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Περίληψη

Η εργασία αφορά την ανάπτυξη μίας web based εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση 
συμβάντων μίας Δημοτικής υπηρεσίας. 
Η εφαρμογή διαχειρίζεται ηλεκτρονικά προκαθορισμένους, με βάση τις αρμοδιότητες, τύπους 
συμβάντων και αποσκοπεί στη μηχανογράφηση της διαδικασίας καταχώρησης τους, η οποία 
ακολουθείται σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητα ως σήμερα, σε βιβλία καταγραφής συμβάντων.

Οι αρμοδιότητες και οι προκαθορισμένοι τύποι συμβάντων που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι 
έντεκα: “Επιδοτήρια Έγγραφα”, “Γνήσιο Υπογραφής”, “Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)”, “Εγκαταλελειμμένα Οχήματα”, “Κάπνισμα”, “Ζώα”, “Παιδότοποι”, 
“Αυθαίρετη διαφήμιση”, “Περίπτερα - Κοινόχρηστοι χώροι”, “Παραβιάσεις καθαριότητας”, 
“Παράνομη εμπορική δραστηριότητα”, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για ελεύθερη καταχώρηση 
“Ελεύθερο” για όσα συμβάντα δεν μπορούν να καλυφθούν από τους προηγούμενους 
προκαθορισμένους τύπους.

Κάθε συμβάν καταχωρείται στο “Βιβλίο” συμβάντων, με βάση μοναδικό αύξοντα αριθμό και 
μοναδικά στοιχεία τη “Βάρδια” των χρηστών και ημερομηνία όπου λαμβάνει χώρα η καταγραφή.

Η “Βάρδια” με τη σειρά της αποτελεί μία οντότητα που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία: τη 
“Ζώνη Βάρδιας”, την ημερομηνία και ώρα εκτέλεσής της, αλλά και δύο χρήστες-δημοτικούς 
υπαλλήλους της εφαρμογής που την απαρτίζουν.

Οι χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να ανήκουν σε μία από τέσσερις ομάδες χρηστών: “Χρήστης”,
“Υπεύθυνος”, “Διευθυντής” ή “Διαχειριστής”, οι οποίες φέρουν διαφορετικά δικαιώματα 
πρόσβασης, επεξεργασίας και διαγραφής των δεδομένων της εφαρμογής.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τη λογική χρήσης της από μία δημοτική υπηρεσία. Λόγω αυτού 
δεν περιέχει κάποιο τμήμα επισκεπτών και το περιεχόμενό της δεν είναι προσβάσιμο από 
επισκέπτες. Ο χρήστης-δημοτικός υπάλληλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή εφόσον 
συνδεθεί σε αυτή από την αρχική οθόνη σύνδεσης και τα μοναδικά στοιχεία πρόσβασής του. 

Μετά την σύνδεση ο χρήστης, μπορεί να πλοηγηθεί σε μία από τις τρεις ενότητες της εφαρμογής: 
“Πίνακας”, “Σύστημα” και “Περί” και να εκτελέσει ενέργειες με βάση τα δικαιώματά του.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με γλώσσες web προγραμματισμού (PHP, Javascript, HTML κ.α.) και 
ακολουθεί τα νεότερα πρότυπα όπως το HTML5, ενώ στηρίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα 
(Apache, PHP, MySQL κ.α.).     
Ως βάση της εφαρμογής επιλέχθηκε το δημοφιλές PHP framework, CodeIgniter, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες από το εξίσου δημοφιλές PHP framework, Laravel.

Η υλοποίησή του κώδικα της εφαρμογής έγινε με βάση το πρότυπο MVC (Model-View-Controller).

Η εργασία οργανώνεται σε 5 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα “Εισαγωγή”, παρουσιάζεται ο σκοπός 
και οι τεχνολογίες και λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της εφαρμογής.
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Στη δεύτερη ενότητα “Ανάλυση”, γίνεται η ανάλυση της υλοποίησης, όπως οι περιπτώσεις χρήσης 
της.
Στην τρίτη ενότητα “Υλοποίηση”, παρουσιάζεται η σχεδίαση και ο κώδικας της εφαρμογής. 
Στην τέταρτη ενότητα “Τεκμηρίωση”, γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις, στη διαδικασία 
εγκατάστασης και στη διεπαφή της εφαρμογής.
Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, υπάρχουν τα συμπεράσματα και μελλοντικοί στόχοι περαιτέρω
ανάπτυξης της εφαρμογής.
                                                                                                    

Λέξεις Κλειδιά: web based, web, διαδικτυακή, εφαρμογή, σύστημα, ηλεκτρονική, 
καταχώρηση, συμβάν, συμβάντος, συμβάντων, δημοτική, υπηρεσία, δήμος, PHP, framework, 
CodeIgniter, MVC, μεταπτυχιακό
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Abstract

The master thesis aims to the development of a web based application for electronic incident listing 
of a municipal service.
Based on the service responsibilities the application manages electronically predetermined types of 
events and is aimed at the computerization of the listing procedure which until now is done 
manually in event log books.

The functions and predefined event types supported by the application are eleven: "Documents 
Delivery", "Genuine Signature", "Health Regulated Establishments", "Abandoned Vehicles", 
"Smoking", "Animals", "Playgrounds", "Unauthorized advertising", "Kiosks - Public areas", 
"Cleaning Violations"and "Illegal Commercial Activity". Also it provides a free entry "Free" for 
events that can not be covered by the previous predefined types.

Each event is recorded in the "Book" of events based on a unique serial number and unique 
elements of the "Shift" and date where the logging took place.

The "Shift" in turn is an entity that includes specific elements: the "Shift Zone", the date and time of
execution, and two users-municipal employees.

Users of the application can belong to one of four user groups: "User", "Manager", "Director" or 
"Administrator", who have different rights to access, edit and delete data application.

The application was designed based on the logic of being used by a municipal service. Due to that it
does not contain any guest part and the content is not accessible to visitors. The user-municipal 
employee can use the application by connecting from the initial login screen with his unique 
credentials.

After logging in the user can navigate to one of the three sections of the application: "Panel", 
"System" and "About" and perform actions based on his rights.

The application was implemented with web programming languages (PHP, Javascript, HTML, etc.) 
and follows the newest standards such as HTML5, while relying on open source software (Apache, 
PHP, MySQL, etc.).
The popular PHP framework, CodeIgniter, was chosen as the base of the application. Also libraries 
where used by the equally popular PHP framework, Laravel.

The implementation of the application code was based on the MVC model (Model-View-
Controller).

The thesis is organized in 5 sections. The first section "Introduction" presents the purpose and the 
technologies and applications used in the implementation of the application.
The second "Analysis" is about the analysis of the application needs, as well as cases of use.
The third section "Implementation" presents the design and application code.
In the fourth section "Documentation" there are the requirements and the installation process of the 
application. Also the interface implementation is presented.
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In the fifth and final section, there are the conclusions and future objectives for further development
of the application.

