθφλεο ησλ 

πξντφλησλ, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Πίλαθαο 75: product_images 

Πίλαθαο: product_images 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ αλήθεη ε θσηνγξαθία 

type Ο ηχπνο ηεο εηθφλαο (πρ jpeg) 

size Σν κέγεζνο ηεο εηθφλαο. 

 

2.2.27 Πίλαθαο receipment 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε ηεο πιεξσ-

κήο. 

Πίλαθαο 76: receipment 

Πίλαθαο: receipment 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο απφδεημεο πιεξσκήο 

type Ο ηχπνο ηεο απφδεημεο (απφδεημε, ηηκνιφγην) 

 

2.2.28 Πίλαθαο returns 

Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο αγνξάζεη θάπνην πξντφλ θαη είλαη ειαηησ-

καηηθφ ή απιψο κεηαληψζεη γηα ηελ αγνξά ηνπ; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πειάηεο ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη ην πξντφλ πνπ αγφξαζε ζπκπιεξψλνληαο 

ηε θφξκα επηζηξνθήο πξντφλησλ. Έηζη ινηπφλ απηφο ν πίλαθαο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο επηζηξνθέο ησλ πξντφλησλ πνπ αγφξαζαλ νη πειάηεο. 

Πίλαθαο 77: returns 

Πίλαθαο: returns 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο επηζηξνθήο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ επέζηξεςε ην πξντφλ 
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Return_product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ επέζηξεςε ν ρξήζηεο 

Return_cause_id Σν id ηεο αηηίαο ηεο επηζηξνθήο απφ ηνλ πίλαθα re-

turn_cause γηα παξάδεηγκα «Διαηησκαηηθφ πξντφλ» 

Return_type Σν είδνο ηεο επηζηξνθήο. Αλ πάξεη ηελ ηηκή «rep» (re-

place) ηφηε ν ρξήζηεο αηηείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξντφληνο ελψ αλ πάξεη ηελ ηηκή «ret»(return money) 

ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ. 

Product_price Η ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο πνπ επέζηξεςε ν ρξήζηεο 

quantity ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη αγνξάζεη πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ίδηα πξντφληα, ην πεδίν απηφ καο δείρλεη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα 

επηζηξέςεη. 

comments Πξναηξεηηθά ζρφιηα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πξντφληνο 

completed Πξνζδηνξίδεη εάλ κηα επηζηξνθή έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ θφξκα ησλ επηζηξν-

θψλ εκθαλίδνληαη κφλν νη επηζηξνθέο πνπ δελ έρνπλ 

εγθξηζεί δειαδή έρνπλ ηελ ηηκή «No» ζην πεδίν com-

pleted. Αληίζηνηρα αλ ν δηαρεηξηζηήο εγθξίλεη κηα επη-

ζηξνθή ηφηε ε ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ αιιάδεη ζε «Yes» 

 

2.2.29 Πίλαθαο return_cause 

Γηαηί έλαο πειάηεο λα ζέιεη λα επηζηξέςεη έλα πξντφλ; Η απάληεζε δίλεηαη κε ηελ βνή-

ζεηα απηνχ ηνπ πίλαθα ν νπνίνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θάπνηνο 

ρξήζηεο επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα επηζηξνθή. 

Πίλαθαο 78: return_cause 

Πίλαθαο: return_cause 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο αηηίαο επηζηξνθήο 

cause_description Η αηηία ηεο επηζηξνθήο πρ ειαηησκαηηθφ πξντφλ. 
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2.2.30 Πίλαθαο shopping_cart 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο πίλαθεο 

ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Η ρξήζε ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ν ζσζηφο ζρεδη-

αζκφο ηνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ην ζχζηεκα καο. Υσξίο 

απηφλ ηνλ πίλαθα νη ρξήζηεο δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ πξντφληα ζην θα-

ιάζη αγνξψλ θαη άξα δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ πξντφληα. Πην απιά, ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ ζα ήηαλ παξά κηα απιή ζειίδα παξνπζίαζεο ησλ πξντφ-

λησλ. Ο πίλαθαο απηφο απνζεθεχεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηνπο ρξήζηεο. 

Πίλαθαο 79: shopping_cart 

Πίλαθαο: shopping_cart 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Cart_id Σν id ηεο εγγξαθήο  

Session_id Ο κνλαδηθφο θσδηθφο session γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία 

ηνπ ρξήζηε. Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ πεδίνπ ην ζχζηεκα αλα-

γλσξίδεη ην ρξήζηε θαη γλσξίδεη ηη πξντφληα πξφζζεζε ζην θα-

ιάζη αγνξψλ ηνπ. 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο πνπ πξφζζεζε ν ρξήζηεο ζην θαιάζη αγν-

ξψλ 

Quantity Η πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε πνπ μεθίλεζε ηε ζπλεδξία 

date Η εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ έγηλε ε πξνζζήθε ζην θαιάζη 

αγνξψλ 

 

2.2.31 Πίλαθαο subcategories 

Δίλαη έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ. 

Πίλαθαο 80: subcategories 

Πίλαθαο: subcategories 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο ππνθαηεγνξίαο 

Subcategory_title Ο ηίηινο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

Subcategory_description Η πεξηγξαθή ηεο ππνθαηεγνξίαο 

Has_images Πεδίν πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε 
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ην αλ ε ππνθαηεγνξία δηαζέηεη εηθφλα ή φρη. 

active Πεδίν πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο «Yes» ή «No» αλάινγα κε 

ην αλ ε ππνθαηεγνξία είλαη ελεξγή ή φρη. 

 

2.2.32 Πίλαθαο subcategory_images 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη εηθφλεο, αλ ππάξρνπλ, απφ ηηο π-

πνθαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ. 

Πίλαθαο 81: subcategory_images 

Πίλαθαο: subcategory_images 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Subcategory_id Σν id ηεο ππνθαηεγνξίαο θαη φλνκα ηεο εηθφλαο 

type Ο ηχπνο ηεο θσηνγξαθίαο 

size Σν κέγεζνο ηεο θσηνγξαθίαο 

 

2.2.33 Πίλαθαο total_sales 

Ο ελ ιφγσ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ησλ αγνξψλ. πγθεθξηκέλα θξαηάεη ηηο 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο αλά εκέξα. Αλ ε εκεξνκελία α-

γνξάο ελφο πξντφληνο δελ ππάξρεη θαηαρσξεκέλε, ηελ εηζάγεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ α-

ιιηψο ηελ επεμεξγάδεηαη(update). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνπζίαζε γξαθεκάησλ κε 

ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο φπσο νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλά κήλα ή αλά έηνο. 

Πίλαθαο 82: Πηλαθαο total_sales 

Πίλαθαο: total_sales 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο εγγξαθήο 

date Η εκεξνκελία αγνξάο 

Total_sales Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πσιήζεσλ (πξντφλησλ πνπ πνπιή-

ζεθαλ) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα date 
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2.2.34 Πίλαθαο users 

Ο πίλαθαο «Υξήζηεο» πεξηέρεη φινπο ηνπο ελεξγνχο ή κε ελεξγνχο ρξήζηεο ηνπ ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ην νλνκαηεπψλπκν, ε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θηι. 

 

Πίλαθαο 83: users 

Πίλαθαο: users 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε 

First_name Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε 

Last_name Σν επίζεην ηνπ ρξήζηε 

username Σν φλνκα ρξήζηε 

password Ο θσδηθφο ηνπ ρξήζηε, θξππηνγξαθεκέλνο κε md5 γηα πε-

ξηζζφηεξε αζθάιεηα 

Email Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ ρξήζηε 

landphone Σν ζηαζεξφ ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε 

mobile Σν θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε 

address Η δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ρξήζηε 

Address_number Σν λνχκεξν ηεο δηεχζπλζεο 

country Η ρψξα θαηνηθίαο 

city Η πφιε θαηνηθίαο 

active Πξνζδηνξίδεη εάλ έλαο ρξήζηεο είλαη ελεξγφο ή φρη. Αλ έλαο 

ρξήζηεο δελ είλαη ελεξγφο ηφηε δελ εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα 

ησλ ρξεζηψλ θαη δελ κπνξεί λα θάλεη ηαπηνπνίεζε ζηνηρεί-

σλ θαζψο είλαη «εηθνληθά» δηαγξακκέλνο απφ ην ζχζηεκα. 

Last_seen Η εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε ζην ζχ-

ζηεκα 

created Η εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε 

Has_images Πξνζδηνξίδεη αλ ν ρξήζηεο έρεη απνζεθεπκέλε θσηνγξαθία 

θαη αλ έρεη, νη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα  

«user_images» 

Has_coupon Πξνζδηνξίδεη εάλ ν ρξήζηεο δηθαηνχηαη εθπησηηθφ θνππφλη 

πξνζθνξάο ή φρη αλάινγα αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ είλαη «Yes» 
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ή «No». Αλ δηθαηνχηαη ηφηε απηφ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα cou-

pons ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

2.2.35 Πίλαθαο user_history 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο θξαηά πιεξνθνξίεο, φπσο ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηνπο ρξή-

ζηεο. Γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα πνπ είδε θά-

πνηνο ρξήζηεο έλα πξντφλ.   

Πίλαθαο 84: user_history 

Πίλαθαο: user_history 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

id Σν id ηεο εγγξαθήο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε  

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο  

Category_id Σν id ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ 

added_to_cart Μεηξεηήο πξντφλησλ πνπ κπήθαλ ζην θαιάζη αγνξψλ 

seen Πεδίν πνπ θξαηά ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ έλαο ρξήζηεο 

είδε έλα πξντφλ. 

Total_counter Πεδίν πνπ θξαηά ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ έλαο ρξήζηεο 

είδε έλα πξντφλ. 

Last_modified Ηκεξνκελία πξνβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ πξντφληνο. Υξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ πνπ είδε έλαο ρξή-

ζηεο ζην παξειζφλ.  

 

2.2.36 Πίλαθαο user_history2_bought_items 

ε αληίζεζε κε ηνλ πίλαθα user_history ν πίλαθαο user_history2_bought_items πεξηέρεη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο αγνξέο ησλ ρξεζηψλ. Έηζη αληί λα καο δείρλεη πφζεο θνξέο 

έλαο ρξήζηεο είδε έλα πξντφλ, καο δείρλεη πφζεο θνξέο έλαο ρξήζηεο αγφξαζε έλα πξν-

τφλ. 

Πίλαθαο 85: user_history2_bought_items 

Πίλαθαο: user_history2_bought_items 

Πεδίν Πεξηγξαθή 
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id Σν id ηεο εγγξαθήο 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε   

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο  

Category_id Σν id ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ 

seen Πεδίν πνπ θξαηά ηνλ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ έλαο ρξήζηεο είδε 

έλα πξντφλ. 

Total_counter Πεδίν πνπ θξαηά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αγνξψλ ελφο πξντφληνο 

απφ έλα ρξήζηε. 

date Ηκεξνκελία αγνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ πξντφληνο. 

 

2.2.37 Πίλαθαο user_images 

Ο πίλαθαο «User_images» πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο εηθφλεο ησλ ρξε-

ζηψλ. 

Πίλαθαο 86: user_images 

Πίλαθαο: user_images 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

User_id Σν id ηνπ ρξήζηε ζηνλ νπνίν αλήθεη ε θσηνγξαθία θαη φλνκα ηεο. 

type Ο ηχπνο ηεο εηθφλαο ηνπ ρξήζηε 

size Σν κέγεζνο ηεο εηθφλαο 

 

2.2.38 Όςε Find_most_viewed 

Η φςε find_most_viewed είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 

user_history, ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηα πξντφληα. πγθεθξηκέλα, αζξνίδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνξψλ πνπ νη ρξήζηεο είδαλ έλα πξντφλ πνπ αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία. Γηα λα ην 

θάλεη απηφ, πξνζζέηεη ηα πεδία ηεο ζηήιεο total_counter ηνπ πίλαθα user_history γηα 

θάζε θαηεγνξία πξντφληνο πνπ είδε θάζε ρξήζηεο. 

Πίλαθαο 87: Όςε Find_most_viewed 

Όςε: find_most_viewed 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Category_id Σν id ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο γηα ην νπνίν αζξνίδνληαη ηα views 
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Total_sum Σα ζπλνιηθά views απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ην ζπγθε-

θξηκέλν πξντφλ 

 

Δηθόλα 55: Η όςε find_most_viewed 

 

 

2.2.39 Όςε top_rated 

Η φςε top_rated είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 

products_rating, ηνπ ζπλνιηθνχ rating ελφο πξντφληνο, δειαδή ηεο αμηνιφγεζεο απηνχ 

ηνπ πξντφληνο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δηδηθφηεξα ε 

φςε απηή, αζξνίδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ γηα θάζε θαηεγνξία πξντφληνο. Γηα λα 

ην θάλεη απηφ, πξνζζέηεη ηα πεδία ηεο ζηήιεο «rating» ηνπ πίλαθα «products_rating» 

γηα θάζε πξντφλ πνπ αμηνιφγεζαλ νη ρξήζηεο. 

Πίλαθαο 88: Όςε top_rated 

Όςε: top_rated 

Πεδίν Πεξηγξαθή 

Category_id Σν id ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο 

Product_id Σν id ηνπ πξντφληνο γηα ηνλ νπνίν αζξνίδνληαη νη αμηνιν-

γήζεηο 

Total_sum Η ζπλνιηθή αμηνιφγεζε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

 

2.3 SQL Injection θαη πξνζηαζία βάζεο δεδνκέλσλ 

Σν SQL injection είλαη κηα κνξθή επίζεζεο απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ 

ζαλ ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θψδηθα πνπ εθκεηαιιεχεηαη πηζαλά θελά αζθαιείαο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ελφο ζπζηήκαηνο. Σν θελφ ζηελ αζθάιεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαπνηε-

ιεζκαηηθφ θηιηξάξηζκα ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε κε ζπλέπεηα λα ππάξρνπλ κέζα 
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ζε απηά, έλζεηα SQL εξσηήκαηα ή ζε κε ηζρπξψο ηππνπνηεκέλα (strongly typed) δε-

δνκέλα, φπνπ κπνξεί λα ππάξμεη απξφζκελε εθηέιεζε θψδηθα. Παξαθάησ εμεηάδνληαη 

ηα δχν απηά ελδερφκελα.[B5] 

2.3.1 Αλαπνηειεζκαηηθό θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

Σν αλαπνηειεζκαηηθφ θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ ζπκβαίλεη φηαλ έλαο ρξήζηεο εηζάγεη 

δεδνκέλα ζηηο δηάθνξεο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα νπνία δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαλέλαο έιεγρνο γηα ραξαθηήξεο δηαθπγήο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηα δεδνκέλα 

απηά λα απνζεθεχνληαη φπσο είλαη κέζα ζε κηα SQL έθθξαζε, πξάγκα πνπ απεηιεί ηε 

βάζε δεδνκέλσλ καο απφ πηζαλή εηζαγσγή θψδηθα απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Ο 

παξαθάησ θψδηθαο δείρλεη κηα ηέηνηα πεξίπησζε: 

$query = “SELECT * FROM admins WHERE username = „$username‟ AND password = 

„$password‟ ”; 

 

Ο θψδηθαο απηφο πξννξίδεηαη γηα λα επηιέγεη ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα θαη θσδηθνχο δηα-

ρεηξηζηψλ απφ ηνλ πίλαθα ησλ δηαρεηξηζηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ζην ζχζηεκα. Όκσο αλ νη κεηαβιεηέο username ή password πάξνπλ θά-

πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο φπσο είλαη ε παξαθάησ, ηφηε ζα ππάξρεη απξφζκελε εθηέιε-

ζε θψδηθα: 

' OR ''=' 

 

Έηζη ηψξα ε έθθξαζε query γίλεηαη 

SELECT * FROM admins WHERE username = 'username' AND password = ' ' OR ' '=' ' ;    

 

Αλ ν θψδηθαο απηφο ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ζπλάξηεζε ηαπηνπνίεζεο ρξήζηε, ηφηε ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηινγή φισλ ησλ δηαρεηξηζηψλ αθνχ ε έθθξαζε ' '=' ' είλαη 

πάληα αιεζήο.  
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Δηθόλα 56: Αλαπνηειεζκαηηθό θηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ 

 

ηε ζέζε ηεο έθθξαζεο απηήο ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη θαη ε έθθξαζε ' OR 't'='t α-

θνχ θαη απηή είλαη πάληα αιεζήο. [B4,B5] 

2.3.2 Λαλζαζκέλνο ρεηξηζκόο ηύπσλ δεδνκέλσλ 

Η πεξίπησζε απηή ηνπ SQL injection ζπκβαίλεη φηαλ ζε κηα θφξκα εηζαγσγήο δεδνκέ-

λσλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα πεξηνξηζκνχο ηχπσλ δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβεί φηαλ έλα αξηζκεηηθφ πεδίν φπσο ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ελφο ρξήζηε 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα SQL έθθξαζε αιιά ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ειέγ-

ρεη ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ απηά είλαη φλησο αξηζ-

κεηηθά. Γηα παξάδεηγκα: 

$query = “SELECT * FROM products WHERE product_id = ' $id ' “; 

Δίλαη πξνθαλέο απφ ηελ παξαπάλσ δήισζε φηη ν πξνγξακκαηηζηήο πεξηκέλεη αξηζκε-

ηηθά δεδνκέλα γηα ην πεδίν «product_id».  

Δηθόλα 57: Λαλζαζκέλνο ρεηξηζκόο ηύπσλ δεδνκέλσλ 

 

Παξφια απηά, αλ δνζνχλ δεδνκέλα ηχπνπ string, ηφηε ν θαθφβνπινο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρεηξηζηεί ηελ SQL έθθξαζε φπσο απηφο επηζπκεί. [B5] Γηα παξάδεηγκα, ζέηνληαο ηε 

κεηαβιεηή id ζε: 

1;DROP TABLE products 
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Θα δηαγξαθεί ν πίλαθαο products απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ ε SQL ζα εθηηκήζεη 

ηελ έθθξαζε σο: 

SELECT * FROM products WHERE product_id = 1;DROP TABLE products; 

2.3.3 Απνθπγή SQL Injection 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ απνθπγή SQL injection attack, είλαη ε αθαίξεζε ραξαθηήξσλ δηα-

θπγήο απφ πεδία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, παξακέηξνπο ζην URL θαη ηηκέο απφ cookies. 

ην παξφλ ζχζηεκα νη κέζνδνη «sanatize» πνπ βξίζθνληαη ζην αξρείν «modules 

/initial_functions.php» θαζψο  θαη ε ζπλάξηεζε «mysql_prep» ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ απνθπγή ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. Οη «sanatize» ζπλαξηήζεηο, ειέγρνπλ αλ φλησο ηα 

δεδνκέλα πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο είλαη απηά πνπ ζεσξνχκε εκείο σο ινγηθά, γηα 

παξάδεηγκα αλ ζε έλα αξηζκεηηθφ πεδίν ν ρξήζηεο εηζάγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

2.3.4 Κξππηνγξάθεζε θσδηθώλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

Σν εξγαιείν phpmyadmin καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θξππηνγξαθήζνπκε ηηο ηηκέο ησλ 

πεδίσλ πνπ επηζπκνχκε ζηε βάζε δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, 

φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε «md5 hash» ζην πεδίν ηνπ θσδηθνχ ελφο ρξή-

ζηε. 