Keywords: web based, web, application, system, electronic, event, events, incident, incidents, 
city, service, municipality, PHP, framework, CodeIgniter, MVC, postgraduate
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1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός - Στόχοι

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής εφαρμογής βασισμένης σε τεχνολογίες
ιστού (web-based) για τις ανάγκες μίας δημοτικής υπηρεσίας. 
Συγκεκριμένα η εφαρμογή υλοποιήθηκε στα πλαίσια των αναγκών καταγραφών συμβάντων που 
αφορούν θέματα της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και τα οποία, μετά την θεσμική κατάργηση της,
έχουν πλέον μεταβιβασθεί προς διαχείριση σε δημοτικές υπηρεσίες των Δήμων της χώρας.

Παρόλο που η Δημοτική Αστυνομία υπήρχε ως θεσμός για αρκετά χρόνια και η υπηρεσία είχε 
ενεργή μηχανογράφηση, αυτό δεν ίσχυε στον τομέα καταγραφής συμβάντων όπου η διαδικασία 
γινόταν χειροκίνητα σε βιβλία καταγραφής συμβάντων.
Συνεπώς, υπήρχε η ανάγκη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής καταγραφής τους, ώστε η υπηρεσία να 
έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τα σχετικά δεδομένα.

Με την κατάργηση της υπηρεσίας, η καταγραφή των συμβάντων μεταφέρθηκε κάτω από την 
ευθύνη δημοτικών υπηρεσιών, οι οποίες σε σημαντικό ποσοστό συνεχίζουν την ίδια πρακτική όσον 
αφορά τη διαδικασία καταγραφής, χωρίς να παρέχουν κάποια ηλεκτρονική υποδομή για αυτή.

Χαρακτηριστικό μειονέκτημα της χειροκίνητης καταγραφής είναι η αδυναμία αναζήτησης 
συμβάντων και ο εύκολος εντοπισμός τους. Για παράδειγμα, εάν ένας δημοτικός υπάλληλος θέλει 
να αναζητήσει πληροφορίες για ένα συμβάν παραβίασης καθαριότητας, πρέπει να ελέγξει 
αναλυτικά όλα τα προηγούμενα βιβλία, ώστε να εντοπίσει το επιθυμητό συμβάν. 
Πέρα από την πρακτική δυσκολία του παραπάνω, πρόσθετοι παράγοντες, όπως ο διαφορετικός 
γραφικός χαρακτήρας του εκάστοτε ατόμου που προσέθεσε την καταχώρηση στο βιβλίο 
συμβάντων, αυξάνουν σημαντικά το κόστος σε χρόνο αλλά και τη δυνατότητα ανάκτησης 
πληροφοριών.

Με βάση τα παραπάνω, η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής προσφέρει σημαντικά οφέλη 
όσον αφορά τις ανάγκες της δημοτικής υπηρεσίας, ενώ εξοικονομεί σημαντικό χρόνο στα πλαίσια 
της διαχείρισης των πληροφοριών των συμβάντων.

1.2 Λογισμικό & Τεχνολογίες

Η υλοποίηση της εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών ιστού, έγινε λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που 
γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια, των χαρακτηριστικών που προσφέρουν, τη δυνατότητα υλοποίησης
web-based εφαρμογών αλλά και των πλεονεκτημάτων που έχουν όσον αφορά τη 
διαλειτουργικότητα με λειτουργικά συστήματα και συσκευές. 

Το τελευταίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα σχεδιασμού της εφαρμογής, καθώς έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη το διαφορετικό περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών των Δήμων, στις οποίες δεν υπάρχει 
κατά την τρέχουσα στιγμή ενιαίο πρότυπο λειτουργίας, όσον αφορά τη χρήση λειτουργικού 
συστήματος ή και λογισμικών (πχ περιηγητών διαδικτύου) αλλά και υλικού.
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Στα πλαίσια αυτά, η εφαρμογή υλοποιήθηκε, στη διαπλατφορμική γλώσσα προγραμματισμού PHP, 
ενώ κάνει χρήση της τεχνολογίας “Responsive web design (RWD)” με χρήση του front end 
framework HTML/CSS, Bootstrap, για την καλύτερη παρουσίασή της σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα/συσκευές.

Ως βάση ανάπτυξης και προτεινόμενο περιβάλλον λειτουργίας της εφαρμογής, επιλέχθηκε το 
πακέτο web υπηρεσιών LAMP.

Όσον αφορά τον κώδικά της, αυτός αναπτύχθηκε με χρήση του μοντέλου αρχιτεκτονικής 
λογισμικού MVC (Model-View-Controller). Ως βάση της εφαρμογής επιλέχθηκε ένα από τα πιο 
διαδεδομένα framework της PHP, το CodeIgniter.

Όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων η εφαρμογή στηρίζεται στο εξίσου διαδεδομένο 
σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, MySQL.

Τέλος, η επιλογή των λογισμικών και τεχνολογιών, που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της 
εφαρμογής, έγινε με βάση τις αρχές των Ανοικτών Προτύπων, ώστε αυτά που επιλέχθηκαν να είναι 
λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ.

Στις παρακάτω ενότητες, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή τους.

1.2.1 Ανοικτά Πρότυπα & ΕΛ/ΛΑΚ

Τα Ανοιχτά Πρότυπα επιτρέπουν το διαμοιρασμό των δεδομένων, ενώ προστατεύουν από  
κλειδώματα και περιορισμούς στη διαλειτουργικότητα. Με την εφαρμογή των αρχών των Ανοικτών
Προτύπων για τη διαλειτουργικότητα του λογισμικού, των δεδομένων και των μορφών εγγράφου, 
δημόσιοι οργανισμοί επιτυγχάνουν [1][2]:

• την δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για προμηθευτές λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή 
ιδιόκτητου λογισμικού

• βελτιωμένη ευελιξία και ικανότητα συνεργασίας με άλλους φορείς, πολίτες και επιχειρήσεις
• περισσότερο βιώσιμο κόστος σε έργα πληροφορικής

Το Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αναφέρεται και περιγράφει 
ένα λογισμικό το οποίο παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, 
διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και βελτιώνουν το λογισμικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται σε 
τέσσερις βασικές ελευθερίες του χρήστη: 

• Την ελευθερία να εκτελεί το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0). 
• Την ελευθερία να μελετάει τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού και να το προσαρμόζει 

στις ανάγκες του (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να 
ισχύει κάτι τέτοιο. 