Δηθόλα 58: Κξππηνγξάθεζε πεδίνπ 

 

2.4 Δπίινγνο 

Με ηελ παξνπζίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη ην πξψην κέξνο ηεο ηεθκε-

ξίσζεο. Ο αλαγλψζηεο πιένλ έρεη απνθηήζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδν-

κέλσλ απνηειεί θιεηδί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαζψο ην παξακηθξφ ιάζνο 

κπνξεί λα αιινηψζεη νιφθιεξε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ζσζηή ζρεδίαζε ηνπ 

ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε, πξηλ αθνινπζήζεη ε πινπνί-
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εζε ηνπ. ην δεχηεξν κέξνο ηεο ηεθκεξίσζεο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο αθνξά ηε θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θσδηθνπνί-

εζε ηεο εθαξκνγήο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ηερλνιν-

γηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη κεξηθέο αλαθνξέο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα θάζε 

ηερλνινγίαο  ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη αληηιεπηέο απφ ηνπο αλα-

γλψζηεο. 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ – ΥΔΓΙΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

3.1 Δηζαγσγή 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα πξηλ μεθηλήζνπκε ηε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο εί-

λαη ε επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ην αλαπηχ-

μνπκε. Η επηινγή απηή ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά έρνληαο σο γλψκνλα ηελ 

επειημία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα έρνπκε απφ ηε ρξήζε ηνπο. Η παξνχζα δηπισκαηη-

θή εξγαζία αθνξά κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία φπσο είπακε ζα βξίζθεηαη online.  Έηζη ινη-

πφλ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε web ηερλνινγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο. 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC θαζψο θαη ησλ 

έηνηκσλ βηβιηνζεθψλ ή ηκεκάησλ θψδηθα πνπ βνήζεζαλ ζηε ζχλζεζε ηεο. 

3.2 Σερλνινγίεο 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη πα-

ξαθάησ: 

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP,  ε νπνία βαζίζηεθε ζην κνληέιν MVC 

 Βάζε δεδνκέλσλ MySQL κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο phpmyadmin κε ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ νη πίλαθεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript θαη jQuery 

 Σερλνινγία AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ε νπνία ρξεζηκν-

πνηήζεθε θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα 

κελ αλαλεψλεηαη νιφθιεξε ε ζειίδα θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηεί κηα αμηνιφγεζε ζε έλα πξντφλ. 

 Σα δηαδνρηθά θχιια ζηπι CSS3 γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηάηαμεο (layout) ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Γιψζζα ζήκαλζεο HTML5 πνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ web εθαξκνγψλ. 

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java (Apache Mahout) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εηδηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ζηα πξντφληα. 
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3.2.1 HTML 

Ο βαζηθφο ππξήλαο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην internet είλαη γξακκέλνο ζηελ 

γιψζζα ζήκαλζεο HTML (Hypertext Markup Language). Η HTML γξάθεηαη ππφ κνξ-

θή ζηνηρείσλ HTML ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εηηθέηεο (tags) νη νπνίεο πεξηθιείνληαη 

κέζα ζε ζχκβνια < θαη >.  Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ αλά δεχγε. Αλά-

κεζα ζηηο εηηθέηεο νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ θείκελν, πίλαθεο, εηθφλεο 

θηι. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα ηεο, απνηειεί κηα γιψζζα γηα ηελ πεξηγξαθή hypertext 

θεηκέλσλ ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1990. Η γιψζζα απηή ρξεζηκνπνη-

είηαη ζην WWW (World Wide Web) θαη απνηειεί ππνζχλνιν ηεο γιψζζαο SGML 

(Standard Generalized Markup Language), πνπ επηλνήζεθε απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ 

λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο κε ηππνπνηεκέλεο εκθάληζεο θεηκέλσλ ζε δηάθνξα ππνινγη-

ζηηθά ζπζηήκαηα. Η γιψζζα απηή έρεη ηππνπνηεζεί απφ ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ ηπ-

πνπνίεζεο ηερλνινγηψλ ηνπ web, ην World Wide Web Consortium (W3C). [I16] 

3.2.2 CSS 

Σα Φχιια Γηακφξθσζεο ηπι (Cascading Style Sheets - CSS) είλαη κηα γιψζζα δηα-

κφξθσζεο ηζηνζειίδσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

εγγξάθνπ ην νπνίν έρεη γξαθηεί ζε θάπνηα απφ ηηο γιψζζεο ζήκαλζεο (markup lan-

guages). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο γξακκέλεο ζε HTML θαη XHTML, αι-

ιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν ηεο XML γηα ηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ. Οπζηαζηηθά ην CSS είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζηηιηζηηθή νξγάλσζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. [I17] 

3.2.3 JavaScript - jQuery 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φζν πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο δεκηνπξγνχζαλ νη ζρεδηα-

ζηέο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο, ηφζν κεγάισλε ε απαίηεζε γηα δπλακηθέο ηζηνζειίδεο. 

Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα φκσο πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ, ήηαλ ν πφιεκνο ησλ 

browser πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ αλάκεζα ζε 

πεξηεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ JavaScript αλαπηχ-

ρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Netscape ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Sun Microsystems θαη ε πξψηε 

ηεο έθδνζε δεκνζηεχηεθε ην 1995. Η JavaScript είλαη κηα δηεξκελεπκέλε γιψζζα πξν-

γξακκαηηζκνχ, κε ηδηφηεηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, ρσξίο 

φκσο λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πιήξεο αληηθεηκελνζηξαθήο. Υηίζηεθε πάλσ ζην 

πξφηππν ησλ γισζζψλ C, C++ θαη Java. [B1, B5] 
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Η jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε ηεο JavaScript, ζρεδηαζκέλε γηα λα απινπνηήζεη ηελ π-

ινπνίεζε ζελαξίσλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε θαη είλαη ζπκβαηή κε πνιινχο browser. 

Κπθινθφξεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006. Πάλσ απφ ην 65 % ησλ 10.000 ηζφηνπσλ κε ηε 

κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηε βηβιηνζήθε απηή. [I18] 

3.2.4 AJAX 

Ο φξνο AJAX επηλνήζεθε ην 2005 απφ ηνλ Jesse James Garrett θαη πξνέξρεηαη απφ ην 

Asynchronous JavaScript and XML. ηηο 5 Απξηιίνπ ηνπ 2006, ε W3S θπθινθφξεζε ην 

πξψην πξνζρέδην γηα ην αληηθείκελν ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα επίζεκν 

web πξφηππν. Η ηερλνινγία AJAX είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ 

πνπ βνεζά θάπνηνλ επθνιφηεξα λα δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθνχο ηζηφηνπνπο. Πιένλ 

ππάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ είλαη πινπνηεκέλεο θαη βαζίδνληαη πιήξσο ζε  AJAX θαη εί-

λαη γεγνλφο φηη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε θαη έρνπλ πάξα πνιχ 

κεγάιν βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο. Βαζηθά απηφ πνπ θάλεη ην AJAX είλαη λα ρξεζηκνπνη-

εί ην αληηθείκελν XmlHttpRequest ηεο JavaScript, ην νπνίν ζηέιλεη αζχγρξνλα ηηο αη-

ηήζεηο ζηνλ server, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλαλέσζε ηεο ζειίδαο. [I19] 

3.2.5 PHP 

Η PHP (Hypertext Preprocessor) είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, αλνηρηνχ θψδηθα 

θαη γεληθνχ ζθνπνχ γιψζζα ζελαξίνπ πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί κέζα ζε θψδηθα HTML θαη λα ε-

θηειείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ηε ζειίδα. Ο PHP θψδηθαο κεηαθξά-

δεηαη ζηνλ web δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγεί θψδηθα HTML ή άιιε έμνδν πνπ ζα δεη ν 

επηζθέπηεο. Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηελ PHP απφ ηα client-side JavaScript‟s είλαη φηη ν 

θψδηθαο εθηειείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ server(εμππεξεηεηή). 

3.2.5.1 Αξρηηεθηνληθή Βάζεο Γεδνκέλσλ κε PHP – MySQL 

Η βαζηθή ιεηηνπξγία ελφο web server θαίλεηαη ζηελ «Δηθφλα 59». Απηφ ην ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ δχν αληηθείκελα. Σν έλα είλαη ν Web browser θαη ην άιιν ν Web serv-

er. Απαηηείηαη κεηαμχ ηνπο κηα ζχλδεζε επηθνηλσλίαο. Έλαο browser θάλεη κηα αίηεζε 

ζηνλ server θαη έπεηηα ν server ζηέιλεη πίζσ κηα απφθξηζε. Απηή ε αξρηηεθηνληθή εμπ-

πεξεηεί φηαλ ν δηαθνκηζηήο παξέρεη ζηαηηθέο ζειίδεο. Η αξρηηεθηνληθή πνπ ππνζηεξίδεη 

κηα Web ηνπνζεζία κε βάζε δεδνκέλσλ είλαη ιίγν πην πεξίπινθε. Η Web εθαξκνγή κε 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αθνινπζεί 

ηελ γεληθή δνκή πνπ θαίλεηαη ζηελ «Δηθφλα 60». [B5] 
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Δηθόλα 59: Βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο Web Server 

 

 

Δηθόλα 60: Βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο Web Server κε βάζε δεδνκέλσλ 

 

3.3 Αξρηηεθηνληθή MVC (Model View Controller) 

αλ βάζε ηεο γιψζζαο  πξνγξακκαηηζκνχ PHP ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγα-

ζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν MVC(Model View Controller). Η ρξήζε απηνχ ηνπ 

κνληέινπ καο παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαζψο ν πεγαίνο θψδηθαο  ηεο εθαξκνγήο 

είλαη επαλάγλσζηνο θαη επεθηείλεηαη εχθνια. Δπηπιένλ, ε αξρηηεθηνληθή MVC καο δί-

λεη ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηκεκάησλ θψδηθα ζηελ αλάπηπμε παξφκνησλ 

εθαξκνγψλ. Αο δνχκε φκσο ηη είλαη ε αξρηηεθηνληθή MVC. 

Η αξρηηεθηνληθή MVC απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαδη-

θηπαθψλ εθαξκνγψλ ζήκεξα. Η αξρή ηνπ MVC είλαη λα επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ηεο εθαξκνγήο θαη ζην ηκήκα πνπ αθνξά ηελ πα-

ξνπζίαζε ηεο. Με απηφ ην δηαρσξηζκφ είλαη εχθνιν πιένλ λα εθηεινχληαη αιιαγέο ζε 

έλα ηκήκα ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην άιιν. 
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Δηθόλα 61: Αλαπαξάζηαζε αξρηηεθηνληθήο MVC 

 

Σν MVC θαζνξίδεη ηξία ηκήκαηα: 

 Το μονηέλο (Model) ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ ιακ-

βάλεη απφ ηνλ controller. 

 Την παποςζίαζη(View) ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπαξηζηά ηα δεδνκέλα ηνπ κν-

ληέινπ ζηηο δηεπαθέο ηεο εθαξκνγήο. 

 Τον ελεγκηή(Controller) πνπ αλαιακβάλεη ηελ ζχλδεζε ηνπ κνληέινπ κε ηελ 

παξνπζίαζε θαζψο θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ε επηθνηλσλία. [I20] 

3.3.1 Οθέιε ηνπ MVC 

Σν MVC είλαη έλα δνθηκαζκέλν θαη πξαγκαηηθφ κνληέιν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ θάλεη 

κηα εθαξκνγή εχθνιε ζηε ζπληήξεζε, αξζξσηή θαη έλα γξήγνξα αλαπηπζζφκελν παθέ-

ην. Η θαηαζθεπή ησλ κεξψλ ηεο εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά κνληέια, πξνβνιέο θαη ε-

ιεγθηέο θάλεη ηελ εθαξκνγή λα ζηέθεηαη θαιχηεξα ζηα πφδηα ηεο. Νέα ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ πνιχ εχθνια. Η αξζξσηή θαη δηακνηξαζκέλε αξρηηεθηνληθή 

επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ζρεδηαζηέο λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα. Η κνηξα-

ζκέλε απηή αξρηηεθηνληθή επίζεο, επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα πξαγκαηνπνη-

νχλ αιιαγέο ζε έλα κέξνο ηνπ θψδηθα ρσξίο λα επεξεάδνληαη άιια. 

3.3.2 Η γιώζζα PHP θαη ην κνληέιν MVC  

Αθνχ είδακε ηη είλαη ην κνληέιν MVC θαη επηιέμακε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

PHP ζαλ scripting γιψζζα γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο καο, ζε απηφ ην ζεκείν 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο MVC ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP γηα λα δνχκε ζηελ πξάμε πσο ιεηηνπξγεί ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία.  

Έζησ φηη επηζπκνχκε λα κεηαθηλεζνχκε ζηελ θφξκα επηθνηλσλίαο, γηα λα ζηείινπκε 
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έλα κήλπκα ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη έζησ φηη ηε δεδνκέλε ζηηγκή βξηζθφκαζηε 

ζηελ εμήο ζειίδα: 

 

Η παξαπάλσ ζειίδα παίδεη ην ξφιν ηνπ κνληέινπ (model). Όηαλ θάλνπκε θιηθ ζηνλ 

ζχλδεζκν γηα λα κεηαθεξζνχκε ζηελ ζειίδα επηθνηλσλίαο, ην URL ζα αιιάμεη φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

Παξαηεξνχκε φηη πξνζηέζεθε ε ζπκβνινζεηξά « &ref=confor » (ηκήκαηα ησλ ιέμεσλ 

contact form). Απηή ε θαηάζηαζε φπνπ βξηζθφκαζηε παίδεη ην ξφιν ηνπ View. Η θφξ-

κα επηθνηλσλίαο έρεη εκθαληζηεί κπξνζηά καο θαη εκείο δελ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη 

αθφκα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Άξα ινηπφλ ε θαηάζηαζε View ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ παξνπζίαζε ησλ δηεπαθψλ ή θνξκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη παηήζνπκε ην θνπκπί απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο ηφηε ην 

URL αιιάδεη πάιη ζε: 

 

Δηθόλα 62: Η θόξκα επηθνηλσλίαο 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη πξνζηέζεθε μαλά κηα ζπκβνινζεηξά « &action=confor ». Απηφο ινη-

πφλ είλαη ν Controller. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο. Πνηα ζα είλαη φκσο ε επεμεξγαζία απηήο ηεο θφξκαο; Η απάληεζε 

είλαη ε απνζηνιή ηνπ email. Ο Controller ζα ζηείιεη ην email κε ηα ζηνηρεία πνπ πιε-

θηξνινγήζακε.  
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πλνςίδνληαο ινηπφλ, ε θαηάζηαζε View είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εκθάληζε ηεο θφξκαο 

ε νπνία απφ κφλε ηεο δελ πξαγκαηνπνηεί θακηά ελέξγεηα θαη ν Controller παίξλεη ηα 

δεδνκέλα πνπ πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο, ηα επεμεξγάδεηαη (ειέγρεη αλ είλαη έγθπξν ην 

email θηι) θαη ζηέιλεη ην κήλπκα.  

Αο πάξνπκε φκσο κηα εηθφλα απφ ηνλ θψδηθα, γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε πσο 

ιεηηνπξγεί φιε ε δηαδηθαζία. Παξαθάησ βιέπνπκε ηκήκα απφ ηνλ θψδηθα ηνπ αξρείνπ 

«get_mod.php» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν «modules»: 

function get_mod($connection, $mod) { 

 $s = ' '; 

            if (!empty($mod)) { 

  switch($mod) { 

   case "domyadmin" : 

    $s .= do_my_admin($connection); 

    break; 

   case "home" : 

    $s .= do_home($connection); 

    break; 

   default : 

    $s .= do_home($connection); 

    break; 

  } 

 } else { 

  $s .= do_home($connection); 

 } 

          return $s;     

} 

Παξαηεξνχκε φηη αλάινγα κε ηελ ζπκβνινζεηξά πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο 

ζην URL, ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο mod, ε κεηαβιεηή «s» παίξ-

λεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη θάζε θνξά θαιείηαη δηαθνξεηηθή ζπλάξηεζε. Γηα παξάδεηγκα 

έζησ φηη ν ρξήζηεο κπήθε ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο mod 

είλαη «home». ε απηή ηελ πεξίπησζε θαιείηαη ε ζπλάξηεζε «do_home($connection)» 
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φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο αξρηθήο ζε-

ιίδαο.  

function do_home($connection) { 

 $s =' '; 

 $s .= get_ref($connection);  

 return $s; 

} 

Η ζπλάξηεζε «do_home($connection)» κε ηε ζεηξά ηεο θαιεί κηα άιιε ζπλάξηεζε κε 

φλνκα «get_ref($connection)». ε απηφ ην ζεκείν, κεηαθεξφκαζηε ζηελ θαηάζηαζε 

View. 

function get_ref($connection) { 

 $s = ' '; 

 $mod = sanatize_get('mod', 'str', ''); 

 $ref = sanatize_get('ref', 'str', ''); 

 if (!empty($ref)) { 

  switch($ref) { 

   case "home" : 

       $s .= do_home_news($connection); 

    break;  

   case "signup" : 

       $s .= do_sign_up($connection); 

    break;  

   case "homlog" : 

       $s .= do_log_in($connection); 

    break;  

   case "confor" : 

       $s .= do_contact_form($connection); 

    break;  

} 

 } else { 
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  if (!empty($mod)) { 

   switch($mod) {    

    case "home" : 

     redirect_to(ROOT."mod=home"); 

     break; 

   } 

  }  

 } 

          return $s; 

} 

Έηζη ινηπφλ, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ ζα πάξεη ε κεηαβιεηή «ref» πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη δηαθνξεηηθή ελέξγεηα. Αλ πάξεη ηελ ηηκή «signup» ηφηε εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε ε 

θφξκα εγγξαθήο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ελψ αλ πάξεη ηελ ηηκή «confor» ζα εκθα-

ληζηεί ε θφξκα επηθνηλσλίαο θ.ν.θ. Αο ππνζέζνπκε φηη πήξε ηελ ηηκή «confor». Σφηε 

θαιείηαη ε ζπλάξηεζε «do_contact_form($connection)» θαη εθηειείηαη ν παξαθάησ 

θψδηθαο: 

function do_contact_form($connection) 

{ 

 $s = ' '; 

 $query1 = "SELECT * FROM map"; 

 $result1 = q($connection,$query1); 

 $row1 = mysqli_fetch_array($result1); 

 $code = $row1['code']; 

 $s .= $code; 

  $s .= '<form class="contact" name="contact" method="post" 

                          action="'.ROOT.'mod=home&amp;ref=confor&amp;action=confor"> 

 Subject <br/> 

 <input  type="text" placeholder="Type your subject here.." id="subject" 

                name="subject">  <br/> 

 Email   

            <br/>  

            <input  type="text" placeholder="Type your email here.." id="email" name="email">   

            <br/> 
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 Message 

            <br/> 

            <textarea rows="7" cols="50" name="message" placeholder="Type your message 

             here..">  </textarea>   <br/> 

   <input type="submit" value="Send"  > 

  </form>'; 

 $s .= get_action($connection);  

 return $s; 

} 

Έηζη ινηπφλ εκθαλίδεηαη ε θφξκα επηθνηλσλίαο φπσο είδακε πην πάλσ. Μέρξη ηψξα φια 

θχιεζαλ νκαιά, ζα πξέπεη φκσο λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδν-

κέλα ηεο θφξκαο πνπ ζα πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο ζηα πεδία θεηκέλνπ. Σν εξψηεκα 

ινηπφλ είλαη πνηνο θψδηθαο ζε php είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο θφξκαο. 

Όηαλ παηήζνπκε ην θνπκπί ζα ηξέμεη ην script ζηε δηεχζπλζε URL in-

dex.php?mod=home&amp;ref=confor&amp;action=confor. ε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη 

ν controller ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πα-

ξνπζίαζε ηνπο. Σνλ θαινχκε κε ηελ κέζνδν get_action($connection) ε νπνία θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

function get_action($connection) { 

 $s = ''; 

 $action = sanatize_get('action', 'str', ''); 

 if (!empty($action)) { 

  switch($action) { 

   case "login" : 

    $s .= do_login($connection); 

    break; 

   case "signup" : 

    $s .= do_signup($connection); 

    break; 

                          case "confor" : 

       $s .= contact_form($connection); 
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    break;  

  } 

 } 

 return $s; 

} 

Δθφζνλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο action πήξε ηελ ηηκή «confor» φπσο είδακε παξαπάλσ 

θαηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο θφξκαο, εθηειείηαη ν controller «contact_form 

($connection)» ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

function contact_form($connection) 

{ 

 $s = ' '; 

             $message = mysql_prep($connection, sanatize_post("message","alnum",""));      

             $email = $_POST['email']; 

             $subject = mysql_prep($connection, sanatize_post("subject","alnum",""));    

             if(empty($email)) { 

                $s .= '<div class="warning"> Email is empty! Please try again! </div>'; 

              } elseif(!is_email($email) && !empty($email)) { 

                $s .= '<div class="warning"> This is not a valid email !</div>'; 

} else { 

  $query = "SELECT * FROM map"; 

  $result = q($connection,$query); 

  $row = mysqli_fetch_array($result); 

  $contact_mail = $row['contact_mail'];  

 $to = $contact_mail;      

 $from = $email; 

 $headers = "From:" . $from; 

 mail($to,$subject,$message,$headers);   ?> 

 <script language="javascript" type="text/javascript"> 

  alert('Email sent successfully!'); 
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 </script> 

 <?php     } 

 return $s; 

} 

Η επεμεξγαζία ηεο θφξκαο παίξλεη ηηο ηηκέο πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνιφγεζε θαη απν-

ζηέιιεη ην email.  

Δηθόλα 63: Οξγάλσζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα 

 

Η παξαπάλσ εηθφλα πεξηγξάθεη φιε ηε δηαδηθαζία. Η κεηαβιεηή mod κπνξεί λα πάξεη 

δχν ηηκέο «home» θαη «admins». Αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ ζα πάξεη, θαιείηαη δηαθνξε-

ηηθφ αξρείν CSS θαη σο εθ ηνχηνπ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο ζειίδεο. Κάζε πιεπξά 

θαιεί ηε κέζνδν «ref» ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαιεί ηελ ζπλάξηεζε «action». 

3.4 Υξήζε έηνηκσλ βηβιηνζεθώλ θαη ηκεκάησλ θώδηθα 

Μηα web εθαξκνγή απνηειείηαη ζπλήζσο απφ πιεζψξα έηνηκσλ ηκεκάησλ θψδηθα θαη 

βηβιηνζεθψλ. Η παξνχζα εθαξκνγή αλαπηχρζεθε εμ‟ νινθιήξνπ κε θψδηθα μεθηλψληαο 

απφ ην κεδέλ. Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ έ-

ηνηκεο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο δηεπθφιπλαλ ηελ αλάπηπμε ηεο. Δηδηθφηεξα, ζπγθεθξηκέ-

λεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, εκπινπηίζηεθαλ κε επηιεγκέλα έηνηκα ηκήκαηα θψδηθα. 

Παξαθάησ γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ έηνηκσλ βηβιηνζεθψλ θαη ηκεκάησλ θψδηθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ηφζν ζην front-end φζν θαη ζην back-end. Χζηφζν 

φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ν θψδηθαο ηξνπν-

πνηήζεθε. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη νη παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 89: Έηνηκεο Βηβιηνζήθεο 

Βηβιηνζήθε / ύλδεζκνο Υξήζε 

jquery-1.11.1.min.js 

 

Η βηβιηνζήθε απηή, καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

jquery. 

Υσξίο απηήλ δελ ζα ήηαλ εθηθηφ θάηη 

ηέηνην. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην 

back-end. 

lightbox-2.6.min.js 

http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απεηθφ-

ληζε φισλ ησλ θσηνγξαθηψλ ηεο 

εθαξκνγήο ζε παξάζπξν φηαλ θάπνηνο 

ρξήζηεο θάλεη θιηθ πάλσ ηνπο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην back-end. 

jquery.als-1.6.min.js 

jQueryHorizonalScroller.css 

Βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (front-end) 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

Spinner.js Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξ-

γία ηνπ γξαθηθνχ loading φηαλ 

κεηαθεξφκαζηε απφ ην έλα κελνχ ζην 

άιιν. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην 

back-end. 

Back-to-Top.js Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ ζπλδέζκνπ θάησ δεμηά ζε θάζε 

ζειίδα , ν νπνίνο καο κεηαθέξεη ζην 

επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. 

Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην back-end. 

Apache Mahout 

 

Η έηνηκε βηβιηνζήθε Apache Mahout 

γξακκέλε ζε java, ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγή-

ζεσλ ησλ ρξεζηψλ.  

jquery.easytabs.min.js  

jquery.hashchange.min.js 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απεηθφληζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
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ιεπηνκέξεηεο ελφο πξντφληνο ζε tabs. 

Google charts API 

https://www.google.com/jsapi 

(https://developers.google.com/chart/) 

Σν API απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ παξνπζίαζε 

ησλ γξαθεκάησλ Google charts ζηελ 

θεληξηθή ζειίδα δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

CSS3 Dashboard Template (medialoot-

html5-admin-template-1) 

http://medialoot.com/preview/admin-

template/ 

Σν template (HTML5-CSS3) πνπ  

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απεηθφληζε 

εκθάληζε ηνπ interface ηνπ 

δηαρεηξηζηή ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ην 

template πξνζαξκφζηεθε ζηνλ ήδε 

ππάξρνλ θψδηθα θαη πξαγκαηνπνη-

ήζεθαλ πξνζζήθεο θψδηθα φπνπ 

θξίζεθε αλαγθαίν. 

CSS3 front-end template (Electronix template) 

http://www.free-css.com/free-css-

templates/page87/electronix 

Σν template  (θψδηθαο HTML5-CSS3) 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

απεηθφληζε-εκθάληζε ηνπ interface 

ηνπ front-end ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ην 

template πξνζαξκφζηεθε ζηνλ ήδε 

ππάξρνλ θψδηθα θαη πξαγκαηνπνη-

ήζεθαλ πξνζζήθεο θψδηθα φπνπ 

θξίζεθε αλαγθαίν. 

http://red-team-design.com/css3-dropdown-

menu/ 

Σν κελνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

http://www.phphulp.nl/php/forum/topic/sessie-

laten-verlopen/83964/ 

Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ απηφκαηε απνζχλδεζε ηνπ 

ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα. 

http://www.downwithdesign.com/web-

development-tutorials/adding-remember-

feature-php-login-script/ 

Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ 

βνήζεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

«Remember me» feature ζηε θφξκα 

ηαπηνπνίεζεο δηαρεηξηζηή. 

https://github.com/aruvii/protif/blob/master/pro Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

https://developers.google.com/chart/
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tif/Web-Service/protif.php ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ κέζσ XML 

αξρείνπ. 

 

3.5 Δπίινγνο 

Η επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα εθαξκνγή δελ 

είλαη εχθνιε ππφζεζε. Απαηηεί αξθεηή έξεπλα θαη ρξφλν πξηλ μεθηλήζεη ε ζρεδίαζε 

ηεο. ην παξαπάλσ θεθάιαην έγηλε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο. ην επφκελν θεθάιαην επηθεληξσλφκαζηε ζηηο ηερλνινγίεο php θαη 

MySQL θαη ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πινπνηεζνχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

APACHE MAHOUT - ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δ JAVA 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Η Mahout, είλαη κηα αλνηθηνχ θψδηθα(Open Source) βηβιηνζήθε κεραληθήο κάζεζεο 

(Machine Learning) απφ ηελ Apache. Με ηε βνήζεηα ηνπ Mahout κπνξνχκε λα πξαγκα-

ηνπνηήζνπκε recommendations, clustering ή classification φπσο ζα εμεγήζνπκε παξα-

θάησ. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη είλαη 

γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. Γελ παξέρεη θάπνην user interface θαη δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη εγθαηάζηαζε. Δίλαη απιψο έλα δηαζέζηκν framework πνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ αλάπηπμε machine learning ζπζηεκάησλ. 

[Β3] 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο βηβιηνζήθεο Apache Mahout 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη 

παξαηίζεηαη ν θψδηθαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε 

ηεθκεξίσζε, ψζηε λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηφο απφ ηνλ αλαγλψζηε. 

4.2 Apache Mahout 

Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ, ε Mahout είλαη κηα βηβιηνζήθε ηελ νπνία ηε ρξεζηκν-

πνηνχκε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ζην παξφλ ζχζηεκα. 

Υξεζηκνπνηεί ηξείο δηαδεδνκέλεο ηερληθέο: 

 Recommenders 

 Classification  

 Clustering 

Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά 

ζπζηήκαηα, είλαη ε ρξήζε Recommenders ή Recommendation Systems. Πνιιέο π-

πάξρνπζεο ηζηνζειίδεο καο παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο πξντφλησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα πξνηάζεηο βηβιίσλ, ηαηληψλ, άξζξσλ θ.ν.θ. βαζηδφκελεο ζε δεδνκέλα θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπ παξειζφληνο. Με άιια ιφγηα, πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ηηο πξνηη-

κήζεηο καο, βάζεη ησλ επηινγψλ πνπ έρνπκε θάλεη ζην παξειζφλ θαη βάζεη παξφκνησλ 
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επηινγψλ πνπ έρνπλ θάλεη άιινη ρξήζηεο ζην παξειζφλ. Μεγάιεο εκπνξηθέο ηζηνζειί-

δεο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηερληθή: 

 Amazon.com, έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη κεγάια site πψιεζεο βηβιίσλ, 

πξαγκαηνπνηεί πξνηάζεηο πξντφλησλ, βαζηδφκελν ζηηο αγνξέο ηνπ πα-

ξειζφληνο. 

 Μεγάια θνηλσληθά δίθηπα (social networks) φπσο ην Facebook, ρξεζη-

κνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο recommendations γηα λα πξνηείλνπλ θίινπο. 

[B3] 

ηνπο αλζξψπνπο, ηείλνπλ λα αξέζνπλ αληηθείκελα, ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε θάπνηα 

άιια. Γηα παξάδεηγκα, εχθνια κπνξνχκε λα καληέςνπκε φηη εάλ ζε έλα άλζξσπν αξέ-

ζεη λα ηξψεη ζάληνπηηο κε κπέηθνλ, ληνκάηα θαη καγηνλέδα , ηφηε ζα ηνπ αξέζεη λα ηξψ-

εη θαη club ζάληνπηηο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή ηδέα ηνπ Apache Mahout.  

Η ηερληθή ηνπ Classification είλαη ππεχζπλε λα βξίζθεη αλ έλα αληηθείκελν είλαη ή δελ 

είλαη κέξνο ελφο ηχπνπ θαηεγνξίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηε Yahoo ην email καο απνθαζί-

δεη πφηε ηα εηζεξρφκελα κελχκαηά καο είλαη spam ή φρη, βαζηδφκελν ζηα κελχκαηα ε-

ιεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ξπζκίζεψλ 

καο. 

Σέινο, ε ηερληθή ηνπ Clustering, επηρεηξεί λα νκαδνπνηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ αληη-

θεηκέλσλ ζε κηθξφηεξεο νκάδεο, ηα ιεγφκελα Clusters βάζεη ηεο νκνηφηεηαο ηνπο. [B3] 

4.3 Recommendation System 

Έλαο Recommender, νπζηαζηηθά πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ έλαο 

ρξήζηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε έλα πξντφλ θαη καο παξέρεη κηα ιίζηα κε πξνηάζεηο 

(recommendations) κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ δχν ηξφπνπο: 

 Μέζσ Collaborative filtering (CF) 

Η ηερληθή απηή, θαηαζθεπάδεη νπζηαζηηθά έλα κνληέιν βάζεη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ελφο ρξήζηε κέρξη ζήκεξα (πξντφληα πνπ αγφξαζε έλαο ρξήζηεο, αμηνινγήζεηο 

ρξεζηψλ) θαη πξνηείλεη πξντφληα (ή αμηνινγήζεηο γηα ηα πξντφληα απηά) γηα ηα 

νπνία νη ρξήζηεο πηζαλφλ λα ελδηαθέξνληαη.  Η ηερηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηα πεξηζζφηεξα Recommendation systems. 

 Μέζσ Content-based filtering 

Η ηερληθή απηή, κειεηάεη ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ θαη πξνηείλεη ελαιιαθηηθά 

πξντφληα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. [I21] 
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4.4 Η ηερληθή Collaborative Filtering 

ηφρνο ηεο ηερληθήο απηήο, είλαη λα θαηαιήμεη ζε πξνβιέςεηο (filtering) ζρεηηθέο κε ηα 

ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε, κειεηψληαο θαη ζπιιέγνληαο ηηο πξνηηκήζεηο άιισλ ρξε-

ζηψλ (colaborative) ψζηε λα βξεζνχλ ηα θνηλά ζεκεία κε ην ρξήζηε πνπ καο ελδηαθέ-

ξεη. Γηα λα ην θάλεη απηφ ρξεζηκνπνηεί κηα απφ ηηο παξαθάησ δχν κεζφδνπο: 

 Collaborative filtering βαζηζκέλν ζην ρξήζηε (User-based CF): 

Η κεζνδνινγία απηή αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Φάρλεη γηα ρξήζηεο πνπ κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμηνινγήζεηο (rating pat-

terns) κε ην ρξήζηε πνπ καο ελδηαθέξεη (ην ρξήζηε δειαδή γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδνληαη νη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο) 

2. Υξεζηκνπνηεί ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ βξέζεθαλ ζην βήκα 1 

γηα λα «πξνβιέςεη» πξντφληα ζηνλ ελεξγφ ρξήζηε. 

 Collaborative filtering βαζηζκέλν αληηθείκελα (Item-based CF): 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, ν Recommender εδψ ςάλεη λα βξεί 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ.[Ι4] 

4.5 Λεηηνπξγία Recommender 

Έλαο Recommender απαηηεί θάπνηα δεδνκέλα εηζφδνπ, πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί γηα 

λα κπνξέζεη λα παξάγεη θάπνηεο πξνηάζεηο. Έηζη ινηπφλ ε είζνδνο καο, ζα είλαη θά-

πνηεο πξνηηκήζεηο ρξεζηψλ ζε πξντφληα, ή πην απιά κηα ζρέζε αλάκεζα ζε έλα ρξήζηε 

θαη έλα πξντφλ. Οη πξνηηκήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε πνπ 

πξνηίκεζε ην πξντφλ θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο πνπ πξνηίκεζε ν ρξήζηεο. 

Γηα λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, πξαγκαηνπνη-

είηαη κειέηε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, ψζηε ην ζχζηεκα λα ηνπο πξνηείλεη θά-

πνηα λέα πξντφληα βάζεη ησλ επηινγψλ πνπ έρνπλ θάλεη ζην παξειζφλ. Έηζη ινηπφλ νη 

πξνηηκήζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ είζνδν ζα έρνπλ ηε κνξθή «Κσδηθφο ρξήζηε 

– Κσδηθφο πξντφληνο – Αμηνιφγεζε», user_id, item_id θαη rating αληίζηνηρα. [I1] Η α-

μηνιφγεζε ελφο ρξήζηε κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο θαη 10 μεθηλψληαο απφ ρακειή 

πξνηίκεζε θαη θαηαιήγνληαο ζε πςειή πξνηίκεζε αληίζηνηρα. Έλαο ρξήζηεο πνπ αμην-

ιφγεζε έλα πξντφλ κε 9, έκεηλε πνιχ επραξηζηεκέλνο ελψ αλ ην αμηνιφγεζε κε 3, έκεηλε 

δπζαξεζηεκέλνο. 

Η θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ Recommender ζην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα, πεξη-

γξάθεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα: 
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 Δηθόλα 64: Λεηηνπξγία ηνπ Recommender 

 

 Καηά ηελ είζνδν ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα, γίλεηαη εμαγσγή ηνπ πίλαθα «prod-

uct_ratings» ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε έλα αξρείν ηχπνπ «csv» κε φλνκα «da-

taset.csv» πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν «data». Γηα λα γίλεη απηφ θαιείηαη ε 

κέζνδνο «export_ratings_to_csv_file($connection)». 

 Καηά ηελ απνζχλδεζε ελφο ρξήζε, ην αξρείν «ratings.jar» πνπ πεξηέρεη ηνλ θψ-

δηθα ηνπ Java Mahout, εθηειείηαη δηαβάδνληαο ζαλ είζνδν ην αξρείν «da-

ta/dataset.csv» θαη παξάγνληαο ζαλ έμνδν έλα αξρείν κε φλνκα «recom-

mend_ratings.csv» πνπ φπσο είλαη πξνθαλέο πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα. ε απηφ 

ην ζεκείν θαιείηαη ζπλάξηεζε «Mahout_recommend_products()». 

 Σέινο, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαβάδεη ην αξρείν κε ηα απνηειέζκαηα θαη 

αλ ν ρξήζηεο πνπ είλαη εθείλε ηε ζηηγκή ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα, ππάξρεη 

ζαλ εγγξαθή ζην αξρείν, ηνπ πξνηείλεη ηα πξντφληα πνπ βξήθε. Καιείηαη ε κέ-

ζνδνο «suggest_products_from_Mahout($connection)». 

 

4.5.1 Γεκηνπξγώληαο ηελ είζνδν  

Ο Recommender ζα δηαβάζεη έλα αξρείν ηχπνπ «csv» κε ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, ηα ν-

πνία φπσο είπακε παξαπάλσ, ζα είλαη νη αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Γηα λα είλαη εθη-

θηφ θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα εμάγνπκε φιεο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πίλαθα «product_rating» ζε έλα αξρείν. Ο παξαθάησ 

1.Export_rating_to_csv_file($conne
ction) -  Δμαγσγή ηνπ πίλαθα ζην 

dataset.csv 

2.Mahout - Ratings.jar 

3.Recommend_ratings.csv 

4.Suggest_products_from
_Mahout($connection) 
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θψδηθαο πξαγκαηνπνηεί ηελ εμαγσγή ηνπ πίλαθα product_rating ζε έλα αξρείν κε φλνκα 

«dataset.csv» θαη εθηειείηαη φηαλ έλαο ρξήζηεο θάλεη ηαπηνπνίεζε ζην ζχζηεκα: 

function export_ratings_to_csv_file($connection) 

{ 

 $s = ''; 

 define('EXPORT_PATH','data/');     

 $s .= makedirs(EXPORT_PATH, $mode=0777);     

 $sql = "SELECT user_id,product_id,rating  

                          FROM products_rating  

                          ORDER BY user_id"; 

 $results = q($connection, $sql);  

 $filename = EXPORT_PATH."dataset.csv";  

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

             foreach($results as $row) { 

          $inputspace = $row['user_id'].",".$row['product_id'].",".$row['rating']."\r\n"; 

                      fwrite($handle, $inputspace);         

          } 

        fclose($handle);    

 return $s;  

} 

 

 

ην παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα, θηηάρλνπκε ηνλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχζνπκε 

ην αξρείν κε ηηο αμηνινγήζεηο θαη εθηεινχκε ην SQL εξψηεκα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ πί-

λαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπηιέγνπκε ηα πεδία user_id, product_id θαη rating πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ, ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε. Έπεηηα, δεκηνπξγνχκε ην 

αξρείν κε ηηο αμηνινγήζεηο (αλ ην αξρείν ππάξρεη, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε) θαη γξάθνπ-

κε φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα products_rating ζε απηφ. 