• Την ελευθερία να αναδιανέμει αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθάει το 
συνάνθρωπο του. (ελευθερία 2). 
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• Την ελευθερία να βελτιώνει το λογισμικό και να δημοσιεύει 
τις βελτιώσεις που έχει κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να 
επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η 
πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να 
ισχύει κάτι τέτοιο. [3]

Ο πηγαίος κώδικας και ορισμένα άλλα δικαιώματα που διέπονται 
συνήθως από πνευματικά δικαιώματα (copyright) παρέχονται στο 
πλαίσιο μιας άδειας χρήσης που επιτρέπει στους χρήστες να 
μελετούν, αλλάζουν, βελτιώνουν και διανέμουν το λογισμικό, καθώς
και να δημιουργούν παράγωγα έργα. [4]
 
Η χρήση λογισμικού και τεχνολογιών ΕΛ/ΛΑΚ στην υλοποίηση της
εφαρμογής, εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και 
διαλειτουργικότητά της. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
εκδίδονται κάτω από άδειες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ, κάτι που επιτρέπει 
στις δημοτικές υπηρεσίες και γενικότερα στους χρήστες που θα 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή, τη χρήση της αλλά και των 
λογισμικών χωρίς κάποιο πρόσθετο κόστος ή αποδοχή κάποιας 
ιδιοταγούς άδειας χρήσης.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης, η διαθεσιμότητα του πηγαίου 
κώδικα της εφαρμογής αλλά και των λογισμικών που 
χρησιμοποιούνται από αυτή, το οποίο και δίνει τη δυνατότητα 
τροποποίησης και επέκτασής της με βάση τις ειδικότερες ανάγκες 
της κάθε δημοτικής υπηρεσίας.

Με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ διασφαλίζεται ότι η τροποποίηση της εφαρμογής και των λογισμικών, είναι 
δυνατή από οποιονδήποτε, είτε είναι το Τμήμα Πληροφορικής του εκάστοτε Δήμου, είτε κάποιος 
εξωτερικός προμηθευτής.

Ακόμα, μέσω της χρήσης λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ βάσεων δεδομένων, όπου γίνεται η αποθήκευση 
των δεδομένων της εφαρμογής, εξασφαλίζεται ευκολία διασύνδεσης με άλλα συστήματα, για την 
οποία ωστόσο απαιτείται πρόσθετη προγραμματιστική υλοποίηση, πχ σε περιπτώσεις μετάπτωσης 
δεδομένων.

Ακολουθεί πίνακας των αδειών χρήσης των λογισμικών:

Λογισμικό Άδεια χρήσης Url
Λ/Σ GNU/Linux Άδειες ΕΛ/ΛΑΚ | κυρίως GPL http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Apache HTTP Server Apache License https://www.apache.org/licenses/
MySQL GPL http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
PHP PHP License http://php.net/license/
CodeIgniter MIT License http://opensource.org/licenses/MIT
Bootstrap Apache License https://www.apache.org/licenses/

Πίνακας 1: Άδειες χρήσης των λογισμικών που βασίστηκε η εφαρμογή
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1.2.2 LAMP

Ο όρος “LAMP” αποτελεί ένα αρκτικόλεξο για ένα πακέτο web υπηρεσιών που αποτελείται από το 
λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, τον Apache HTTP Server, τη βάση δεδομένων MySQL και τη  
γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Σε σύγχρονες παραφράσεις το “P” αναφέρεται και στις γλώσσες προγραμματισμού Perl ή Python, 
ενώ το “M” στη βάση δεδομένων MariaDB.

Όλα τα συστατικά είναι εργαλεία ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η λήψη και 
χρήση τους είναι δωρεάν, ενώ ο συνδυασμός τους αποτελεί τη δημοφιλέστερη λύση ανάπτυξης και 
εκτέλεσης δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών web.

Σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός εφαρμογών βασίζονται στο LAMP, όπως για παράδειγμα τα 
δημοφιλή Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS): Wordpress, Joomla, Drupal, εφαρμογές 
CRM: Odoo, Dolibarr, Εκπαιδευτικά Συστήματα: Moodle, Claroline κ.α. αλλά και δημοφιλείς 
ιστοσελίδες το χρησιμοποιούν σε παραλλαγές του, όπως η Wikipedia και το Facebook.
Ακόμα, σύγχρονα frameworks λειτουργούν και αναπτύσσονται πάνω στο LAMP, όπως τα Symfony
και Django.

Η επιλογή του LAMP ως βάση ανάπτυξης της εφαρμογής, έγινε λόγω της πληθώρας επιλογών και 
εργαλείων που προσφέρει και η ευκολία διαχείρισης του.

Ως βασικό περιβάλλον ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε ένας διακομιστής με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

• Λ/Σ Ubuntu 14.04 LTS 64-bit, 
• Apache HTTP Server 2.4.x, 
• MySQL 5.5.x,
• PHP 5.5.x

Για τις ανάγκες δοκιμών της εφαρμογής,  χρησιμοποιήθηκε επίσης ένας διακομιστής με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Λ/Σ CentOS 6 64-bit, 
• Apache HTTP Server 2.4.x, 
• MariaDB 10.x,
• PHP 5.5.x

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
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Η προτεινόμενη εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής είναι με βάση κάποιον αυτόνομο 
διακομιστή LAMP, ωστόσο αυτή μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία και σε παρεμφερή πακέτα 
λογισμικού, όπως το XAMPP [https://www.apachefriends.org/].

Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής σε παρεμφερή πακέτα, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και την αυτονομία χρήσης, καθώς τα παρεμφερή 
πακέτα προσφέρουν λιγότερα χαρακτηριστικά αυτονομίας, ενώ επίσης είναι προρυθμισμένα για την
ανάπτυξη λογισμικού (developing) και όχι τη λειτουργία των εφαρμογών (production).

1.2.3 GNU/Linux

Το GNU/Linux είναι ένα “Unixοειδές” λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στον πυρήνα του Linux
και το σύνολο εφαρμογών GNU.

Στηρίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων (τρεις βασικές 
οικογένειες διανομών), ενώ παρέχει πλήρη παραμετροποίηση του 
LAMP και άλλων λύσεων ανάπτυξης λογισμικού.

Ο πυρήνας Linux, είναι “μονολιθικός” (monolithic kernel) με βάση το
οποίο όλο το Λ/Σ “τρέχει” στον πυρήνα. Ελέγχει το υλικό του 
συστήματος με ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών 
(firmware “binary” bloobs), ενώ πρόσθετα, όπως κλειστοί οδηγοί 
υλικού, μπορούν να φορτωθούν ως ξεχωριστά module.

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είναι ότι το γραφικό 
περιβάλλον δεν περιέχεται στον πυρήνα αλλά τρέχει ως ξεχωριστή 
υπηρεσία συστήματος.

Ιστορικά οι διανομές GNU/Linux έχουν χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικά συστήματα διακομιστών, 
ενώ σήμερα κυριαρχούν σε αυτόν τον τομέα με τη συντριπτική πλειοψηφία των διακομιστών web 
να τρέχουν το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα.

Οι δημοφιλέστερες οικογένειες διανομών του Λ/Σ σε περιβάλλον web διακομιστών είναι σήμερα οι
Debian/Ubuntu (περί το 60%) και CentOS/Fedora/Red Hat Enterprise Linux (περί το 35%).