Σν αξρείν κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε έρεη ηε κνξθή: 

2,398,10 

2,408,7 

2,394,8 

2,405,5 

2,409,3 

… 
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Έηζη ινηπφλ ν ρξήζηεο κε id 2, αμηνιφγεζε ηα πξντφληα 398, 394, 408, 405 θαη 409 κε 

βαζκνχο 10, 8, 7, 5 θαη 3 αληίζηνηρα. 

Σν δεχηεξν βήκα, είλαη λα εθηειέζνπκε ηνλ θψδηθα Java ηνπ Mahout, κέζσ ηεο γιψζ-

ζαο πξνγξακκαηηζκνχ php. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Mahout. Ο παξαθάησ θψδηθαο ηξέρεη ην εθηειέζηκν ratings.jar 

αξρείν κε ηνλ θψδηθα java πνπ ζα δνχκε παξαθάησ θαη απνζεθεχεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ, ζε έλα αξρείν κε φλνκα «recommend_ratings.csv». 

function Mahout_recommend_products() 

{ 

 $s = ''; 

 define('EXPORT_PATH2','recommend_ratings/'); 

 exec("java -jar ratings.jar 2>&1", $output);     

             makedirs(EXPORT_PATH2, $mode=0777);      

  $filename = EXPORT_PATH2."recommend_ratings.csv"; 

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

             for ($index = 4; $index < count($output); $index++)  

 { 

                     $data = preg_replace("/[^0-9]/","",$output[$index]); 

   

                     $inputspace = $data[0].",".$data[1].$data[2].$data[3].",".$data[4].$data[5]."\r\n"; 

                     fwrite($handle, $inputspace) 

 }  

  

 fclose($handle);       

 return $s;  

} 

 

ην παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα, δεκηνπξγνχκε ηνλ θαηάινγν «recommend_ratings» ζηνλ 

νπνίν ζα απνζεθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα, ηξέρνπκε ην εθηειέζηκν αξρείν θαη 

απνζεθεχνπκε ηα απνηειέζκαηα ζην αξρείν «recommend_ratings.csv». 

Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε ηελ ζπλάξηεζε ηεο PHP «preg_replace» θαη αλ βξεζεί 

νηηδήπνηε εθηφο απφ αξηζκνχο, ην αληηθαζηζηά κε ην θελφ. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ 

απνθπγή sql injection φπσο είδακε ζην θεθάιαην 2. Η ιεηηνπξγία ηεο «preg_replace» 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

preg_replace($pattern, $replacement, $string) 

 

Φάρλεη ζην string γηα ην pattern θαη αλ ην βξεη ην αληηθαζηζηά κε ην replacement.   π-

γθεθξηκέλα ζηνλ θψδηθα πνπ βιέπνπκε, αλ ε έμνδνο ηεο Java δελ απνηειείηαη απφ α-

ξηζκνχο , ηελ αληηθαζηζηά κε ην θελφ. 
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4.5.2 Γεκηνπξγία ηνπ Recommender 

Έλαο user-based recommender, ςάρλεη γηα άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο 

ζε αληηθείκελα (ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξντφληα) κε ην ρξήζηε πνπ 

καο ελδηαθέξεη θαη δεκηνπξγεί λέεο πξνηάζεηο πξντφλησλ. [I7] Ο θψδηθαο Mahout πνπ 

θαιεί ε παξαπάλσ ζπλάξηεζε θαίλεηαη παξαθάησ: 

import java.io.File; 

import java.util.List; 

import org.apache.mahout.cf.taste.impl.common.LongPrimitiveIterator; 

import org.apache.mahout.cf.taste.impl.model.file.FileDataModel; 

import org.apache.mahout.cf.taste.impl.neighborhood.NearestNUserNeighborhood; 

import org.apache.mahout.cf.taste.impl.recommender.GenericUserBasedRecommender; 

import org.apache.mahout.cf.taste.impl.similarity.PearsonCorrelationSimilarity; 

import org.apache.mahout.cf.taste.model.DataModel; 

import org.apache.mahout.cf.taste.neighborhood.UserNeighborhood; 

import org.apache.mahout.cf.taste.recommender.RecommendedItem; 

import org.apache.mahout.cf.taste.recommender.Recommender; 

import org.apache.mahout.cf.taste.similarity.UserSimilarity; 

public class RecommenderIntro { 

   

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

   //Φνξηψλνπκε ην αξρείν ζην κνληέιν καο  

   DataModel model = new FileDataModel(new File("data/dataset.csv"));    

   UserSimilarity similarity = new PearsonCorrelationSimilarity(model);            

   UserNeighborhood neighborhood = new NearestNUserNeighborhood(2, similarity, model);  

   Recommender recommender = new GenericUserBasedRecommender(model, 

   neighborhood, similarity); 

        

   for (LongPrimitiveIterator it = model.getUserIDs(); it.hasNext();) {       

             long userId = it.nextLong(); 

      

             List<RecommendedItem> recommendations = recommender.recommend(userId, 3);  

       

     for (RecommendedItem recommendation : recommendations) { 

               System.out.println("user "+ userId + " "+ recommendation);  

        } 

             }  

 } 

}  //class 

 

Ο θψδηθαο ζρνιηάδεηαη παξαθάησ ζηνλ «Πίλαθα 90». Σν απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ 

θψδηθα ζα είλαη έλα αξρείν κε ηα παξαθάησ πεξηερφκελα: 

user 2 RecommendedItem[item:410, value:8.5] 

user 5 RecommendedItem[item:405, value:4.5] 
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user 6 RecommendedItem[item:408, value:7.5] 

Η παξαπάλσ έμνδνο εξκελεχεηαη σο εμήο: Ο θψδηθαο Mahout πξνηείλεη ζην ρξήζηε κε 

θσδηθφ 2, ην πξντφλ κε θσδηθφ 410. Απηφ ην αηηηνινγεί δίλνληάο καο ηνλ αξηζκφ 8.5 

πνπ είλαη ε θαηά πξνζέγγηζε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντφλ κε θσδηθφ 410 θαη 

είλαη ε κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο εθηηκήζεηο. 

Σξίην θαη ηειεπηαίν βήκα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην ζχζηεκα κε ηα recommenda-

tions είλαη λα εκθαλίζνπκε ηηο πξνηάζεηο ζηνπο θαηάιιεινπο ρξήζηεο. Γη απηφ ην ιφγν, 

εθηειείηαη ν θψδηθαο πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, ν νπνίνο δηαβάδεη ην αξρείν 

«recommend_ratings.csv» πνπ δεκηνχξγεζε ε πξνεγνχκελε κέζνδνο θαη ειέγρεη αλ ν 

ρξήζηεο πνπ έθαλε ηαπηνπνίεζε ζην ζχζηεκα, βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλνο ζην αξρείν, 

αλ δειαδή ππάξρεη δηαζέζηκε πξφηαζε γηα απηφλ ηνλ ρξήζηε. Αλ ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε 

βξίζθεηαη ζην αξρείν, ηφηε ην ζχζηεκα ηνπ πξνηείλεη ηα πξντφληα πνπ βξήθε. 

function suggest_products_from_Mahout($connection) 

{ 

 $s = '';  

 define('RECOMMEND_PRODUCTS_CSV','recommend_ratings/'); 

 define('CSV_FILE_NAME','recommend_ratings.csv'); 

 

 $csv_file = RECOMMEND_PRODUCTS_CSV.CSV_FILE_NAME; 

   

 if(file_exists($csv_file))   

   {    

           if (($getfile = fopen($csv_file, "r")) !== FALSE) {  

                                while (($data = fgetcsv($getfile, 1000, ",")) !== FALSE) { 

                            $num = count($data);  

              

                                              for ($c=0; $c < $num; $c++) { 

                                       $result = $data;  

                                                   $str = implode(",", $result);   

                                       $slice = explode(",", $str);   

               $user_id = $slice[0];               

                                                   $product_id = $slice[1]; 

                                                   $rating = $slice[2];  

          }//for 

                       

             $session_user_id = $_SESSION['id']; 

  if($session_user_id == $user_id) { 

           $query2 = "SELECT *  

                                                      FROM products  

                                                      WHERE product_id = '$product_id' "; 

           $result2 = q($connection,$query2); 
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           while($row2 = mysqli_fetch_array($result2)) 

           {  

      $product_name = $row2['product_name']; 

      $product_price = $row2['final_price']; 

      $has_images = $row2['has_images']; 

      $has_discount = $row2['has_discount']; 

[...] 

 return $s; 

} 

 

ην παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα, δηαβάδνπκε ην αξρείν κε ηα απνηειέζκαηα θαη απνζε-

θεχνπκε ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ user_id, product_id θαη rating ζε θαηάιιειεο κεηαβιεηέο. 

Έπεηηα, βξίζθνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα, ρξε-

ζηκνπνηψληαο sessions θαη ειέγρνπκε αλ ππάξρεη θαηαρσξεκέλνο ζην αξρείν ησλ απν-

ηειεζκάησλ (if($session_user_id == $user_id)). Αλ ππάξρεη δηαζέζηκε θαηαρψξεζε γη 

απηφ ην ρξήζηε, ηφηε ηνπ πξνηείλνπκε πξντφληα εθηειψληαο ηα θαηάιιεια sql εξσηή-

καηα. 

Δηθόλα 65: Δμαηνκηθεπκέλεο Πξνηάζεηο Πξντόλησλ 
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4.6 Οη κέζνδνη θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπ Apache Mahout 

 
Πίλαθαο 90: Οη βηβιηνζήθεο ηνπ Apache Mahout 

Μέζνδνο Πεξηγξαθή 

FileDataModel 

Φνξηψλεη θαη δηαβάδεη ην αξρείν κε ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξε-

ζηκνπνηεζνχλ ζαλ είζνδν, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 

νη αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκα-

ηνο. [I3] 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import org.apache.mahout.cf.taste.model.DataModel; 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.impl.model.file.FileDataModel 

import java.io.File; 

PearsonCorrelationSimi-

larity 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δεκηνπξγνχκε έλαλ 

user-based recommender. Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη φηαλ επηζπ-

κνχκε λα πξνηείλνπκε πξντφληα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, 

ςάρλνπκε γηα άιινπο ρξήζηεο κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο κε 

ην ρξήζηε πνπ ζέινπκε. Γηα λα βξνχκε φκσο ηνπο ρξήζηεο 

πνπ έρνπλ παξφκνηεο πξνηηκήζεηο, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπ-

κε ην correlation coefficient. 

ηελ ζηαηηζηηθή ην correlation coefficient (PCC) είλαη κηα 

κέηξεζε ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ 

Υ θαη Y ε νπνία παξάγεη κηα ηηκή αλάκεζα ζην +1 θαη -1, 

φπνπ 1 είλαη ε απφιπηε ζεηηθή ζπζρέηηζε, 0 είλαη θακηά ζπ-

ζρέηηζε θαη -1 είλαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κε-

ηαβιεηψλ. ην Mahout ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Pear-

sonCorrelationSimilarity. [I2, I3] 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.impl.similarity.PearsonCorrelation

Similarity; 

NearestNUserNeighbor-

hood(2, similarity, model); 

 

Βξίζθεη ηνπο γείηνλεο ππνινγίδνληαο ηνπο θνληηλφηεξνπο n 

ρξήζηεο κε ηνλ ρξήζηε πνπ καο ελδηαθέξεη. Οη θνληηλφηεξνη 

ρξήζηεο νξίδνληαη ζην UserSimilarity. 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.impl.neighborhood.NearestNUser
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Neighborhood; 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.neighborhood.UserNeighborhood; 

GenericUserBasedRecom-

mender 

Ο recommender καο. Υξεζηκνπνηεί ην dataset (DataModel) 

πνπ νξίζακε θαη ηνπο θνληηλφηεξνπο ρξήζηεο (UserNeighbor-

hood) γηα λα παξάγεη recommendations. 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.impl.recommender.GenericUserBa

sedRecommender; 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.recommender.RecommendedItem; 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.recommender.Recommender; 

LongPrimitiveIterator 

 

Αληηθείκελν πνπ εθηειεί επαλάιεςε ψζπνπ λα κελ ππάξρεη 

άιιν ζηνηρείν ζηε ιίζηα καο. 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import 

org.apache.mahout.cf.taste.impl.common.LongPrimitiveIterat

or; 

Παξάδεηγκα ρξήζεο: 

ArrayList al = new ArrayList(); 

      al.add("C"); 

      al.add("A"); 

      al.add("E"); 

   System.out.print("contents of al: "); 

   Iterator itr = al.iterator(); 

   while(itr.hasNext()) { 

         Object element = itr.next(); 

         System.out.print(element + " "); 

      } 

model.getUserIDs(); 
Δπηζηξέθεη φια ηα id ησλ ρξεζηψλ ηνπ κνληέινπ model ηαμη-

λνκεκέλα. 

it.hasNext(); 

Δπηζηξέθεη true κέρξη ν iterator it λα θηάζεη ζην ηέινο ηεο 

ιίζηαο ηνπ κνληέινπ. Πην απιά επηζηξέθεη true γηα φζν ππάξ-

ρνπλ θαη άιια αληηθείκελα. 

it.nextLong(); Κξαηά θάζε θνξά ηελ επφκελε ηηκή user id ηνπ iterator. 
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List<RecommendedItem> 

recommendations = rec-

ommend-

er.recommend(userId, 3); 

Μπνξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν λα δεηήζνπκε απφ ηνλ Recom-

mender πνπ θηηάμακε, κεξηθά recommendations. Έηζη ινηπφλ, 

δεηάκε ηξείο πξνηάζεηο γηα θάζε έλα ρξήζηε, αθνχ ε ηηκή 

userid παίξλεη ζε θάζε επαλάιεςε δηαδνρηθέο ηηκέο. 

Απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο: 

import java.util.List; 

 

4.7 Δπίινγνο 

ην παξφλ θεθάιαην είδακε ηη είλαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ νη Recommenders 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Apache Mahout. Δπίζεο είδακε αλαιπηηθά πσο 

ζπλδπάδεηαη ν θψδηθαο ηεο java κε ηνλ θψδηθα ζε php πνπ ηξέρεη ζην ζχζηεκά καο. ην 

επφκελν θεθάιαην γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ηκεκάησλ θψδηθα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δ PHP 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη ν θψδηθαο ησλ βαζηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε, ψζηε λα γίλεη εχθνια 

θαηαλνεηφο απφ ηνλ αλαγλψζηε. 

 

5.2 Λεηηνπξγίεο front-end ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

Ξεθηλψληαο, ην πξψην πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε, είλαη λα εηζάγνπκε φια ηα 

απαξαίηεηα αξρεία κε ηνλ θψδηθα ζην αξρείν «index.php» ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε. 

Παξαθάησ ινηπφλ βιέπνπκε ηνλ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεηχρνπκε θάηη 

ηέηνην: 

 

include_once("modules/session.php"); 

include_once("modules/db_connection.php"); 

include_once("modules/initial_functions.php"); 

$mod = sanatize_get('mod', 'str', ''); 

include_once("modules/functions.php"); 

include_once("modules/get_mod.php"); 

include_once("modules/get_action.php"); 

include_once("modules/get_ref.php"); 

include_once("admin/admin_functions.php"); 

$s = ''; 

$connection = db_connection(); 

 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηα ε ρξεζηκφηεηα φισλ απηψλ ησλ αξρείσλ.  

Σν αξρείν «session.php» ην νπνίν θαίλεηαη παξαθάησ, μεθηλάεη κηα λέα ζχλνδν θαη 

πεξηέρεη 2 κεζφδνπο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα ειέγμνπκε εάλ έλαο 

ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ή φρη. 

 

session_start(); 

function logged_in() { 

      return isset($_SESSION['session_key']); 

} 

function confirm_logged_in() { 
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      if (!logged_in()) { 

 redirect_to('index.php?mod=home'); 

  } 

 } 

 

Σν αξρείν «db_connection.php» φπσο εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ, πεξηέρεη ηνλ απαξαί-

ηεην θψδηθα γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

require_once("constants.php"); 

function db_connection() { 

 $connection = mysqli_connect(SERVER, USER, MY_PASSWORD, 

MY_DATABASE); 

 $connection->query("SET NAMES 'utf8'"); 

 if (!$connection) { 

  die("Database connection failed: " . mysqli_error()); 

 } 

 return $connection; 

} 

function db_selection() { 

 $db_select = mysqli_select_db(MY_DATABASE, db_connection()); 

 if (!$db_select) { 

  die("Database selection failed: " . mysqli_error()); 

 } 

 return $db_select; 

} 

function confirm_query($result_set) { 

 if (!$result_set) { 

  die("Database error"); 

 } 

} 

function q($connection, $query) { 

 $result = mysqli_query($connection, $query); 
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 confirm_query($result); 

 return $result; 

} 

Παξαηεξνχκε φηη γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε, είλαη απαξαίηεην ην 

αξρείν constants.php ην νπνίν πεξηέρεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ζχλδεζεο φπσο ην φ-

λνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαζψο θαη ην φλνκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ: 

define("ROOT", "index.php?"); 

define("SERVER", "localhost"); 

define("USER", "root"); 

define("MY_PASSWORD", ""); 

define("MY_DATABASE", "mydb"); 

Σν αξρείν «initial_functions.php» πεξηέρεη έλα ζχλνιν πνιχ ζεκαληηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηνλ έιεγρν (sanatize) ησλ δεδνκέλσλ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο ζηα πεδία θεηκέλνπ, 

θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ πνπ πεξλάλε κέζσ URL κε ηε κέζνδν GET. Παξά-

δεηγκα κηαο ηέηνηαο ζπλάξηεζεο απνηειεί ε παξαθάησ: 

function sanatize_get($varname, $type, $default_value = '') { 

 if(!isset($_GET[$varname])) { 

  return $default_value; 

 }  

 $var = $_GET[$varname]; 

 switch ($type) { 

  case 'num': 

   if(is_numeric($var) && ctype_digit($var)) { 

    return $var; 

   } 

   break; 

  case 'str': 

   if(is_string($var) && ctype_alpha($var)) { 

    return $var; 
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   } 

   break; 

  case 'alnum': 

   if(is_string($var) && ctype_alnum($var)) { 

    return $var; 

   } 

   break; 

 } 

 return $default_value; 

} 

ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε ειέγρεηαη ε ηηκή πνπ πεξλάεη κέζσ ηνπ URL κε ηε κέζνδν 

GET, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ είλαη έγθπξε ή ηελ έρεη αιινηψζεη θάπνηνο θαθφβνπινο 

ρξήζηεο ν νπνίνο πηζαλφλ λα έρεη ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη επίζεζε SQL Injection. 

Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη πεξλάκε ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο κέζσ ηνπ URL, 

«index.php?mod=home&ref=prodetails&id=394». Κάπνηνο ρξήζηεο ζα κπνξνχζε εχ-

θνια λα ζβήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο id, λα πιεθηξνινγήζεη φηη απηφο επηζπκεί θαη 

λα παηήζεη ην enter. Απηφ δεκηνπξγεί θάπνηνπο επηπιένλ θηλδχλνπο γηα ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. Αλ φκσο γίλεηαη έιεγρνο ηεο ηηκήο πξνηνχ ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ, ηφηε δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπκβεί SQL Injection. 

$product_id = mysql_prep($connection, sanatize_get('id', 'num', '')); 

Σν παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα, θαιεί ηε ζπλάξηεζε sanatize_get κε δχν παξακέηξνπο. Η 

πξψηε θαζνξίδεη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζεί θαη ε δεχηεξε ηνλ 

ηχπν πνπ ζέινπκε αλ ειέγμνπκε. Η ζπλάξηεζε απηή ειέγρεη αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

id είλαη ηχπνπ num. Έηζη γίλεηαη έιεγρνο αλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ δχν ζπλζήθεο πνπ 

ειέγρνπλ αλ φλησο είλαη αξηζκφο:  

if(is_numeric($var) && ctype_digit($var))  

Έηζη ινηπφλ,  κφλν αλ ην απνηέιεζκα ησλ κεζφδσλ είλαη ζεηηθφ, ηφηε καο επηζηξέθεη 

ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε καο επηζηξέθεη κηα default ηηκή πνπ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θελή. 

Σν αξρείν «functions.php» πεξηέρεη δηάθνξεο ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλάξηεζε redirect_to, 
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html_title, logout, is_email, is_mobile, check_auto_logout, ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην pagination, show_cart, show_rating, display_comments, collect_user_history, 

check_for_coupons, show_online_users, six_months_product_check, export_ratings 

_to_csv_file θαη πνιιέο άιιεο. Λφγσ ηνπ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαιπζνχλ φιεο νη 

ζπλαξηήζεηο γηα επλφεηνπο ιφγνπο, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο ζεκα-

ληηθφηεξεο. Σα αξρεία «get_mod», «get_ref» θαη «get_action» παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ 

Model – View - Controller (MVC) θαη πεξηέρνπλ ηνλ βαζηθφ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

Σα αξρεία απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.  

Σν αξρείν admin_functions πεξηέρεη θαη απηφ φπσο θαη ην αξρείν functions βαζηθέο ζπ-

λαξηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, κφλν πνπ απηφ ην αξ-

ρείν πεξηέρεη κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ην back-end δειαδή ηελ δηαρείξηζε. πλαξηήζεηο 

φπσο νη upload_image, bring_products, product_view_statistics πνπ πεξηέρνπλ θψδηθα 

γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ γξαθεκάησλ,check_for_unproved_comments θηι. 

Σέινο, ε κεηαβιεηή $connection πξαγκαηνπνηεί ηε ζχλδεζε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δίλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ζπλάξηεζε πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα δεδνκέλα απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

Παξφκνηα δνκή έρεη θαη ην αξρείν «welcome.php» ην νπνίν αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πην αλαιπηηθά ζα δνχκε ηκήκαηα θψδηθα παξαθάησ. 

5.2.1 Πξνζζήθε πξντόλησλ ζηνλ θαιάζη αγνξώλ 

Η ιεηηνπξγία ηεο πξνζζήθεο ζην θαιάζη αγνξψλ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο ειε-

θηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ο θψδηθαο πινπνίεζεο θαίλεηαη παξαθάησ: 

function add_to_cart($connection) { 

 $s = ' ';  $e = ' '; 

      $product_id = sanatize_get('id', 'num', ''); 

      if(logged_in()) { 

          $s .= addProduct($connection, $product_id); 

          $user_id = $_SESSION['id']; 

          $s .= collect_user_history($connection,$user_id,$product_id); 

      } elseif(!logged_in()) {  

          $e .= '<div class = "warning"> You must login in order to add products in a cart! </div>';  

      } 

}   

 if (!empty($e)) {  

      return $e;  

} 

return $s;    

} 
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Αξρηθά απνζεθεχνπκε ζηελ κεηαβιεηή $product_id, αθνχ πεξάζεη απφ ηνπο απαξαίηε-

ηνπο ειέγρνπο sanatize,  ην id ηνπ πξντφληνο απφ ην URL. Έπεηηα αλ ν ρξήζηεο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, θαινχκε ηε κέζνδν add_product απφ ην 

αξρείν functions.php κε ηξείο παξακέηξνπο θαζψο θαη ηελ κέζνδν collect_user_history 

νη νπνίεο θαίλνληαη παξαθάησ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ δειαδή ν ρξήζηεο δελ 

είλαη ζπλδεδεκέλνο, ηφηε εκθαλίδνπκε κήλπκα πνπ ππελζπκίδεη ζην ρξήζηε ηελ αλα-

γθαηφηεηα ζχλδεζεο γηα λα εηζάγεη πξντφληα ζην θαιάζη αγνξψλ.  

function addProduct($connection, $product_id) { 

    $s = ' '; 

 $session_id = session_id(); 

  $user_id = $_SESSION['id']; 

  $query1 = "SELECT *  

                                FROM shopping_cart  

                                WHERE session_id = '$session_id' AND product_id = '$product_id'"; 

 $result1 = q($connection, $query1); 

  $num_rows = mysqli_num_rows($result1); 

  $quantity = 1; 

 $value = ''; 

    if($num_rows == 0)  { 

 $query2 = "INSERT INTO shopping_cart (session_id, product_id, quantity, user_id)  

                                 VALUES('$session_id', '$product_id', '$quantity', '$user_id')"; 

 $result2 = q($connection, $query2);    

 redirect_to("index.php?mod=home&ref=prodetails&id=$product_id"); 

    } else { 

             $s .= updateProduct($connection,$product_id, $quantity, $session_id); 

      } 

 return $s; 

} 

ηνλ παξαπάλσ θψδηθα ειέγρνπκε αλ ην πξντφλ πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη ν ρξήζηεο π-

πάξρεη ήδε κέζα ζην θαιάζη αγνξψλ ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαο θαη αλ δελ ππάξρεη ην 

εηζάγνπκε εθηειψληαο έλα query πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

αλ ην πξντφλ γηα απηή ηε ζπλεδξία ππάξρεη, θάλνπκε απιψο update ηελ πνζφηεηα ηνπ: 
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$query1 = "UPDATE shopping_cart  

                   SET quantity = quantity + 1  

                   WHERE session_id = '$session_id' AND product_id = '$product_id'"; 

Η κέζνδνο «collect_user_history» πνπ θαιείηαη ζηε ζπλάξηεζε «added_to_cart» είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ζπιινγή ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, απνζε-

θεχεη ζηνηρεία φπσο ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν έθαλε θιηθ 

έλαο ρξήζηεο. ηφρνο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπλνιηθψλ θιηθ ελφο πξντφληνο απφ έλα 

ρξήζηε. 

5.2.2 Δπηζηξνθή πξντόλησλ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα απφ ηνλ θψδηθα ηεο επηζηξνθήο 

πξντφλησλ: 

function do_return_products($connection) 

{              

                                                                      [...] 

            $prev_week .= get_Next_or_prev_Week('-'); 

           $query1 = "SELECT U.id, P.product_id, P.product_name, U.date, P.final_price, 

                              P.refundable, U.quantity  

                              FROM bought_products U, products P  

                              WHERE U.user_id='$user_id' AND U.date > '$prev_week' AND 

                              U.product_id = P.product_id AND P.refundable='yes' AND U.returned='no'"; 

 $result1 = q($connection, $query1); 

 $num_rows = mysqli_num_rows($result1); 

 if($num_rows == 0) { 

  $s .= '<div class="warning"> You have no products to return </div>'; 

 } else { 

 $s .= '<h3><u>Products that you were bought last 7 days</u></h3>'; 

 $s .= '<h3>Choose which products you want to return:</h3>'; 

 $s .= '<form name="return_products" method="POST" 

                      action="index.php?mod=home&amp;ref=retcom" >'; 

[...] 

  $s .= '<select id="return_quantity" name="'.$product_id.'">'; 

  $s .= '<option value=""> Choose.. </option>'; 

  for($i=1; $i<=$quantity; $i++) 
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   $s .= '<option value="'.$i.'"> '.$i.' </option>'; 

 $s .= '</select>';  

 $s .='</td>'; 

 $s .= '<td><input id="small_textfield" type="text" name="b'.$product_id.'" 

                      value="'.$bought_id.'" /> </td>'; 

 $s .= '</tr>'; 

 $s .= '<br />'; 

 $s .= '<script> 

 $("input:checkbox").click(function(){ 

                   var $inputs = $("input:checkbox");   

                     if($(this).is(":checked")){   

                                  $inputs.not(this).prop("disabled",true);    

     }else{   

                     $inputs.prop("disabled",false);    

    } 

}) 

            </script>'; 

 }                                                     [...] 

 $s .= get_action($connection); 

 return $s; 

} 

Σν παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα εκθαλίδεη ηε θφξκα επηζηξνθψλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ ζπλάξηεζε «get_Next_or_prev_Week» ε νπνία ππνινγίδεη ζχκθσλα κε ηελ πα-

ξάκεηξν «-» (πιελ κηα βδνκάδα), ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηα εβδνκάδα πξηλ, δειαδή πξηλ 

7 κέξεο. Έπεηηα εκθαλίδνπκε φια ηα πξντφληα πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ ρξήζηε πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλνο κέζα ζε δηάζηεκα επηά εκεξψλ, πνπ είλαη επηζηξέςηκα θαη δελ έ-

ρνπλ επηζηξαθεί. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ δελ είλαη επηζηξέςηκν ή έρεη επη-

ζηξαθεί ζην παξειζφλ ή δελ έρεη αγνξαζηεί κέζα ζηηο πξνεγνχκελεο 7 εκέξεο, ηφηε 

φπσο είλαη θπζηθφ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα ησλ πξντφλησλ πξνο επηζηξνθή. Σα πξν-

τφληα πνπ αγνξάζηεθαλ ηα βξίζθνπκε απφ ηνλ πίλαθα «bought_products» ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Έπεηηα αθνινπζεί θψδηθαο JavaScript ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε κφιηο 

ν ρξήζηεο επηιέμεη έλα πξντφλ πξνο επηζηξνθή, λα απελεξγνπνηνχληαη φια ηα ππφινηπα 
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checkboxes. Μπνξεί λα επηζηξαθεί έλα πξντφλ θάζε θνξά. Σέινο θαιείηαη ν controller 

«get_action» γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ επηζηξνθήο.  

if (!empty($product_id) && !empty($return_quantity))  {  

 $query = "SELECT *  

                              FROM products P, bought_products B WHERE P.product_id=B.product_id 

                              AND B.id='$bought_id' AND P.product_id='$product_id'"; 

 $result = q($connection, $query); 

 $row= mysqli_fetch_array($result); 

 $final_price = $row['final_price'];  

             $query0 = "SELECT *  

                                FROM shopping_cart  

                                WHERE product_id='$product_id' AND session_id = '$session_id'"; 

 $result0 = q($connection, $query0); 

 $row0= mysqli_fetch_array($result0); 

 $quantity = $row0['quantity'];     

              $query2="INSERT INTO returns(user_id,return_product_id,return_cause_id, 

                              return_type, product_price,quantity,comments) VA UES('$user_id', 

                             '$product_id','$cause','$return_type', '$final_price','$return_quantity', 

                             '$return_comment')"; 

            $result2 = q($connection, $query2);    

            $query00 = "UPDATE bought_products  

                                 SET quantity=quantity-$return_quantity, returned='yes'  

                                 WHERE id = '$bought_id'"; 

             $result00 = q($connection, $query00); 

} else { 

             $s .= '<div class="warning"> Please choose products you want to return!</div>'; } 

 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη πξντφλ πξνο επηζηξνθή θαη δελ έρεη 

αθήζεη θελή ηελ πνζφηεηα πνπ ζέιεη λα επηζηξέςεη, εηζάγνπκε ηελ επηζηξνθή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζηνλ πίλαθα «returns», αιιάδνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο 

ζηελ απνζήθε πξνζζέηνληαο αθφκε έλα ηεκάρην (αθνχ επηζηξάθεθε ην πξντφλ) θαη αι-

ιάδνπκε ηε ζεκαία ηνπ πεδίνπ returned ζε «yes» ψζηε λα κελ εκθαληζηεί μαλά ην πξν-

τφλ ζηε ιίζηα. 

5.2.3 Δθπησηηθά θνππόληα 

Κάζε λένο ρξήζηεο, δηθαηνχηαη εθπησηηθφ θνππφλη αγνξψλ. πγθεθξηκέλα νη ρξήζηεο 

πνπ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ην φξην ησλ ηξηψλ πξψησλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξα-

θήο ηνπο δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα πξντφληα. Σελ έθπησζε απηή ηελ νξίδεη  ν δηαρεηξη-

ζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

function check_for_coupons($connection,$user_id) { 

 $s = ' ';  $c_disc = '';   $res = '';    $q = ''; 
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 $query1 = "SELECT * FROM users WHERE user_id='$user_id'";     

 $result1 = q($connection, $query1); 

 $row1 = mysqli_fetch_array($result1); 

 $created_daytime = $row1['created'];  

             $has_coupon = $row1['has_coupon']; 

 $created = substr($created_daytime, 0, -9);  

 $limit_data = getDateForSpecificDayBetweenDates2($created); 

 $interval = dateDiff($limit_data, $created); 

 $today = date("Y-m-d");      

 if($today <= $limit_data) { 

  $query2 = "SELECT * FROM coupons WHERE user_id='$user_id'";     

  $result2 = q($connection, $query2); 

  $num_rows = mysqli_num_rows($result2); 

  if($num_rows == 0) { 

  if($has_coupon == 'no')   {   

   $q = "SELECT * FROM coupon_discount"; 

   $res = q($connection, $q);   

   $row = mysqli_fetch_array($res);  

   $c_disc = $row['discount']; 

   $query3 = "INSERT INTO coupons(user_id, coupon_type, 

                                                           coupon_discount, has_used) VALUES ('$user_id', 

                                                           'discount', '$c_disc', 'no') ";    

   $result3 = q($connection, $query3); 

   $query4 = "UPDATE users SET has_coupon='yes' WHERE 

                                                          user_id='$user_id'";   

   $result4 = q($connection, $query4); 

  } else{   // do nothing   } 

  else {    //do nothing  } 

 } else { 
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                  $query3 = "UPDATE coupons  

                                                             SET has_used='yes'  

                                                             WHERE user_id='$user_id'";     

   $result3 = q($connection, $query3);  

   $query4 = "UPDATE users  

                                                          SET has_coupon='no'  

                                                          WHERE user_id='$user_id'";      

   $result4 = q($connection, $query4);   

 } 

 return $s;    } 

ην παξαπάλσ ηκήκα θψδηθα απνζεθεχνπκε ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε, 

ππνινγίδνπκε ηελ εκεξνκελία ηξεηο κήλεο κεηά (12 εβδνκάδεο δειαδή) κε ηε βνήζεηα 

ηεο ζπλάξηεζεο «getDateForSpecificDayBetweenDates2» φπσο θαίλεηαη παξαθάησ θαη 

αλ ν ρξήζηεο δελ έρεη πεξάζεη ην φξην θαη δελ έρεη θνππφλη, εηζάγνπκε έλα λέν θνππφλη 

γηα απηφλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αλ δειαδή ν ρξήζηεο έρεη μεπεξάζεη ην φξην ησλ 

ηξηψλ κελψλ, ηφηε ηνπ αθαηξείηαη ην θνππφλη (αιιαγή πεδίνπ has_used ηνπ πίλαθα cou-

pons ζε «yes» θαη πεδίνπ has_coupon ηνπ πίλαθα users ζε «no»). 

function getDateForSpecificDayBetweenDates2($startDate) { 

 $date = '';   $counter = 0; 

 $date = $startDate;  

  $date = date("Y-m-d", strtotime($date ." +12 week") ); 

     return($date); 

} 

Δθφζνλ ηα θνππφληα είλαη ελεξγά ζαλ ιεηηνπξγία ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξήζηεο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην θνππφλη ηνπ, αλ βξίζθεηαη 

κέζα ζηα ρξνληθά φξηα, θαηά ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ εκθαλίδεηαη ε «Υξήζε ηνπ εθ-

πησηηθνχ θνππνληνχ» ζαλ επηινγή: 

                         $query11 = "SELECT active  

                                              FROM coupons_activation  

                                             WHERE active = 'yes'"; 

  $result11 = q($connection, $query11); 

  $nm1 = mysqli_num_rows($result11); 
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  if($nm1 > 0)  { 

                                       $query8 = "SELECT *  

                                                          FROM coupons  

                                                          WHERE user_id='$user_id' AND has_used='no'"; 

   $result8 = q($connection,$query8); 

   $row8 = mysqli_fetch_array($result8); 

   $exist = mysqli_num_rows($result8); 

   $coupon_discount = $row8['coupon_discount']; 

   $coupon_type = $row8['coupon_type']; 

   if($exist > 0) { 

                                              $s .= '<tr> <td> Υξήζε εηδηθνχ θνππνληνχ ηχπνπ  

                                                     <strong>'.$coupon_type.'</strong> (έθπησζε 

                                                     '.$coupon_discount.'%):     

                                                   <input type="checkbox" name="coupon" > </td>  </tr>'; 

   } 

} 

Αλ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζεη ην θνππφλη, ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα αγνξάζεη πξντφ-

ληα, απηή ε επηινγή δελ ζα ππάξρεη, γηαηί ην πεδίν has_used ηνπ πίλαθα coupons ζα έ-

ρεη ηελ ηηκή «yes». 

5.2.4 Αιιαγή θσδηθνύ 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο μεράζεη ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν θάλεη ηαπηνπνίεζε 

ζην ζχζηεκα, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη απηφλ 

ηνλ θσδηθφ, ζηέιλνληαο ην λέν ζπλζεκαηηθφ κέζσ email, κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ 

θψδηθα: 

 function forgot_password($connection) { 

 $s = ' '; 

 $email = $_POST['email'];  

 if(empty($email))  { 

  $s .= '<div class="warning"> User has not have email..</div>'; 

 } 

 if(is_email($email) && !empty($email)) { 

  $query1 = "SELECT email, password FROM users WHERE email='$email'"; 
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  $result1 = q($connection, $query1); 

  $nr = mysqli_num_rows($result1); 

  if($nr == 1) {    

   $password = rand_string(8); 

   $md5_password = md5($password); 

   $query1 = "UPDATE users  

                                                          SET password='$md5_password'  

                                                          WHERE email='$email'"; 

   $result1 = q($connection, $query1); 

   $message = 'Your new password is: '.$password; 

   $to = $email;   

   $subject = "Forgot password";    

   $from = $email; 

   $headers = "From:" . $from; 

   mail($to,$subject,$message,$headers);   ?> 

   <script language="javascript" type="text/javascript"> 

    alert('Email sent successfully!'); 

   window.location = 'index.php?mod=home&ref=homlog'; 

   </script> 

   <?php 

  } else {  

   $s .= '<div class="warning"> No user with this mail</div>'; 

} 

 } else { 

 $s .= '<div class="warning"> Email is wrong..</div>'; 

} 

 return $s; 

} 

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξήζηεο έρεη πιεθηξνινγήζεη έγθπξε δηεχζπλζε email, γίλε-

ηαη έιεγρνο αλ ε δηεχζπλζε απηή ππάξρεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Αλ ππάξρεη θαηαρσξε-
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κέλε, ηφηε ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλαλ λέν ηπραίν 8ςήθην θσδηθφ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέ-

λν ρξήζηε, θαιψληαο ηελ ζπλάξηεζε «rand_string(8)» πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, ηνλ 

θξππηνγξαθεί κε md5 hash θαη αλαλεψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ κε ηνλ λέν θσδηθφ. Σέ-

ινο απνζηέιιεη ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνλ ρξήζηε κε ην λέν ηνπ θσδηθφ κε θξππηνγξα-

θεκέλν. 

function rand_string( $length ) { 

$chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"; 

return substr(str_shuffle($chars),0,$length);      

} 

Η κέζνδνο rand_string ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλάξηεζε «str_shuffle» γηα λα κπεξδέςεη ηελ 

ζεηξά ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ζπκβνινζεηξάο $chars θαη έπεηηα επηιέγεη φζνπο ραξαθηή-

ξεο έρνπκε νξίζεη ζηελ παξάκεηξν $length, μεθηλψληαο απφ ηνλ ραξαθηήξα ζηε ζέζε 0.  