Στηρίζεται από το Linux Foundation, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007.

Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία σε οποιαδήποτε διανομή GNU/Linux επιλεχθεί 
στα πλαίσια του LAMP, ωστόσο προτείνεται η χρήση μίας εκ των Debian/Ubuntu/CentOS, λόγω 
του μεγάλου αριθμού εργαλείων και panel διαχείρισης, όπως το Virtualmin/Webmin, που 
υποστηρίζονται σε αυτές.

https://www.linux.com/
http://www.linuxfoundation.org/
https://www.kernel.org/
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1.2.4 Apache HTTP Server

Ο Apache HTTP Server, γνωστός και απλά σαν “Apache”, είναι ο δημοφιλέστερος εξυπηρετητής 
του παγκόσμιου ιστού, ενώ υπολογίζεται πως εξυπηρετεί σήμερα σχεδόν το 50% του διαδικτύου.

Αναπτύσσεται και συντηρείται από μια κοινότητα προγραμματιστών ανοικτού κώδικα με την 
επιτήρηση του Apache Software Foundation.

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1995 με βάση τον 
NCSA HTTPd server, ωστόσο γρήγορα πέρασε στην 
πρώτη θέση των εξυπηρετητών και έχει 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
παγκόσμιου ιστού.

Σήμερα υποστηρίζονται δύο εκδόσεις του, η 
τελευταία έκδοση: “2.4.x”, με νεότερα 
χαρακτηριστικά και λειτουργίες και η παλαιότερη, 
σταθερή και δοκιμασμένη έκδοση “2.2.x”.

Υποστηρίζει μια ποικιλία χαρακτηριστικών, πολλά από τα οποία υπάρχουν σε μορφή προσθέτων 
(modules) που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του, ενώ μπορεί να εκτελεστεί με μια σειρά από 
διαφορετικούς τρόπους μέσω των MultiProcessing Modules (MPMs).

Τα MPMs επιτρέπουν στον Apache να τρέξει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• process-based, 
• hybrid (process and thread),
• event-hybrid mode

ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής ή λογισμικού. 
Η επιλογή και ρύθμιση της ΜΡΜ είναι σημαντική, καθώς μέσω της σωστής διαμόρφωσης του 
τρόπου λειτουργίας του Apache HTTP Server, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση σε σχέση 
με τις ανάγκες παροχής του περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες.

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ο Apache 2.4.x και η MPM PreFork, που 
αποτελεί και την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη. Στην PreFork υπάρχει μία κύρια διεργασία, η οποία 
είναι υπεύθυνη για να δημιουργεί υποδιεργασίες, οι οποίες με την σειρά τους αναμένουν για 
συνδέσεις και τις εξυπηρετούν όταν αυτές φτάσουν από κάποιον χρήστη/επισκέπτη που αιτείται το 
περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Ο Apache προσπαθεί να έχει πάντα κάποιες ελεύθερες 
υποδιεργασίες, ώστε να είναι έτοιμες να εξυπηρετήσουν νέα αιτήματα.
Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες/επισκέπτες δεν χρειάζεται να περιμένουν την δημιουργία μιας νέας 
υποδιεργασίας για να εξυπηρετηθούν τα αιτήματά τους.

Τα παραπάνω ρυθμίζονται στο αρχείο παραμέτρων του Apache (httpd.conf) και συγκεκριμένα 
ορίζονται από τις παραμέτρους: StartServers, MinSpareServers, MaxSpareServers, ServerLimit, 
MaxRequestWorkers και MaxConnectionsPerChild. [5]
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Με βάση ότι οι ανάγκες της εφαρμογής υπολογίζονται σε μικρό αριθμό ταυτόχρονων χρηστών, 
εφόσον η εφαρμογή εγκατασταθεί σε κάποιον αυτόνομο διακομιστή LAMP χαμηλών 
προδιαγραφών υλικού (πχ με μικρό μέγεθος μνήμης RAM) προτείνεται η χρήση των παρακάτω 
ρυθμίσεων:

----------------------------------------
StartServers      5 (Προκαθορισμένη τιμή: 5)
MinSpareServers   5 (Προκαθορισμένη τιμή: 5)
MaxSpareServers   10 (Προκαθορισμένη τιμή: 10)
ServerLimit      150 (Προκαθορισμένη τιμή: 256)
MaxRequestWorkers       100 (Προκαθορισμένη τιμή: 150)
MaxConnectionsPerChild  7500 (Προκαθορισμένη τιμή: 10000)
----------------------------------------

οι οποίες αποφέρουν μικρότερη κατανάλωση χρήσης μνήμης RAM στον διακομιστή σε σχέση με 
τις προκαθορισμένες, μέσω της μείωσης του μέγιστου αριθμού των υποδιεργασιών που μπορούν να
δημιουργηθούν από τον Apache αλλά και του αριθμού των αιτημάτων που μπορεί κάθε 
υποδιεργασία να εξυπηρετήσει. Το παραπάνω θα προσφέρει σταθερότητα στον διακομιστή από 
υπερφορτώσεις στην μνήμη του ωστόσο αντίστοιχα θα έχει την αρνητική επίπτωση, σε περιπτώσεις
μεγάλης επισκεψιμότητας, τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος, πχ “server reached MaxClients setting, consider raising the MaxClients setting”.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα πρόσθετα ή επεκτάσεις (modules) του Apache, παρέχουν μια 
ευρεία ποικιλία πρόσθετων χαρακτηριστικών. Κάποια από τα πιο γνωστά και ευρέως 
χρησιμοποιούμενα είναι τα ακόλουθα:

• mod_deflate, το οποίο παρέχει μείωση του μεγέθους των ιστοσελίδων, μέσω συμπίεσης των
στοιχείων της ιστοσελίδας, όπως συμπίεση του κειμένου html, των εικόνων κτλ, 
[http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_deflate.html]

• mod_rewrite, το οποίο παρέχει δυνατότητα αναγραφής των url με βάση κανόνες, πχ την 
αναγραφή του url “domain.gr/index.php?page=intro” στο url “domain.gr/intro”, 
[http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html]

• mod_security. το οποίο είναι μια ανοικτού κώδικα εφαρμογή ανίχνευσης και πρόληψης 
επιθέσεων σε εφαρμογές Web, μέσω εκτέλεσης ελέγχων ασφαλείας στις εισερχόμενες 
αιτήσεις. [https://www.modsecurity.org/]

Εφόσον αυτά ενεργοποιηθούν, μπορούν να ρυθμιστούν είτε άμεσα σε επίπεδο διακομιστή με 
ρύθμιση των γενικών αρχείων ρυθμίσεων, είτε μέσω της υποστήριξης των αρχείων “.htaccess”, 
όπου και μπορούν να εισαχθούν κανόνες προς χρήση των παραπάνω λειτουργιών.