 

5.2.5 Πξόηππν layout 

Γηα ηελ επίηεπμε θνηλνχ layout ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ αξρή θάζε ζειίδαο ε κέζνδνο html_title πνπ έρεη σο φξηζκα ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο, 

ην αξρείν κε ηνπο CSS θαλφλεο θαζψο θαη ηα αξρεία JavaScript θαη jQuery. 

 function html_title($title, $stylesheet, $javascript) { 

  $s = '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

        <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

        <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

        <title>'.$title.'</title> 

                                                            [...] 

Με ηε κέζνδν απηή, επηηπγράλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηνπ CSS θαζψο θαη έλα πξν-

θαζνξηζκέλν ζηπι ζε φιεο ηηο ζειίδεο, πξηλ αθφκα αξρίζεη λα εθηειείηαη νπνηνδήπνηε 

θνκκάηη θψδηθα. 
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5.2.6 Γηαθπγή ραξαθηήξσλ 

Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε επηζέζεηο SQL injection, ζπλίζηα-

ηαη ε ρξήζε κεζφδσλ δηαθπγήο ραξαθηήξσλ. ηελ PHP ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

mysqli_real_escape_string(). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο απηή φπνπ εθαξκφ-

δεηαη ζην παξφλ ζχζηεκα: 

function mysql_prep($connection, $value) { 

 $magic_quotes_active = get_magic_quotes_gpc(); 

 $new_enough_php = function_exists("mysql_real_escape_string"); 

 if($new_enough_php) { 

  if ($magic_quotes_active) { 

   $value = stripslashes($value); 

  } 

  $value = mysqli_real_escape_string($connection, $value); 

 } else { 

  if (!$magic_quotes_active) { 

   $value = addslashes($value); 

  } 

 } 

 return $value; 

} 

Η ζπλάξηεζε «get_magic_quotes_gpc» ειέγρεη αλ ε νδεγία magic_quotes_gpc είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ή φρη. ε πεξίπησζε πνπ ε νδεγία απηή είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ηφηε ε 

δηαθπγή ραξαθηήξσλ γίλεηαη απηφκαηα, πξνζζέηνληαο φπνπ απηφ απαηηείηαη ηνλ ραξα-

θηήξα « \ ». [B5] Η νδεγία απηή δελ είλαη ζίγνπξν αλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έθδνζε 

PHP πνπ έρνπκε. Έηζη, αθνχ ειεγρζεί αλ ε νδεγία απηή είλαη ελεξγνπνηεκέλε, ηφηε ε-

ιέγρεηαη αλ ππάξρεη ε ζπλάξηεζε «mysqli_real_escape_string», αθνχ απηή πξνζηέζεθε 

κεηά ηελ έθδνζε 4. Απηφ γίλεηαη επεηδή κεξηθέο θνξέο κπνξεί ν πξνγξακκαηηζηήο λα 

κελ γλσξίδεη ηελ έθδνζε ηεο php πνπ ρξεζηκνπνηεί ν server. Η ζπλάξηεζε 

«mysqli_real_escape_string» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφιεςε πηζαλψλ επηζέζεσλ 

SQL Injection ψζηε λα κελ πεξλάλε νη ηηκέο ηνπ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ρσξίο λα 

ειεγρζνχλ. πγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο απηή ηνπνζεηεί ηνλ ραξαθηήξα « \ » κπξνζηά απφ 
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θάζε ραξαθηήξα φπσο είλαη ν « „ ». Έπεηηα  γίλεηαη έιεγρνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε δη-

αθπγή ραξαθηήξσλ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη επηζηξέθεηαη ε θαηάιιειε ηηκή ζε 

αζθαιή πιένλ δεδνκέλα. [I15] Η ζπλάξηεζε stripslashes αθαηξεί ηνλ ραξαθηήξα « \ » 

απφ έλα string ελψ ε ζπλάξηεζε addslashes ηνλ πξνζζέηεη φπνπ θξηζεί απαξαίηεην. 

[I14] Γηα παξάδεηγκα ε έμνδνο ζην επφκελν ηκήκα θψδηθα ζα είλαη: 

$str = "Is your name O\'reilly?";      

echo stripslashes($str);                   // Έμνδνο: Is your name O'reilly? 

$str = "Is your name O'reilly?";      

echo addslashes($str);                    // Έμνδνο: Is your name O\'reilly? 

 

5.2.7 Αμηνιόγεζε πξντόληνο 

ην παξαθάησ ηκήκα θψδηθα παξαηεξνχκε φηη καδί κε ηνλ θψδηθα PHP , ρξεζηκνπνηεί-

ηαη θαη θψδηθαο AJAX: 

function show_rating($product_id){ 

$s .= '<script> 

function addRating(str) { 

var element = document.getElementsByClassName("a"); 

   if (str=="") { 

    element[0].innerHTML=""; 

      return; 

  } 

   if (window.XMLHttpRequest) { 

      // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

      xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

   } else { // code for IE6, IE5 

      xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  } 

   xmlhttp.onreadystatechange=function() { 

    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) { 

       element[0].innerHTML=xmlhttp.responseText;     
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    } 

  } 

  xmlhttp.open("GET","add_rating.php?id='.$product_id.'&q="+str,true); 

  xmlhttp.send(); 

} 

</script>'; 

 $i = 0; 

 $s .= '<form>'; 

 $s .= '<select name="rating" id="rating" onchange="addRating(this.value)">'; 

  $s .= '<option value="" ></option>'; 

  for($i=1; $i<=10; $i++) { 

    $s .= '<option id="'.$i.'" value="'.$i.'">'.$i.'</option>'; 

  } 

  $s .= '</select> '; 

  $s .= '</form>'; 

  return $s; 

} 

Γηα λα απνθχγνπκε ηελ αλαλέσζε νιφθιεξεο ηεο ζειίδαο φηαλ έλαο ρξήζηεο αμηνινγεί 

έλα πξντφλ, ρξεζηκνπνηείηαη ν θψδηθαο Ajax πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, ε 

ηηκή πνπ ζα επηιέμεη ν ρξήζηεο ζαλ αμηνιφγεζε ζηέιλεηαη κέζσ Ajax ζην αξρείν 

«add_rating.php» κε παξακέηξνπο «id='.$product_id.'&q="+str» κε ηνλ θσδηθφ δεια-

δή ηνπ πξντφληνο πνπ αμηνινγήζεθε. Έπεηηα εθηειείηαη ν θψδηθαο ηνπ αξρείνπ 

add_rating φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

$rating = intval($_GET['q']); 

$today =  date('Y-m-d');  

$product_id = sanatize_get('id', 'num', '');          

 if(logged_in()) { 

  $user_id_key = $_SESSION['id']; // User id 

 $query1 = "SELECT * FROM products WHERE product_id = '$product_id';"; 

 $result1 = q($connection, $query1); 
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 while($row1 = mysqli_fetch_array($result1)) { 

  $has_rating = $row1['has_rating']; 

  if($has_rating == "yes") { 

   $query2 = "SELECT * FROM products_rating WHERE prod-

uct_id='$product_id' AND user_id = '$user_id_key' ;"; 

   $result2 = q($connection, $query2); 

   $num_rows = mysqli_num_rows($result2); 

   if($num_rows > 0) { 

   $e = '<div class="warning">Oups! You have already rating this 

                                               product..</div>';  

 } else {   

                $query3 = "INSERT INTO products_rating(product_id,rating,date,user_id) 

                                               VALUES('$product_id', '$rating', '$today', '$user_id_key');"; 

    $result3 = q($connection, $query3); 

    $e = '<div class="warning">Your rating added successfully!</div>'; 

  } 

  } else { 

       $query4 = "INSERT INTO products_rating(product_id,rating,user_id) 

                                                  VALUES('$product_id', '$rating', '$user_id_key');"; 

        $result4 = q($connection, $query4); 

        $query5 = "UPDATE products SET has_rating='yes';"; 

        $result5 = q($connection, $query5); 

        $e = '<div id="warning">Your rating added successfully!</div>'; 

  } 

 } 

 } else { 

       $e = '<div class="warning">You must log in in order to rating a 

                                        product!</div>';  

} 

 if(!empty($e)) { 

  echo $e;  
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  } 

 echo $s; 

Απνζεθεχνπκε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ κεηαβιεηή rating θαζψο θαη ηνλ θσ-

δηθφ ηνπ πξντφληνο ζηελ κεηαβιεηή product_id. Έπεηηα αθνινπζείηαη ν παξαθάησ αι-

γφξηζκνο: 

«Αν ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζύζηεκα ηόηε 

Αν ππάξρεη αμηνιόγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνϊόλ, ηόηε  

Αν ε αμηνιόγεζε έγηλε από ηνλ ίδην ρξήζηε, ηόηε 

[Δκθάληζε κελύκαηνο απαγόξεπζεο αμηνιόγεζεο γηα 2
ε
 θνξά] 

  Αλλιώρ 

   Δηζαγωγή λέαο αμηνιόγεζεο ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

 Αλλιώρ( αλ δειαδή δελ ππάξρεη αμηνιόγεζε γη απηό ην πξνϊόλ) 

  Δηζαγωγή λέαο αμηνιόγεζεο ζηε βάζε δεδνκέλωλ 

  Αιιαγή ηνπ πεδίνπ has_rating 

Αλλιώρ( αλ δειαδή ν ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο) 

 [Δκθάληζε κελύκαηνο ζύλδεζεο]» 

Αλ θαη κφλν αλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζχζηεκα ειέγρεηαη αλ ην πξντφλ έρεη 

αμηνινγεζεί μαλά απφ ηνλ ίδην ρξήζηε. Αλ ν ρξήζηεο έρεη αμηνινγήζεη ην πξντφλ ζην 

παξειζφλ, ηφηε δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα ην μαλά αμηνινγήζεη. Αλ ην πξντφλ δελ έρεη αμη-

νιφγεζε, ηφηε ε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Αλ ν 

ρξήζηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο ηφηε δελ κπνξεί λα αμηνινγήζεη έλα πξντφλ. 

5.2.8 πιινγή ηζηνξηθνύ ρξεζηώλ 

Η παξαθάησ ζπλάξηεζε, ζπιιέγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα πνπ είδε ή πξφ-

ζζεζε ζην θαιάζη αγνξψλ έλαο ρξήζηεο: 

function collect_user_history($connection,$user_id,$product_id,$table_name,$category_id) { 

 $s = ' '; 
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 $query10 = "SELECT *  

                                  FROM $table_name   

                                  WHERE user_id = '$user_id' AND product_id='$product_id';"; 

 $result10 = q($connection, $query10);  

 $row = mysqli_fetch_array($result10); 

 $added_to_cart = $row['added_to_cart']; 

 $counter = $row['seen']; 

 if(mysqli_num_rows($result10) == 0){    //Insert to db a new record 

 $query20 = "INSERT INTO $table_name(user_id,product_id,added_to_cart, 

                                  seen,total_counter,category_id) VALUES('$user_id','$product_id', 

                                  0,'$counter+1','$counter+1',$category_id)"; 

 $result20 = q($connection, $query20);  

 } else{     

  $counter++; 

  $total = $added_to_cart + $counter; 

                   $query30 = "UPDATE $table_name  

                                        SET seen='$counter' ,total_counter='$total',category_id='$category_id' 

                                        WHERE user_id='$user_id' AND product_id='$product_id'"; 

       $result30 = q($connection, $query30);  

   }  

   return $s;    } 

πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα πξντφλ, ε ζπλάξηεζε 

ειέγρεη αλ είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηνλ πίλαθα «user_history». Αλ δελ είλαη θαηαρσξε-

κέλνο, ηνλ πξνζζέηεη δηαθνξεηηθά θάλεη update ηνλ πίλαθα απμάλνληαο ηνπο κεηξεηέο 

ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. Η ζπλάξηεζε δέρεηαη σο νξίζκαηα ηηο κεηαβιεηέο «con-

nection» γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, «user_id» ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε, 

«product_id» ν θσδηθφο ηνπ πξντφληνο, «table_name» ην φλνκα ηνπ πίλαθα θαη «cate-

gory_id» ν θσδηθφο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ.  

5.2.9 πλνιηθέο αγνξέο αλά εκέξα 

Σν παξαθάησ ηκήκα θψδηθα, απνζεθεχεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηηο ζπλνιηθέο αγνξέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα θάζε εκέξα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθε-

κάησλ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή. 
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function collect_sales_data($connection) { 

          $s = ''; 

          $today = date("Y-m-d");  

          $query1 = "SELECT date  

                             FROM total_sales  

                             WHERE date='$today'"; 

 $result1 = q($connection,$query1); 

 $num_rows = mysqli_num_rows($result1); 

   

 if($num_rows == 0) {  

  $query2 = "INSERT INTO total_sales(date, total_sales) 

                                             VALUES('$today','1')"; 

  $result2 = q($connection,$query2); 

     

  } else { 

           $query2 = "UPDATE total_sales  

                                                      SET total_sales = total_sales+1  

                                                      WHERE date='$today'"; 

           $result2 = q($connection,$query2); 

  }  

  return $s;  

} 

 

Ο πίλαθαο «total_sales» ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο γηα θάζε κηα ε-

κέξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απνζεθεχνπκε ηελ εκεξνκε-

λία αγνξάο ηνπ πξντφληνο. Αλ ε εκεξνκελία απηή δελ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα ζαλ εγγξα-

θή, ηφηε ηελ πξνζζέηνπκε. Αλ ηψξα ε εκεξνκελία αγνξάο είλαη θαηαρσξεκέλε, απιψο 

απμάλνπκε ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ total_sales  «SET total_sales = total_sales+1» γηα λα 

πξνζζέζνπκε άιιε κηα αγνξά ζηελ ππάξρνπζα εκεξνκελία. 

5.2.10 Έιεγρνο αλ έλα πξντόλ έρεη έθπησζε 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δφζεθε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο έθπησζεο ησλ 

πξντφλησλ. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε θνξά πνπ έλα πξντφλ δηαζέηεη έθπησζε, ε ηειεπηαία ζα 

πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή θάζε θνξά πνπ έλαο ρξή-

ζηεο θάλεη κηα παξαγγειία. Η παξαθάησ κέζνδνο, ειέγρεη αλ έλα πξντφλ δηαζέηεη έθ-

πησζε θαη επηζηξέθεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο. 

function check_and_calculate_discount($connection,$has_discount,$product_price,$product_id) { 

 $discount_price = 0; 

 if($has_discount == 'yes') { 

 $query = "SELECT * FROM product_discount  WHERE product_id='$product_id'"; 
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 $result = q($connection, $query); 

 $row = mysqli_fetch_array($result);  

 $clear_discount = $row['clear_discount'];     

 $x = $product_price * $clear_discount;   

 $discount_price =  $product_price - $x;      

}else{ 

 $discount_price = $product_price; 

 } 

 return number_format($discount_price, 2, ".", ","); 

} 

Η ζπλάξηεζε δέρεηαη ζαλ παξακέηξνπο ην πεδίν has_discount, ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

πξντφληνο κε ην ΦΠΑ θαζψο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο θαη αλ ην πξντφλ έρεη έθ-

πησζε(has_discount=”yes”) ππνινγίδεη ηελ ηειηθή ηνπ ηηκή κε ηελ έθπησζε θαη ηελ 

απνζεθεχεη ζηελ κεηαβιεηή $discount_price.  

5.2.11 Τπνινγηζκόο θαιύηεξεο αμηνιόγεζεο πξντόληνο  

Σν παξαθάησ ηκήκα θψδηθα, βξίζθεη θαη εκθαλίδεη ην πξντφλ κε ηελ θαιχηεξε αμηνιφ-

γεζε αλά θαηεγνξία πξντφλησλ: 

function top_rated_products_in_a_category($connection) { 

 $s = ' ';   $product_id = '';  

 $product_id_seen = sanatize_get('id', 'num', ''); 

 $query = "SELECT *  

                              FROM products P, categories C     

                              WHERE P.product_id='$product_id_seen' AND P.category_id=C.id "; 

 $result = q($connection, $query);  

             $row = mysqli_fetch_array($result);  

             $category_id = $row['id']; 

$query1 = "SELECT category_id, product_id, MAX(total_sum) AS max_value 

       FROM TopRated 

       WHERE category_id='$category_id'"; 

 $result1 = q($connection, $query1); 

 while($row1 = mysqli_fetch_array($result1)) { 
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  $max_value = $row1['max_value']; 

  $category_id = $row1['category_id']; 

  $query2 = "SELECT *  

                                             FROM TopRated  

                                             WHERE total_sum='$max_value'"; 

  $result2 = q($connection, $query2); 

                          while($row2 = mysqli_fetch_array($result2)) { 

  $product_id = $row2['product_id']; 

                          } 

 $query3 = "SELECT * FROM products  WHERE product_id='$product_id'"; 

             $result3 = q($connection, $query3);  

             while ($row3 = mysqli_fetch_array($result3)) { 

[…] 

 return $s; 

} 

Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα πξντφλ, ην ζχζηεκα θξαηά ην id ηνπ 

πξντφληνο θαη βξίζθεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη απηφ ην πξντφλ: 

SELECT *  

FROM products P, categories C 

WHERE P.product_id='$product_id_seen' AND P.category_id=C.id 

Έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη ε φςε κε φλνκα «TopRated» ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία πε-

δία. Σνλ θσδηθφ θαηεγνξίαο ηνπ πξντφληνο, ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο θαη έλα πεδίν κε 

φλνκα «total_sum» ην νπνίν αζξνίδεη φιεο ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα έλα ζπ-

γθεθξηκέλν πξντφλ. Η κνξθή ηεο φςεο θαίλεηαη παξαθάησ: 

Δηθόλα 66: Η όςε TopRated 
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Με ηε βνήζεηα ηεο φςεο, ην ζχζηεκα βξίζθεη ηε κεγαιχηεξε αμηνιφγεζε ηελ νπνία α-

πνζεθεχεη ζην πεδίν «max_value»: 

SELECT category_id, product_id, MAX(total_sum) AS max_value 

FROM TopRated 

WHERE category_id='$category_id' 

Έπεηηα, θάλνπκε fetch φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα εκθάληζε ηνπ πξντφληνο ζηελ 

νζφλε.  

5.2.12 Απηόκαηε έθπησζε πξντόλησλ πνπ δελ έρνπλ πνπιεζεί γηα έλα 

ρξνληθό δηάζηεκα 

Πξντφληα, ηα νπνία δελ έρνπλ πνπιεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπαί-

λνπλ απηφκαηα ζε έθπησζε, ηελ νπνία νξίδεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

function six_month_products_check($connection) { 

 $s = '';  $disc = '';  $c_disc = '';   $res = '';    $q = ''; 

 $query1 = "SELECT *  

                            FROM products  

                            WHERE product_id NOT IN (SELECT product_id 

                                                                             FROM bought_products)"; 

             $result1 = q($connection, $query1); 

 while($row1 = mysqli_fetch_array($result1)) { 

 $product_id = $row1['product_id']; 

 $created_daytime = $row1['created']; 

 $has_discount = $row1['has_discount'];  

 $created = substr($created_daytime, 0, -9);   

 $limit_data = getDateForSpecificDayBetweenSixMonths($created,$connection); 

             $interval = dateDiff($limit_data, $created); 

 $today = date("Y-m-d");      

 if($today > $limit_data) {      

   $query22 = "SELECT * FROM auto_disc_after_specific_time"; 

   $result22 = q($connection, $query22); 

   $row22 = mysqli_fetch_array($result22); 

  $disc = $row22['discount']; 

  $clear_disc = $disc / 100; 

  if($has_discount == 'yes'){ 

  $query2 = "UPDATE product_discount SET discount = '$disc',  

                                             clear_discount   = '$clear_disc' WHERE product_id =   

                                            '$product_id'";  

  $result2 = q($connection, $query2);    

 }else { 

 $query2= "INSERT INTO product_discount  

                             (product_id,discount,clear_discount)  

                            VALUES('$product_id', '$disc', '$clear_disc')"; 

       $result2 = q($connection, $query2); 
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       $query3 = "UPDATE products  

                                   SET has_discount = 'yes'  

                                   WHERE product_id = '$product_id'";  

 $result3 = q($connection, $query3);   

  } 

 } else {   //do nothing   } 

 }//end while 

} 

 

Αξρηθά βξίζθνπκε ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ αγνξαζηεί πνηέ, δειαδή δελ ππάξρεη θα-

κηά θαηαρψξεζε γη απηά ζηνλ πίλαθα «bought_products». Έπεηηα απνζεθεχνπκε ηελ 

εκεξνκελία πνπ θαηαρσξήζεθε ην πξντφλ. Η εκεξνκελία είλαη ηχπνπ «2013-08-02 

21:47:40». ε απηφ ην ζεκείν, ιφγσ ηνπ φηη καο ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά ε εκεξνκελί-

α, θξαηάκε κφλν ην πξψην κέξνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζπλάξηεζε ηεο php «substr». 

Έπεηηα θαινχκε ηε ζπλάξηεζε πνπ θαίλεηαη παξαθάησ: 

function getDateForSpecificDayBetweenSixMonths($startDate,$connection) { 

 $date = '';    $counter = 0; 

 $date = $startDate;  

 $query1 = "SELECT * FROM auto_disc_after_specific_time"; 

 $result1 = q($connection, $query1); 

 $row = mysqli_fetch_array($result1); 

 $week = $row['week']; 

 $str = ' +'.$week.' week'; 

 $date = date("Y-m-d", strtotime($date .$str) ); 

    return($date); 

} 

Η ζπλάξηεζε «getDateForSpecificDayBetweenSixMonths» ππνινγίδεη ηελ εκεξνκελί-

α, αλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ πξντφληνο πξνρσξήζνπκε ηφζεο εβδνκά-

δεο,  φζεο έρεη νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα πξντφλ θαηαρσξήζεθε ζηε 

1 Ινπιίνπ ηνπ 2014 θαη ν δηαρεηξηζηήο έρεη νξίζεη φηη φζα πξντφληα δελ πνπιεζνχλ γηα 

1 κήλα, κπαίλνπλ απηφκαηα ζε έθπησζε, ηφηε ζηε 1 Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο , ζε 

έλαλ κήλα δειαδή, ην πξντφλ απηφ ζα πξέπεη λα βγεη ζε πξνζθνξά. Η ζπλάξηεζε απηή 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξεζε ηεο εκεξνκελία 1 Απγνχζηνπ 2014. Αλ ε εκεξνκελία 

ινηπφλ πνπ βξήθε ε ζπλάξηεζε, έρεη πεξάζεη (if($today > $limit_data)), ηφηε ελεκεξψ-
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λεη ην πεδίν ηεο έθπησζεο ζηνλ πίλαθα product_discount. ε πεξίπησζε πνπ έλα πξντφλ 

δελ είρε πνηέ έθπησζε, ηφηε πξνζζέηεη κηα λέα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα ησλ εθπηψζεσλ 

θαη αιιάδεη ηε ζεκαία ηνπ πξντφληνο ζε has_discount ζε «yes» ψζηε λα γλσξίδνπκε φηη 

ην πξντφλ πιένλ έρεη έθπησζε. 

5.2.13 Έιεγρνο εγθπξόηεηαο ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ 

Σν παξαθάησ απφζπαζκα θψδηθα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, 

function is_landphone($phone) { 

 if (utf8_strlen($phone) != 10 || !preg_match("/^2/", $phone)) {   

  return false; 

 } 

 return true; 

} 

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαξηήζεηο «utf8_strlen» γηα λα ππνινγίζεη ην πιήζνο ησλ ραξα-

θηήξσλ θαη «preg_match» γηα λα ειέγμεη ηα ςεθία θαη ηα ζχκβνια.  

Έηζη ινηπφλ αλ κεηαθξάζνπκε ηνλ παξαπάλσ θψδηθα, ζα έρνπκε: «Αλ ην ηειέθωλν δελ 

απνηειείηαη από 10 λνύκεξα ή ην ηειέθωλν δελ μεθηλάεη κε 2 ηόηε δελ είλαη έγθπξε ηηκή.»  

function utf8_strlen($value) { 

             $length = strlen(utf8_decode($value)); 

             return $length; 

} 

Με παξφκνην ηξφπν ειέγρνληαη ηα πεδία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ηνπ email. 

5.2.14 Πξόζθαηα πξντόληα πνπ είδε έλαο ρξήζηεο 

Κάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο βιέπεη έλα πξνηφλ, εθηειείηαη θαη έλα SQL query ην ν-

πνίν απνζεθεχεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξήζηε, ηνλ θσδηθφ ηνπ πξντφληνο, πφζεο θνξέο είδε 

έλα πξντφλ θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο, ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

νπνίαο θαίλεηαη παξαθάησ. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ν πίλαθαο κε ηηο εγ-

γξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ: 
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Δηθόλα 67: Πίλαθαο Ιζηνξηθνύ Υξεζηώλ 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ ην παξαθάησ SQL εξψηεκα εκθαλίδνπκε ηα ηειεπηαία 10 

πξντφληα πνπ είδε έλαο ρξήζηεο: 

$query1 = "SELECT *  

                   FROM user_history  

                   WHERE user_id = '$user_id'  

                   ORDER BY last_modified  

                   DESC LIMIT 10  "; 

Πξψηα βξίζθσ ην ρξήζηε πνπ κε ελδηαθέξεη θαη έπεηηα ηαμηλνκψ ηηο εγγξαθέο θαηά  

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ην πεδίν «last_modified» θαη επηιέγσ ηηο 10 πξψηεο. 

5.3 Λεηηνπξγίεο back-end ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

5.3.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

Η ζπλάξηεζε «do_home_statistics» ε νπνία βξίζθεηαη ζην αξρείν «get_ref.php» ηνπ 

θαηαιφγνπ admins θαη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, καο πα-

ξέρεη πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Μηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο είλαη ε 

παξνπζίαζε κε γξάθεκα, ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ αλά έηνο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ γξαθεκάησλ, απαξαίηεηε είλαη ε βηβιηνζήθε «jsapi» ηεο JavaScript ηνπ 

Google Charts: 

$s .= ' <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>'; 

$s .= '<script type="text/javascript"> 

          google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); 

          google.setOnLoadCallback(drawChart);   
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     function drawChart() {  

       var data = google.visualization.arrayToDataTable([ 

         ["Year", "Total Sales"],'; 

         $query1 = "SELECT YEAR(date) AS mydate ,SUM(total_sales) AS total  

                            FROM total_sales  

                            GROUP BY mydate";    

         $result1 = q($connection,$query1); 

         $row1 = mysqli_fetch_array($result1); 

         while($row1 = mysqli_fetch_array($result1)){  

                   $s .= '["'.$row1['mydate'].'", '.$row1['total'].'],'; 

 } 

        $s .= ']); 

                                                   […] 

   chart.draw(data, options); 

  } </script>'; 

 

Χτο παραπάνω τμήμα κώδικα εκτελοφμε ζνα SQL ερώτημα για να υπολογίςουμε τισ 

ςυνολικζσ πωλήςεισ προιόντων ανά ζτοσ.  

Δηθόλα 68: ηαηηζηηθά αγνξώλ (Google charts) 

 

Για να το κάνουμε αυτό, χρηςιμοποιοφμε τα δεδομζνα του πίνακα total_sales ςε ςυν-

δυαςμό με τα google charts για να εμφανίςουμε τα διαγράμματα ςτην οθόνη. 

5.3.2 Δμαγσγή πξντόλησλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ 

Μηα ρξήζηκε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, είλαη ε εμαγσγή ησλ πξντφ-

λησλ ζε csv αξρείν. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη αξρηθά λα νξίζνπκε ην path ζην νπνίν 

ζα απνζεθεπηνχλ ηα αξρεία απηά: 

function export($connection) { 

             define('EXPORT_PATH','export_files/'); 

 $s .= makedirs(EXPORT_PATH, $mode=0777); 

             $file_type = $_POST['file_types'];  



 

166 
 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ παξάκεηξν «w+» γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηπρφλ αξρεία πνπ ππάξ-

ρνπλ κε ην ίδην φλνκα. Γίλνπκε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ θαη γηα λα είλαη κνλαδηθφ ρξεζη-

κνπνηνχκε ηελ ζπλάξηεζε time(). 

 $sql = "SELECT * FROM products ORDER BY product_id"; 

 $results = q($connection, $sql); 

 $filename = EXPORT_PATH."db_product_export_".time().".csv"; 

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

Σνπνζεηνχκε ηηο ζηήιεο ζην αξρείν θαη απφ θάησ γξάθνπκε ηα δεδνκέλα πνπ πήξακε 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ: 

fputcsv($handle, array('feauture_id','model_brand','product_name','product_description', 

'product_brief_description','product_price','final_price','quantity','active','brand', 

'category_id','subcategory_id','has_discount','fpa')); 

 

foreach($results as $row) { 

     fputcsv($handle, array($row['feauture_id'], $row['model_brand'],$row['product_name'],            

             $row['product_description'],$row['product_brief_description'],  “          

             $row['product_price'],$row['final_price'], $row['quantity'],$row['active'],  

             $row['brand'],$row['category_id'],  

             $row['subcategory_id'],$row['has_discount'],$row['fpa'])); 

} 

fclose($handle); 

 

Σέινο θιείλνπκε ηε ξνή. Όηαλ ηειεηψζεη ε εμαγσγή ηνπ αξρείνπ, ην ζχζηεκα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ην θαηεβάζεη θαη λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ: 

$files = scandir('export_files', SCANDIR_SORT_DESCENDING);     

$newest_file = $files[0];        

$s .= '<h4 class="alert_info"> <a href="export_files/'.$newest_file.'">Download file</a> 

</h4>'; 

Γηα λα ην θάλεη απηφ, νξίδνπκε ην directory πνπ βξίζθνληαη ηα αξρεία, ηα ηαμηλνκνχκε 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαη ηα απνζεθεχνπκε ζε έλαλ πίλαθα κε φλνκα $files. Απφ ηνλ 

πίλαθα παίξλνπκε ην πξψην ζηνηρείν θαη ην δίλνπκε ζην ρξήζηε. 

5.3.3 Newsletter 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ newsletter, επηιέγνπκε φια ηα email απφ ηνλ πίλα-

θα «newsletter» θαη ηνλ πίλαθα «users». Ο ιφγνο πνπ επηιέγνπκε θαη ηνπο δχν απηνχο 

πίλαθεο, είλαη γηα λα πάξνπκε θαη ηνπο απινχο ρξήζηεο (πνπ έρνπλ θάλεη εγγξαθή ζην 

ζχζηεκα) εθηφο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ελεκέξσζε. Αλ π-

πάξρνπλ ίδηα email ηφηε δελ εκθαλίδνληαη: 
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$sql = "SELECT DISTINCT id,email FROM newsletter"; 

$results = q($connection, $sql); 

$sql2 = "SELECT DISTINCT user_id,email FROM users WHERE email <> '$email'"; 

Αθνχ επηιέμνπκε φια ηα email θαη γξάςνπκε ην κήλπκα, ην απνζηέιινπκε θαη εθηειεί-

ηαη ν θψδηθαο πνπ θαίλεηαη παξαθάησ: 

 $subject = "Newsletter";   

 $message = $_POST['main_message']; 

 $from = 'info@youremail.gr'; 

 $headers = "From:" . $from; 

              if (((!empty($_POST['emails'])) && (empty($_POST['emails2']))) ||  

                 ((empty($_POST['emails'])) && (!empty($_POST['emails2']))) ||  

                 ((!empty($_POST['emails'])) && (!empty($_POST['emails2']))))  { 

 $sql = "SELECT DISTINCT email FROM newsletter"; 

 $results = q($connection, $sql); 

 $emails = array();  

 while($row = mysqli_fetch_array($results)) 

 { 

  $emails[] = $row[0]; 

 } 

 $sql2 = "SELECT DISTINCT email FROM users"; 

 $results2 = q($connection, $sql2); 

 while($row2 = mysqli_fetch_array($results2)) 

 { 

  $emails[] .= $row2[0]; 

 } 

 $to .= implode(", ", $emails);  

 mail($to,$subject,$message,$headers); 

  $e = '<h4 class="alert_warning">Email sent sucessfully!</h4>'; 

 } else { 

  $s .= '<h4 class="alert_warning">Email is empty!</h4>'; 

 } 
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 if(!empty($e)) 

  return $e; 

return $s;   

Απνζεθεχνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (κήλπκα θηι), ειέγρνπκε αλ ν ρξήζηεο έρεη επη-

ιέμεη email γηα απνζηνιή θαη ζε φια ηα email πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο απνζηέιινπκε ην 

ίδην κήλπκα. Η ζπλάξηεζε «mail($to,$subject,$message,$headers)» είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ απνζηνιή ηνπ email. Γηα λα είλαη εθηθηή ε πνιιαπιή απνζηνιή email, ρξεζηκνπνη-

νχκε κηα κεηαβιεηή πίλαθα κε φλνκα emails ζηελ νπνία απνζεθεχνπκε φια ηα email 

απφ ηνπο πίλαθεο users θαη newsletter. Έπεηηα, ρσξίδνπκε ηα email κε θφκκα κεηαμχ 

ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε «implode» ηεο php θαη απνζηέιινπκε ην mail. 

5.3.4 Πξνβνιή Παξαγγειίαο 

Μηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πα-

ξαγγειηψλ ηνπ. Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θάζε παξαγγειίαο αλαιπηηθά. 

Γηεχζπλζε απνζηνιήο, ιεπηνκέξεηεο παξαγγειίαο θαη πιεξνθνξίεο πξντφληνο είλαη θά-

πνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη, ελψ κπνξεί λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε κηαο πα-

ξαγγειίαο απφ «shipped» ζε «completed» ή «canceled». Δπίζεο γηα θάζε παξαγγειία, 

ην ζχζηεκα καο εκθαλίδεη ηελ έθπησζε, αλ ππάξρεη, ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηε ρξή-

ζε ηνπ εθπησηηθνχ θνππνληνχ. Δπίζεο, ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ρσξίο ΦΠΑ, 

κε ΦΠΑ, κε ηελ έθπησζε θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ θνππνληνχ. Γηα παξάδεηγ-

κα εάλ έλα πξντφλ έρεη έθπησζε θαη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζε θαη ην θνππφλη πνπ δη-

θαηνχηαη, ηφηε ππνινγίδεη ηελ ηειηθή ηηκή αθαηξψληαο ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο αιιά 

θαη ην πνζνζηφ ηνπ θνππνληνχ. 

$query4 = "SELECT * FROM product_discount WHERE product_id = '$product_id'"; 

$result4 = q($connection,$query4); 

$row4 = mysqli_fetch_array($result4); 

$discount = $row4['discount'];  

     } 

$discount_price = check_and_calculate_discount($connection,$has_discount,$final_price,$product_id); 

$product_coupon = 'No'; 

 if($use_coupon == 'yes'){ 

  $product_coupon = 'Yes'; 

  $query5 = "SELECT * FROM coupon_discount"; 

  $result5 = q($connection,$query5); 

  $row5 = mysqli_fetch_array($result5); 

  $discount_coupon = $row5['discount'];  

} 

$s .= '<h3>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΙΟΝΣΟ</h3>';  
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$s .= '<div class="message"><strong>Ολνκα πξνηνληνο: </strong> '.$product_name.'</div>'; 

$s .= '<div class="message"><strong>πλνιν ρσξηο ΦΠΑ (Βαζηθή ηηκή Πξντόληνο): 

</strong> '.number_format((float)$product_price, 2, ".", "").'</div>'; 

$s .= '<div class="message"><strong>ΦΠΑ: </strong>'.$fpa.'</div>'; 

$s .= '<div class="message"><strong>πλνιν κε ΦΠΑ: 

</strong><strong>'.number_format((float)$final_price, 2, ".", "").'</strong></div> 

<div class="message"><strong>Έθπησζε: </strong><strong>'.$dis.'</strong></div> 

<div class="message"><strong>Έθπησζε: </strong><strong>'.$discount.' %</strong></div> 

<div class="message"><strong>Σηκή κε ηελ έθπησζε: </strong><strong>'.$discount_price.' 

</strong></div> 

<div class="message"><strong>Υξήζε θνππνληνχ έθπησζεο: 

</strong><strong>'.$product_coupon.' </strong></div> 

<div class="message"><strong>Έθπησζε θνππνληνύ: </strong><strong>'.$discount_coupon.' 

%</strong></div>  

<div class="message"><strong>Σειηθό Κόζηνο Παξαγγειίαο κε ΦΠΑ (Σηκή παξαγγειίαο 

Πξντφληνο): </strong><strong>'.number_format((float)$cost, 2, ".", "").'</strong></div>';  

} 

5.4 Πεξηβάιινλ – εθαξκνγέο – εξγαιεία αλάπηπμεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα εθηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ αλαπηχρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Δπεμεξγαζηήο: Intel ® Core ™ 2 Duo CPU E8500 3.16GHz 

 Κεληξηθή κλήκε (RAM): 3 GB DDR3 1333MHz 

 θιεξφο δίζθνο 1: SSD 64GB 

 θιεξφο δίζθνο 2: 640GB 

 Κάξηα γξαθηθψλ: VGA ATI RADEON HD4870  512MB 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Microsoft Windows 8.1 Operating System 

Πεξηβάιινλ: WampServer 2.5 

 Apache 2.4.9 

 MySQL 5.6.17 

 PHP 5.5.12 

 phpMyAdmin 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 MySQL 5.6.17 
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Δξγαιείν νπηηθήο απεηθφληζεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 phpMyAdmin 

Δξγαιείν αλάπηπμεο – ζπγγξαθήο θψδηθα (ρεδίαζε ηζηνζειίδαο) 

 Adobe Dreamweaver CC -  Version 12.0  Build 6390 

Δξγαιείν αλάιπζεο – ζρεδηαζκνχ UML δηαγξακκάησλ 

 Virtual Paradigm for UML Community Edition – Version 10.1 

Δξγαιείν επεμεξγαζίαο ινγνηχπσλ, θνπκπηψλ, banner θ.ν.θ. 