Η εφαρμογή κάνει χρήση του προσθέτου mod_rewrite, για να επιτύχει την αναγραφή των 
διευθύνσεων, ενώ οι κανόνες για την αναγραφή υπάρχουν σε αρχείο “.htaccess”, στον ριζικό 
κατάλογο της εφαρμογής. [6]

Το σχετικό αρχείο έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
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----------------------------------------
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /

    #Removes access to the system folder by users.
    #Additionally this will allow you to create a System.php controller,
    #previously this would not have been possible.
    #'system' can be replaced if you have renamed your system folder.
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^system.*
    RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

    #When your application folder isn't in the system folder
    #This snippet prevents user access to the application folder
    #Submitted by: Fabdrol
    #Rename 'application' to your applications folder name.
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^application.*
    RewriteRule ^(.*)$ /index.php?/$1 [L]

    #Checks to see if the user is attempting to access a valid file,
    #such as an image or css document, if this isn't true it sends the
    #request to index.php
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
</IfModule>

<IfModule !mod_rewrite.c>
    # If we don't have mod_rewrite installed, all 404's
    # can be sent to index.php, and everything works as normal.
    # Submitted by: ElliotHaughin

    ErrorDocument 404 /index.php
</IfModule>
----------------------------------------

Τέλος, ο Apache υποστηρίζει τη χρήση Virtual hosting, η οποία επιτρέπει σε μία εγκατάσταση να 
εξυπηρετήσει πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, μία εγκατάσταση μπορεί να 
φιλοξενεί ταυτόχρονα τα www.domain.com, www.domain.gr, test.domain.org, κτλ.

http://www.apache.org/
https://httpd.apache.org/
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1.2.5 PHP

Η PHP είναι μία γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού για δημιουργία δυναμικού 
περιεχομένου, ενώ τα αρχικά της σημαίνουν “PHP Hypertext Preprocessor”. [7]

Λειτουργεί σε συνδυασμό με κάποιον διακομιστή web, όπως για παράδειγμα τον Apache HTTP 
Server, τον Internet Information Services (IIS), ενώ μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορα λειτουργικά 
συστήματα ή πακέτα web υπηρεσιών, όπως το GNU/Linux και τα Microsoft Windows, κάτι το 
οποίο της προσφέρει το χαρακτηριστικό διαπλατφορμικής υποστήριξης.

Βασικό, επίσης, χαρακτηριστικό της είναι ότι λειτουργεί στον 
διακομιστή (server-side), το οποίο σημαίνει ότι τα PHP scripts
βρίσκονται και εκτελούνται στον διακομιστή (server) και όχι 
στον πελάτη (client), ο οποίος δεν έχει άμεση πρόσβαση σε 
αυτά αλλά μόνο στο παραγόμενο αποτέλεσμα.
Τα PHP scripts περιέχουν κατά βάση κώδικα HTML, CSS και 
Javascript, όπου παρεμβάλλεται κώδικας php, από τον οποίο 
παράγεται ως αποτέλεσμα συνήθως μια δυναμική ιστοσελίδα, 
η οποία με την σειρά της προσφέρεται στον πελάτη (client).
Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα, ο κώδικας της PHP να 
χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, ακόμη 

και αρχείων Flash. Η PHP μπορεί επίσης να μετατρέψει οποιοδήποτε κείμενο ή δεδομένα σε 
XHTML και XML μορφή.

Επίσης, αρκετά συχνά, ειδικότερα για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου, συνδυάζεται με 
διάφορα συστήματα βάσεων δεδομένων, όπως MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, ODBC.

Συνοψίζοντας κάποιες από τις βασικές δυνατότητες της, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τις 
παρακάτω:

• παράγει δυναμικό περιεχόμενο σελίδων,
• μπορεί να δημιουργήσει, ανοίξει, διαβάσει, γράψει, διαγράψει και κλείσει αρχεία στο 

διακομιστή,
• μπορεί να συλλέξει/διαχειριστεί δεδομένα φόρμας,
• μπορεί να στείλει, να λάβει και να διαχειριστεί HTTP cookies,
• μπορεί να προσθέσει, διαγράψει, τροποποιήσει πληροφορίες σε βάση δεδομένων,
• μπορεί να περιορίσει χρήστες, ώστε αυτοί να έχουν πρόσβαση σε τμήμα μίας ιστοσελίδας,
• μπορεί να κρυπτογραφήσει δεδομένα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της PHP είναι η ευκολία συγγραφής κώδικα σε αυτή. Για την 
δημιουργία ενός PHP script, δεν απαιτείται κάποιο εξειδικευμένο λογισμικό ή εφαρμογή, παρά 
μόνο ένας απλός επεξεργαστής κειμένου. Μερικοί γνωστοί επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για
την ανάπτυξη κώδικα PHP είναι ο Notepad++ [https://notepad-plus-plus.org/] και ο Geany 
[http://www.geany.org/]. 
Επίσης δεν απαιτείται η μεταγλώττιση (compile) των PHP script ή η εγκατάσταση επιπλέον 
λογισμικού web.
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Στα μειονεκτήματα της, προσμετράται αρκετά συχνά η δυσκολία εκτέλεσης του κώδικα που 
κάποιος έχει συγγράψει. Για την εκτέλεση του, απαιτείται η χρήση ενός διακομιστή web όπως για 
παράδειγμα κάποιου αυτόνομου διακομιστή LAMP. Εναλλακτικά, όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούμενη ενότητα, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κάποιου παρεμφερούς πακέτου λογισμικού, 
όπως το XAMPP, σε έναν προσωπικό υπολογιστή, κάτι το οποίο σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 
απαιτεί μια διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης του εκάστοτε πακέτου λογισμικού με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη αντίστοιχα δυσκολία.

Η ανάπτυξη της PHP ξεκίνησε το 1994, όταν ο Rasmus Lerdorf έγραψε μια σειρά από Common 
Gateway Interface (CGI) script σε γλώσσα Perl, τα οποία χρησιμοποίησε στην προσωπική του 
ιστοσελίδα. Τα εργαλεία εκτελούσαν εργασίες, όπως η εμφάνιση του βιογραφικού του και την 
καταγραφή της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του. [8]
Για λόγους βελτίωσης της απόδοσης αλλά και προσθήκης περισσότερων δυνατοτήτων, προχώρησε 
στην συνέχεια στην εκ νέου συγγραφή τους σε γλώσσα C. Στις νέες δυνατότητες των script 
προστέθηκε η δυνατότητα να συνεργάζονται με φόρμες και να επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων, 
ενώ τους έδωσε το όνομα "Personal Home Page/Forms Interpreter" ή σε συντομογραφία PHP/FI.

Στις 8 Ιουνίου 1995, προσέφερε τα PHP/FI ως "Personal Home Page Tools (PHP Tools) version 
1.0" δημοσίως. Μία ομάδα ανάπτυξης άρχισε να σχηματίζεται και μετά από μήνες εργασίας και 
δοκιμών, κυκλοφόρησε επίσημα η PHP/FI 2 τον Νοέμβριο του 1997.  
[https://secure.php.net/manual/phpfi2.php]

Κατά το ξεκίνημα της PHP, ο Lerdorf δεν είχε πρόθεση να γράψει μια νέα γλώσσα 
προγραμματισμού, απλώς συνέχισε, όπως αναφέρει ο ίδιος, στο επόμενο λογικό βήμα, στο δρόμο 
ανάπτυξης του project. Το παραπάνω αποτελεί μία από τις επικρίσεις κατά της PHP, καθώς ο μη 
αρχικός σχεδιασμός της έχει οδηγήσει σε ασυνεπή ονοματοδοσία των λειτουργιών και των 
παραμέτρων της.

Το 1997, οι Zeev Suraski και Andi Gutmans ξεκίνησαν να γράφουν εκ νέου τον αναλυτή (parser) 
της PHP που αποτέλεσε τη βάση της PHP 3, αλλάζοντας το όνομά της γλώσσας με το αναδρομικό 
ακρωνύμιο “PHP: Hypertext Preprocessor” και η οποία τελικώς εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1998. 

Οι Suraski και Gutmans προχώρησαν στη συνέχεια στο να γράφουν εκ νέου και τον πυρήνα της 
PHP, με αποτέλεσμα να παράγουν την “μηχανή Zend” (Zend Engine) το 1999, η οποία αποτέλεσε 
τη βάση της PHP 4.

Τον Ιούλιο του 2004, κυκλοφόρησε η PHP 5, που στηρίζεται στην νεότερη “μηχανή Zend ΙΙ” (Zend
Engine II) και περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά, όπως βελτιωμένη υποστήριξη για τον 
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, τις επεκτάσεις αντικείμενων PHP Data (POP) και πολλές 
βελτιώσεις επιδόσεων. 

Το 2008, η PHP 5 έγινε η μόνη σταθερή έκδοση υπό ανάπτυξη, με αρκετές σειρές υποεκδόσεων 
που συνεχίζουν ως σήμερα (5.1.x, 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x και 5.6.x.). 
[https://secure.php.net/manual/en/]

Από τις παραπάνω υποεκδόσεις, την τρέχουσα στιγμή παραμένουν τρεις ενεργές που 
υποστηρίζονται: [9]
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• PHP 5.4.x | 5.4.44 | ως τον Σεπτέμβριο του 2015
• PHP 5.5.x | 5.5.28 | ως τον Ιούνιο του 2016 
• PHP 5.6.x | 5.6.12 | ως τον Αύγουστο του 2017 

Υπό ανάπτυξη βρίσκεται η PHP 7.x, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2015 και 
φέρει νέα χαρακτηριστικά, όπως η νεότερη “μηχανή Zend ΙΙI” (Zend Engine III) και σημαντικές 
βελτιώσεις ταχύτητας. (Δεν υπήρξε έκδοση με ονομασία PHP 6.x).

Στους περισσότερους web διακομιστές υπολογίζεται, πως σήμερα, η βασική εγκατεστημένη έκδοση
της PHP είναι η 5.4.x. ενώ με μεγάλο ρυθμό προχωρά η αντικατάστασή της με τη νεότερη 5.5.x.

Κάθε μία από μία τις παραπάνω εκδόσεις της σειράς 5.x, αν και κατά βάση περιέχει ένα κοινό 
σύνολο μεταβλητών και παραμέτρων, φέρει αλλαγές με αποτέλεσμα κάποιες μεταβλητές να έχουν 
καταργηθεί εντελώς (removed) και κάποιες να έχουν τεθεί προς κατάργηση (deprecated).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παραμέτρους, η register_globals 
[http://php.net/manual/en/ini.core.php#ini.register-globals] η οποία αφαιρέθηκε από την έκδοση  
5.4.x..

Τα PHP script έχουν κατάληξη .php, ενώ λόγω των παραπάνω διαφοροποιήσεων χρησιμοποιούνται 
συχνά και οι καταλήξεις .php4, .php5, με τις οποίες δηλώνεται εμμέσως η έκδοση της PHP με την 
οποία είναι συμβατός ο κώδικας που περιέχει το εκάστοτε αρχείο.

Ένα πρόσθετο σημείο της PHP, είναι ο τρόπος εγκατάστασης και εκτέλεσής της. Οι κυριότεροι 
τρόποι χειρισμού της είναι οι παρακάτω:

Χειριστές της PHP (PHP handlers) Η PHP...
mod_php ή DSO (Dynamic Shared Object)
[http://php.net/manual/en/security.apache.php]

εκτελείται ως πρόσθετο του Apache, βασικό 
πλεονέκτημα του είναι η ταχύτητα εκτέλεσης, 
προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης opcode 
caching, ενώ είναι ένας από τους παλαιότερους 
χειριστές της PHP

mod_suphp ή suPHP (Single user PHP)
[http://www.suphp.org/Home.html]

εκτελείται ως CGI, βασικό πλεονέκτημα του είναι
η σημαντική ασφάλεια και εύκολη χρήση 
δικαιωμάτων που προσφέρει

mod_cgi ή CGI (Common Gateway Interface)
[http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_cgid.
html]

εκτελείται ως CGI, το οποίο υστερεί σε ταχύτητα 
και ασφάλεια, ενώ πλέον δεν συνιστάται για 
χρήση

mod_fcgi ή FCGI (FastCGI)
[http://httpd.apache.org/mod_fcgid/]

εκτελείται ως CGI, με σημαντική βελτίωση της 
απόδοσης, με βάση το οποίο επιτρέπει στο 
διακομιστή να εξυπηρετήσει τις ιστοσελίδες πιο 
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γρήγορα και σε μεγαλύτερο όγκο. Είναι ένας από 
τους νεότερους χειριστές της PHP και έχει 
σημαντικά οφέλη στην χρήση CPU και την 
δυνατότητα χρήσης opcode caching.

Πίνακας 2: Χειριστές της PHP

Αρκετά συχνά στην PHP γίνεται χρήση προσθέτων επιταχυντών (PHP accelerators) που βελτιώνουν
την απόδοσή της και μειώνουν τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα. 
Η PHP είναι σχεδιασμένη ώστε σε κάθε αίτημα να μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα και να 
επιστρέφει στη συνέχεια το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι επιταχυντές αποθηκεύουν προσωρινά τη 
μεταγλωττισμένη μορφή opcode/bytecode των PHP script σε προκαθορισμένη διαδρομή του 
συστήματος αρχείων, έτσι ώστε, αποφεύγοντας την επιβάρυνση που παράγεται σε κάθε νέα αίτηση 
και συνεπαγωγικά μεταγλώττιση, να επιτύχουν καλύτερη απόδοση και χρόνο εκτέλεσης. 
Για την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων, νεότεροι επιταχυντές χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη
μνήμη του συστήματος (shared memory) για την προσωρινή αποθήκευση των opcode/bytecode των
PHP script. Κάτι τέτοιο προσφέρει ταχύτερη λειτουργία καθώς η εκτέλεση γίνεται από την μνήμη 
RAM, σε αντίθεση με το σύστημα αρχείων σε δίσκο που έχει εκ φύσεως, μεγαλύτερο χρόνο 
εκτέλεσης.