 Adobe Photoshop CC 

5.5 Δλαιιαθηηθή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο – Πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή βειηίσζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php, έρεη εθξεθηηθή αλάπηπμε ζε 

ζρέζε κε άιιεο ζηνλ ηνκέα ηνπ web. Δπηπιένλ κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο αξρηηεθην-

ληθέο ινγηζκηθνχ είλαη απηή ηνπ MVC (Model – View - Controller) ε νπνία ρξεζηκν-

πνηείηαη θαη απηή επξέσο ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ web. Ο ζπλδπαζκφο ηεο αξρηηε-

θηνληθήο ινγηζκηθνχ MVC θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ php, είρε σο απνηέιε-

ζκα ηελ αλάπηπμε ησλ php web frameworks, ηα νπνία είλαη εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ 

γξακκέλα ζηε γιψζζα php πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ web developer λα αλαπηχμεη ηαρχηεξα 

εθαξκνγέο ζε web. Απηφ γηαηί, εάλ ηα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά, ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αθελφο λα κελ επαλαιακβάλεη άζθνπα ηκήκαηα θψδηθά θαη αθεηέξνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ήδε πινπνηεκέλα ηκήκαηα θψδηθα πνπ δηαζέηνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, απηφ 

ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην php 

framework φπσο γηα παξάδεηγκα ην «cake php», έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαη νινθιε-

ξσκέλα frameworks γηα php, ην νπνίν ζα κείσλε ζεκαληηθά ηελ δνπιεηά ελφο πξνγξακ-

καηηζηή. Αλαιπηηθφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα php web frameworks ππάξρνπλ 

ζηε ζειίδα: http://www.phpframeworks.com .  

5.6 Βειηηώζεηο θαη πξνζζήθεο ζην ππάξρνλ ζύζηεκα 

Σν ππάξρνλ ζχζηεκα δηαζέηεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ην θάλνπλ ιεη-

ηνπξγηθφ θαη θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ελφο πειάηε. Παξ‟ 

http://www.phpframeworks.com/
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φια απηά, απηφ δελ απνθιείεη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη απαηηήζεηο απμά-

λνληαη ζηαδηαθά θαη πάληα λέεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί εξειδικεςμένη αναζή-

ηηζη πποϊόνηων κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζα αλαδεηνχζαλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ηαρχηεξα, ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ.  

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ δηαρεηξηζηέο κε διαθοπεηικά επίπεδα εξοςζιοδό-

ηηζηρ (level), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε έλαο απφ απηνχο, ζα έρεη δηαθνξεηηθά δη-

θαηψκαηα (permissions) αλάινγα κε ην επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο πνπ ηνπ δίλεηαη. 

Μηα αθφκε ηδέα είλαη ε πξνζζήθε ζςνεπγαηών (affiliates) ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

νη νπνίνη ζα δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ άιισλ ηζηνζειίδσλ θαη 

ζα πιεξψλνληαη γη απηφ. 

Μηα αθφκε ρξήζηκε κειινληηθή πξνζζήθε ζην ζχζηεκά καο είλαη ε καηηγοπιοποίηζη 

ησλ ρξεζηψλ. Κάζε ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζα δειψλεη θάπνηα ζηνηρεία ηα ν-

πνία ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σν ζχζηεκα ιακβάλνληαο 

ππφςε απηά ηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζηνξηθφ ελφο ρξήζηε ζε αγνξέο πξντφ-

λησλ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα ηνπο παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο πξντφ-

λησλ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θα-

ηαζθεπήο ελφο Responsive design ην νπνίν νπζηαζηηθά ζα θάλεη ην ζχζηεκα καο «ζπκ-

βαηφ» κε φιεο ηηο αλαιχζεηο νζφλεο (smartphone, tablet, PC). 

Όπσο γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, ππάξρεη πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε 

λα αλαπηχμνπκε πεξαηηέξσ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Σν δήηεκα είλαη λα θαηαθέ-

ξνπκε λα ηηο επηλνήζνπκε θαη έπεηηα λα ηηο πινπνηήζνπκε ζηαδηαθά. 

5.7 Δπίινγνο 

ε απηφ ην ζεκείν, νινθιεξψλεηαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο κε ηελ παξνπ-

ζίαζε ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Έηζη 

ινηπφλ, ν αλαγλψζηεο, έρεη απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή ππνδνκή γηα ηα εξ-

γαιεία πνπ κπνξεί θαη ν ίδηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε πεξίπησζε ελαζρφιεζεο ηνπ κε 

θάπνηα web εθαξκνγή. 
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Καηαιπηηθή ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ήηαλ ε γιψζζα πξνγξακκαηη-

ζκνχ php, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ CSS θαη ηεο JavaScript απνηέιεζαλ έλα βαζηθφ κέξνο 

ηνπ θνξκνχ ηεο εθαξκνγήο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο έπαημε ε γιψζζα πξνγξακκαηη-

ζκνχ Java γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Apache Mahout πνπ καο βνήζεζε λα θαηαζθεπάζνπ-

κε ην δχζθνιν θνκκάηη ησλ recommendations.  Όια απηά φκσο ζηεξίδνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ MySQL ε νπνία απνηειεί ηα ζεκέιηα ηεο εθαξκνγήο. 
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ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Η αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο μεθηλψληαο απφ ην κεδέλ δελ είλαη εχ-

θνιε δηαδηθαζία. Απαηηεί ρξφλν θαη ππνκνλή, ζσζηή αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφ.  Δπίζεο, είλαη αλαγθαία 

ε επηινγή ησλ ηερλνινγηψλ κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί. Αλ ην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, είλαη βέβαην 

πσο πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ ζα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην 

κέιινλ θαη εηδηθφηεξα φηαλ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο απμεζεί ξαγδαία. 

Σφηε, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ζα είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε. Παξ‟ 

φια απηά πάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έλα ζχζηεκα λα εκθαλίζεη δπζιεηηνπξγίεο φηαλ 

ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ απμεζεί, θαζψο θάζε ρξήζηεο έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ηνπ. Σν πην επίπνλν θνκκάηη θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  Πξαγκαην-

πνηήζεθαλ πνιιέο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο πίλαθεο κέρξη λα θηάζνπκε ζην 

επίπεδν λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ην ζχζηεκα. Σέινο, έλα κεγάιν κεξίδην επζχλεο ησλ πξν-

γξακκαηηζηψλ πξηλ μεθηλήζνπλ λα γξάθνπλ ηνλ θψδηθα είλαη λα πξνζπαζνχλ λα πξν-

βιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα παξάγεη 

κεγάιε ηθαλνπνίεζε, θαη ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ ιεηηνπξ-

γηψλ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Δγθαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ 

Α.1 Δγθαηάζηαζε ησλ εξγαιείσλ 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ο WampServer (Windows, Apache, Mysql, Php - WAMP) είλαη έλα δσξεάλ, all-in-one 

πξφγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλα αληίγξαθα ησλ πην πξφζθαησλ εθ-

δφζεσλ ηνπ server Apache, ηεο PHP θαη ηεο MySQL. Έλα ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα εί-

λαη ην XAMPP. Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ είλαη ε αθφινπζε: 

1. Καηεβάζηε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ WampServer απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://www.wampserver.com/en/download.php .Μφιηο θαηέβεη, θάληε δηπιφ 

θιηθ ζην αξρείν εγθαηάζηαζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

 

 

2. Σν αξρείν εγθαηάζηαζεο ζα δεηήζεη ηε ζέζε ζην δίζθν, φπνπ πξφθεηηαη λα ε-

γθαηαζηαζεί ν WampServer. Η πξνεπηινγή είλαη ε ζέζε C:\wamp, ε νπνία είλαη 

ζπλήζσο ε θαιχηεξε. Αλ ππάξρεη φκσο θάπνηα άιιε ζέζε φπνπ επηζπκείηε λα 

βξίζθνληαη φια ηα πξνγξάκκαηά ζαο ζπγθεληξσκέλα, κπνξείηε λα ηελ θαζνξί-

ζεηε ζην ζεκείν απηφ. 

3. ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν WampServer ζα ζαο δεηήζεη λα επηιέμεηε ηνλ 

πξνεπηιεγκέλν browser. Απηφο ζα είλαη ν browser κε ηνλ νπνίν ζα πξνβάιιεηε 

ηα project ζαο. Αλ ν Firefox είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην ζχζηεκά ζαο, ζα εκθα-

ληζηεί ε εξψηεζε αλ επηζπκείηε λα ηνλ νξίζεηε σο default browser. Αλ ε απά-

ληεζε είλαη «Νν» ή έρεηε θάπνηνλ άιινλ browser εγθαηεζηεκέλν, ηφηε ζα ζαο 

http://www.wampserver.com/en/download.php%20.Μόλις
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δεηεζεί λα επηιέμεηε πνην ζα είλαη ην εθηειέζηκν αξρείν ηνπ πεξηεγεηή πνπ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

4. Μφιηο ν WampServer εγθαηαζηαζεί, ζα εκθαληζηεί ην εηθνλίδην ηνπ Apache 

HTTP Server. Σα Windows ζα εκθαλίζνπλ έλα κήλπκα αζθαιείαο, αθνχ ν web 

server ζα πξνζπαζήζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο αηηήζεηο πνπ θάλεη ν 

browser. 

5. Μφιηο ε εγθαηάζηαζε νινθιεξσζεί κπνξείηε λα ηξέμεηε ηνλ WampServer. Έλα 

εηθνλίδην ζα εκθαληζηεί ζην System Tray ησλ Windows. Κάληε θιηθ ζε απηφ θαη 

ζα εκθαληζηεί ην κελνχ ηνπ WampServer, ην νπνίν θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

ζρήκαηα: 

 

 

  

 

Γηα λα ειέγμεηε αλ ν WampServer ιεηηνπξγεί ζσζηά, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή «lo-

calhost», ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ κελνχ ηνπ WampServer. Ο browser 

πνπ ζα αλνίμεη πξέπεη λα εκθαλίζεη ηελ αξρηθή ζειίδα φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ παξα-

θάησ εηθφλα: 

 

Μφιηο ηειεηψζεηε κε ηελ εξγαζία ζαο ζην WampServer, κπνξείηε λα ηνλ θιείζεηε θά-

λνληαο δεμί θιηθ ζην System Tray εηθνλίδην θαη επηιέγνληαο «exit». 
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Α.2 Δγθαηάζηαζε ηεο Java 6 γηα ην Apache Mahout 

ε πεξίπησζε πνπ έρεηε αλαπηχμεη θάπνην project ρξεζηκνπνηψληαο Java, ηφηε ε ηειεπ-

ηαία ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ Η/Τ ζαο. Σν Mahout απαηηεί γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε έθδνζε Java 6. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

Java πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκά ζαο, κπνξείηε λα αλνίμεηε ην terminal θαη λα πιεθηξνιν-

γήζεηε ηελ εληνιή java –version. Οη ρξήζηεο ησλ Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ Windows 

θαη Linux, κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηελ Java 6 JVM απφ ηελ δηεχζπλζε 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. 

Γηα λα κπνξέζεηε ηψξα λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ θψδηθα ηνπ Mahout, ζα πξέπεη λα ρξεζη-

κνπνηήζεηε θάπνηνλ IDE editor φπσο ν Eclipse ν νπνίνο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο free 

editor γηα java. Μπνξείηε λα ηνλ θαηεβάζεηε απφ ηελ δηεχζπλζε http://www.eclipse.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://www.eclipse.org/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - Κώδηθαο SQL γηα ηε  

δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ 

Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειείηαη απφ 39 πίλαθεο θαη 2 φςεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ (database) κε φλνκα «mydb». Η δεκηνπξγία φισλ ησλ πηλάθσλ 

ηεο εθαξκνγήο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν phpMyAdmin θαη ν SQL θψδηθαο 

ησλ πηλάθσλ δίλεηαη παξαθάησ: 

Database: `mydb` 

 

Table structure for table `admins` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `admins` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `surname` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `username` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `password` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `level` enum('1','2') CHARACTER SET utf32 COLLATE utf32_unicode_ci NOT NULL DE-

FAULT '1', 

  `email` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `phone` char(40) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `mobile` char(40) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `active` enum('yes','no') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  `last_seen` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AU-

TO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `articles` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `articles` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `content` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

Table structure for table `auto_disc_after_specific_time` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `auto_disc_after_specific_time` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `months` int(11) NOT NULL, 

  `week` int(11) NOT NULL, 

  `discount` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 
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Table structure for table `bought_products` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bought_products` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `date` datetime NOT NULL, 

  `returned` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `quantity` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `categories` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `categorie_title` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT 

NULL, 

  `categorie_description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci, 

  `has_images` enum('Yes','No') NOT NULL DEFAULT 'No', 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=24 ; 

 

 

Table structure for table `categories_to_subcategories` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories_to_subcategories` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `category_id` int(11) NOT NULL, 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=79 ;  

 

Table structure for table `category_images` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category_images` ( 

  `category_id` int(11) NOT NULL, 

  `type` char(4) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `size` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Table structure for table `comments` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comments` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `username` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `comment` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `datetime` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `approved` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 
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Table structure for table `coupons` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `coupons` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `coupon_type` varchar(70) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `coupon_discount` int(11) NOT NULL, 

  `has_used` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

 

Table structure for table `coupons_activation` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `coupons_activation` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `coupon_discount` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `coupon_discount` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `discount` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `feautures` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feautures` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(60) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci, 

  `has_images` enum('Yes','No') NOT NULL DEFAULT 'No', 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=25 ; 

 

Table structure for table `feautures_to_subcategories` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feautures_to_subcategories` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `feauture_id` int(11) NOT NULL, 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=48 ; 

 

Table structure for table `feauture_images` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feauture_images` ( 

  `feauture_id` int(11) NOT NULL, 

  `type` char(4) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `size` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`feauture_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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Table structure for table `find_most_viewed` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `find_most_viewed` ( 

`category_id` int(11) 

,`product_id` int(11) 

,`total_sum` decimal(32,0) 

); 

 

Table structure for table `map` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `map` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `code` text NOT NULL, 

  `contact_mail` varchar(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `menu_type` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu_type` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `type` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `newsletter` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `newsletter` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `email` varchar(100) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

Table structure for table `newsletter_settings` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `newsletter_settings` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `automatic` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `online_users` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `online_users` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `username` varchar(200) NOT NULL, 

  `timeout` varchar(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2565 ; 

 

Table structure for table `orders` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `orders` ( 

  `order_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 
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  `order_quantity` int(11) NOT NULL, 

  `order_created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `cost` double NOT NULL, 

  `status` varchar(70) NOT NULL DEFAULT 'shipped', 

  `payment_id` int(11) NOT NULL, 

  `receipment_id` int(11) NOT NULL, 

  `comments` text NOT NULL, 

  `use_coupon` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`order_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `payment_type` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `payment_type` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `type` varchar(70) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

Table structure for table `products` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` ( 

  `product_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `feauture_id` int(11) NOT NULL, 

  `model_brand` varchar(100) NOT NULL, 

  `product_name` varchar(40) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT 

NULL, 

  `product_description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `product_brief_description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT 

NULL, 

  `product_price` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00', 

  `final_price` double NOT NULL, 

  `has_rating` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `has_images` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `quantity` int(11) NOT NULL, 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  `created` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `modified` datetime NOT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 

  `brand` enum('Old','New') CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 

'New', 

  `category_id` int(11) NOT NULL, 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL, 

  `has_comment` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `has_discount` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `fpa` double NOT NULL DEFAULT '0.23', 

  `refundable` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  `affiliatable` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  `has_banner` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`product_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=422 ; 

 

Table structure for table `products_rating` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products_rating` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `rating` int(11) NOT NULL, 

  `date` date NOT NULL, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=18 ; 

 

Table structure for table `products_to_feautures` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products_to_feautures` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `feauture_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=176 ; 

 

Table structure for table `product_attributes` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product_attributes` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `attribute_name` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT 

NULL, 

  `value` varchar(70) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=68 ; 

 

Table structure for table `product_discount` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product_discount` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `discount` int(11) unsigned NOT NULL, 

  `clear_discount` double NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 

Table structure for table `product_images` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `product_images` ( 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `type` char(4) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_520_ci DEFAULT NULL, 

  `size` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`product_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Table structure for table `receipment` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `receipment` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `type` varchar(70) CHARACTER SET utf8 NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
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Table structure for table `returns` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `returns` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `return_product_id` int(11) NOT NULL, 

  `return_cause_id` int(11) NOT NULL, 

  `return_type` enum('ret','rep') NOT NULL DEFAULT 'ret', 

  `product_price` double NOT NULL, 

  `quantity` int(11) NOT NULL, 

  `comments` text NOT NULL, 

  `completed` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

Table structure for table `return_cause` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `return_cause` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cause_description` varchar(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;  

 

Table structure for table `shopping_cart` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `shopping_cart` ( 

  `cart_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `session_id` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `product_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `quantity` int(11) unsigned DEFAULT NULL, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `affiliate_id` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`cart_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

  

 

Table structure for table `subcategories` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subcategories` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `subcategory_title` varchar(60) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT 

NULL, 

  `subcategory_description` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci, 

  `has_images` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'no', 

  `active` enum('yes','no') NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=45 ;  

 

Table structure for table `subcategory_images` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `subcategory_images` ( 

  `subcategory_id` int(11) NOT NULL, 

  `type` char(4) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `size` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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Stand-in structure for view `toprated` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `toprated` ( 

`category_id` int(11) 

,`product_id` int(11) 

,`total_sum` decimal(32,0) 

); 

 

Table structure for table `total_sales` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `total_sales` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `date` date NOT NULL, 

  `total_sales` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `users` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `first_name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `last_name` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `username` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `password` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `email` varchar(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `landphone` char(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `mobile` char(40) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `address` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `address_number` int(11) NOT NULL, 

  `country` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `city` varchar(20) CHARACTER SET utf32 COLLATE utf32_unicode_ci NOT NULL, 

  `active` enum('yes','no') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'yes', 

  `last_seen` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `has_images` enum('yes','no') COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT 'no', 

  `has_coupon` enum('yes','no') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'no', 

  PRIMARY KEY (`user_id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AU-

TO_INCREMENT=7 ; 

 

Table structure for table `user_cost_average` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_cost_average` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_cost_avg` double NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `user_history` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_history` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `category_id` int(11) NOT NULL, 

  `added_to_cart` int(11) NOT NULL, 

  `seen` int(11) NOT NULL, 

  `total_counter` int(11) NOT NULL, 

  `last_modified` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=26 ; 

 

Table structure for table `user_history2_bought_items` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_history2_bought_items` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `product_id` int(11) NOT NULL, 

  `category_id` int(11) NOT NULL, 

  `added_to_cart` int(11) NOT NULL, 

  `seen` int(11) NOT NULL, 

  `total_counter` int(11) NOT NULL, 

  `date` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

Table structure for table `user_images` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user_images` ( 

  `user_id` int(11) NOT NULL, 

  `type` char(4) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

  `size` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

Structure for view `find_most_viewed` 

DROP TABLE IF EXISTS `find_most_viewed`; 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DE-

FINER VIEW `find_most_viewed` AS select `user_history`.`category_id` AS `catego-

ry_id`,`user_history`.`product_id` AS `product_id`,sum(`user_history`.`total_counter`) AS `to-

tal_sum` from `user_history` group by `user_history`.`product_id`; 

 

Structure for view `toprated` 

DROP TABLE IF EXISTS `toprated`; 

 

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`root`@`localhost` SQL SECURITY DE-

FINER VIEW `toprated` AS select `p`.`category_id` AS `category_id`,`p`.`product_id` AS 

`product_id`,sum(`r`.`rating`) AS `total_sum` from (`products` `p` join `products_rating` `r`) 

where (`p`.`product_id` = `r`.`product_id`) group by `p`.`product_id`; 

 