Κάποιοι από τους συχνά χρησιμοποιούμενους επιταχυντές είναι οι ακόλουθοι:

Επιταχυντής Συμβατότητα με έκδοση PHP Url
Alternative PHP Cache (APC) ως PHP 5.4.x https://pecl.php.net/package/APC/
eAccelerator ως PHP 5.4.x http://eaccelerator.net/
XCache ως PHP 5.6.x http://xcache.lighttpd.net/
Zend Opcache από PHP 5.2.x,

στην PHP 5.5.x είναι 
ενσωματωμένο

https://pecl.php.net/package/Zend
Opcache/

Πίνακας 3: Επιταχυντές της PHP

Για τις ανάγκες υλοποίησης και δοκιμών της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν οι χειριστές, fastcgi 
και mod_php, ενώ από τους επιταχυντές δοκιμάστηκε με επιτυχία ο Zend Opcache.

Ως προτεινόμενο περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρμογής προτείνεται ο χειριστής fastcgi, λόγω της 
σημαντικής απόδοσης και ταχύτητάς του και της ευκολίας διαχείρισης των δικαιωμάτων εκτέλεσης 
των PHP script. Όσον αφορά την ασφάλεια της εφαρμογής, σε περιβάλλον LAMP προτείνεται η 
χρήση δικαιωμάτων 644 (rw-r--r--) για αρχεία και 755 (rwxr-xr-x)  για φακέλους.

Σε σχέση με τη χρήση επιταχυντή, προτείνεται η χρήση του Zend Opcache με τις παρακάτω 
ρυθμίσεις:
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----------------------------------------
; H opcache είναι ενεργή
opcache.enable=1

; H opcache είναι ανενεργή για τη διεπαφή γραμμής εντολών php cli
opcache.enable_cli=0

; Η χρήση κοινόχρηστης μνήμης του συστήματος (shared memory) 
; για την προσωρινή αποθήκευση σε Mbytes
opcache.memory_consumption=128

; Η χρήση μνήμης της opcache για αποθήκευση εσωτερικών strings σε Mbytes
opcache.interned_strings_buffer=4

; Ο μέγιστος αριθμός αρχείων PHP script για τα οποία θα γίνεται 
; προσωρινή αποθήκευση των opcode 
opcache.max_accelerated_files=8000

; Ο έλεγχος χρονοσημάνσεων της προσωρινής μνήμης είναι ενεργός
opcache.validate_timestamps=1

; Πόσο συχνά σε δευτερόλεπτα θα γίνεται έλεγχος στις χρονοσημάνσεις για αλλαγές
opcache.revalidate_freq=3600

; Ενεργοποίηση της γρήγορης ακολουθίας τερματισμού για ταχύτερη λειτουργία μέσω
; του διαχειριστή μνήμης της μηχανής Zend
opcache.fast_shutdown=1
----------------------------------------

Οι ρυθμίσεις αυτές προσφέρουν προσωρινή αποθήκευση των PHP script της εφαρμογής για μία 
ώρα, ενώ τα όρια χρήσης μνήμης και αριθμού αποθηκευμένων αρχείων καλύπτουν τις ανάγκες της 
εφαρμογής, επιτυγχάνοντας βελτίωση του χρόνου εκτέλεσής της. [10]

http://php.net/
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1.2.6 HTML

Η HTML είναι η βασική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την οπτική 
αναπαράσταση μιας ιστοσελίδας, ενώ τα αρχικά της σημαίνουν “HyperText Markup Language”.

Η γλώσσα περιέχει στοιχεία HTML που αποτελούνται από ζεύγη ετικετών (tags) τα οποία 
περικλείονται σε αγκύλες, όπως οι κύριες ετικέτες “<html>...</html>”, “<boby>...</boby>”. Τα 
προγράμματα περιήγησης έχουν την δυνατότητα να “διαβάζουν” τις ετικέτες αυτές και να 
αναπαριστούν για τον χρήστη το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Τα αρχεία ή ο κώδικας html υπάρχουν στον διακομιστή και 
όχι στον πελάτη, ο οποίος τα λαμβάνει τοπικά στην συσκευή 
και περιηγητή του για εμφάνιση.

Η ιστορία της HTML ξεκινάει το 1980, όταν ο Tim Berners-
Lee, φυσικός στο CERN, δημιούργησε το πρωτότυπο με 
όνομα “ENQUIRE” για τη χρήση και διαμοιρασμό αρχείων 
μεταξύ των ερευνητών. [11]

Το 1989, πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, με βάση το οποίο όρισε τις 
προδιαγραφές της HTML, ενώ το 1990 δημιούργησε τον πρώτο περιηγητή και λογισμικό 
εξυπηρετητή. 
Η πρώτη δημόσια περιγραφή της HTML περιείχε 18 στοιχεία ετικετών, τα οποία ήταν 
επηρεασμένα από την SGMLguid, μια μορφή τεκμηρίωσης που είχε αναπτυχθεί στο CERN και 
είναι βασισμένη στην SGML.

Το 1993, εκδόθηκε το πρώτο πρόχειρο κείμενο προδιαγραφών της HTML, ενώ το 1994 η Internet 
Engineering Task Force (IETF) δημιούργησε μία ομάδα εργασίας για την HTML, η οποία 
ολοκλήρωσε τις εργασίες της το 1995 παρουσιάζοντας τις πρώτες προδιαγραφές της HTML με την 
ονομασία “HTML 2.0”.

Από το 1995 ως και το 1997, αναπτύχθηκε η έκδοση “HTML 3”, η οποία ωστόσο λόγω του 
μεγάλου μεγέθους των προδιαγραφών της δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της.
Από το 1996 και μετά, οι προδιαγραφές της HTML ορίζονται από το World Wide Web Consortium 
(W3C)[http://www.w3.org/].

Το 1997, εκδόθηκε η “HTML 4.0”, η οποία εισήγαγε πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως 
περισσότερες επιλογές πολυμέσων, φύλλα στυλ, καλύτερες δυνατότητες εκτύπωσης, καθώς και 
προσιτότητα για τους χρήστες με αναπηρίες. Το 1999 υπήρξε μία αναθεώρηση των προδιαγραφών 
με την “HTML 4.01”, ενώ σε αυτήν δηλώθηκαν τρεις ορισμοί προτύπου με μικρές 
διαφοροποιήσεις, τα: HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transitional και HTML 4.01 Frameset.

Το 2008 εκδόθηκε το πρόχειρο προδιαγραφών της “HTML5”, ενώ στα τέλη του 2014 
οριστικοποιήθηκε, ορίζοντας πλέον το πρότυπο ως αυτόνομο και όχι σαν περιγραφή βασισμένη 
στην SGML. Η HTML5, προσθέτει πολλά νέα χαρακτηριστικά, ειδικότερα στον τομέα των 
πολυμέσων με τις ετικέτες όπως <video>, <audio> και <canvas>, καθώς και την ενσωμάτωση 
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περιεχομένου scalable vector graphics (SVG) και μαθηματικές φόρμουλες MathML.
Τον Ιούλιου 2015, δημοσιεύθηκε το νεότερο πρόχειρο του προτύπου “HTML5.1”.

Παράλληλα με την HTML, το 2000 με βάση το πρότυπο της 
HTML 4.01 και το XML 1.0, δημιουργήθηκε μια νέα γλώσσα
σήμανσης με όνομα “Extensible Hypertext Markup 
Language” (XHTML 1.0). [12]

Η γλώσσα αυτή περιείχε τους κανόνες της HTML 
διατυπωμένους σε XML, ενώ ακολουθούσε πιο 
περιοριστικούς κανόνες σε σχέση με την χρήση των ετικετών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορών είναι ότι στην 

XHTML πρέπει πάντοτε να υπάρχει ένα αρχικό και ένα τελικό ζεύγος ετικέτας, στα οποία ξεκινάει 
και ολοκληρώνεται η περιγραφή του στοιχείου, πχ <p> ... </p>.
H XHTML 1.0 περιείχε τρεις ορισμούς προτύπου με μικρές διαφοροποιήσεις, με βάση αυτούς της 
HTML 4.01, τα: XHTML 1.0 Strict, XHTML 1.0 Transitional και XHTML 1.0 Frameset.

Το 2001, δημοσιεύθηκε η “XHTML 1.1” βασισμένη στο πρότυπο XHTML 1.0 Strict, ενώ τα έτη 
2002 με 2006 ήταν υπό ανάπτυξη το πρότυπο “XHTML 2.0”, το οποίο ωστόσο τελικώς δεν 
δημοσιεύθηκε.

Η τελευταία έκδοση της  XHTML είναι η “XHTML 5” και “XHTML 5.1”, η οποία ωστόσο δεν 
αναπτύσσεται πλέον ως αυτόνομη γλώσσα σήμανσης αλλά αποτελεί μέρος του προτύπου της 
HTML 5.

Η δήλωση του τύπου του εγγράφου ορίζεται από το στοιχείο DOCTYPE με το οποίο ξεκινούν τα 
αρχεία HTML. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι δηλώσεις με βάση το πρότυπο:

Πρότυπο Κώδικας Ορισμός
HTML 4.01 Strict <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 

HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

περιέχει όλα τα στοιχεία και 
ιδιότητες της HTML, αλλά δεν 
περιλαμβάνει στοιχεία 
παρουσίασης ή παρωχημένα 
στοιχεία (όπως το font). Δεν 
επιτρέπονται τα framesets.

HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 
HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

περιέχει όλα τα στοιχεία και 
ιδιότητες της HTML, ενώ 
περιλαμβάνει στοιχεία 
παρουσίασης ή παρωχημένα 
στοιχεία (όπως το font). Δεν 
επιτρέπονται τα framesets.

HTML 4.01 Frameset <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD 
HTML 4.01 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

ισούται με το πρότυπο HTML 
4.01 Transitional, ενώ  
επιτρέπονται τα framesets.

XHTML 1.0 Strict <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

περιέχει όλα τα στοιχεία και 
ιδιότητες της HTML, αλλά δεν 
περιλαμβάνει στοιχεία 
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strict.dtd"> παρουσίασης ή παρωχημένα 
στοιχεία (όπως το font). Δεν 
επιτρέπονται τα framesets. Η 
σήμανση πρέπει είναι γραμμένη 
ως ορθά μορφοποιημένη γλώσσα 
XML.

XHTML 1.0 Transitional <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

περιέχει όλα τα στοιχεία και 
ιδιότητες της HTML, ενώ 
περιλαμβάνει στοιχεία 
παρουσίασης ή παρωχημένα 
στοιχεία (όπως το font). Δεν 
επιτρέπονται τα framesets. Η 
σήμανση πρέπει είναι γραμμένη 
ως ορθά μορφοποιημένη γλώσσα 
XML.

XHTML 1.0 Frameset <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.0 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
frameset.dtd">

ισούται με το πρότυπο XHTML 
1.0 Transitional, ενώ  
επιτρέπονται τα framesets.

XHTML 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD 
XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.
dtd">

ισούται με το πρότυπο XHTML 
1.1 Strict, ενώ  επιτρέπει την 
προσθήκη module.

HTML 5 <!DOCTYPE html>  -

Πίνακας 4: Ορισμός προτύπου της HTML

Για τη δημιουργία ενός αρχείου HTML, απαιτείται μόνο ένας απλός επεξεργαστής κειμένου, κατά 
αντιστοιχία με την δημιουργία PHP script, ενώ επίσης δεν απαιτείται μεταγλώττιση του κώδικα ή η 
εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού web. Τα αρχεία html έχουν κατάληξη .html ή .htm.

Ως πρότυπο υλοποίησης της διεπαφής της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το HTML5 λόγω των 
νεότερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που προσφέρει.
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1.2.7 JavaScript

Η JavaScript είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος των 
ιστοσελίδων, για να προγραμματίσει τη συμπεριφορά τους.

Βασικό, χαρακτηριστικό της είναι ότι εκτελείται από την πλευρά του πελάτη (client-side). Τα 
αρχεία JavaScript βρίσκονται στον διακομιστή (server) αλλά κατεβαίνουν και εκτελούνται στον 
περιηγητή του πελάτη (client) κατά τη φόρτωση της ιστοσελίδας.

Η JavaScript αναπτύχθηκε αρχικά από τον Brendan Eich ενώ 
εργαζόταν για την Netscape Communications Corporation, στα 
πλαίσια του περιηγητή Netscape. [13]
Στόχος ήταν η δημιουργία μίας ελαφριάς γλώσσας προγραμματισμού
που θα απευθυνόταν σε μη επαγγελματικό κοινό, όπως η Visual 
Basic της Microsoft.

Αρχικά αναπτύχθηκε κάτω από το όνομα “Mocha”, ωστόσο η 
γλώσσα ονομάστηκε επίσημα σε “LiveScript” κατά την δημοσίευση 
των πρώτων δοκιμαστικών εκδόσεων Netscape Navigator 2.0, τον 
Σεπτέμβριο του 1995. Τελικώς μετονομάστηκε σε “JavaScript” όταν 
προστέθηκε στην έκδοση του περιηγητή Netscape 2.0B3, κάτι το 
οποίο θεωρείται πως έγινε στα πλαίσια ενός τεχνάσματος μάρκετινγκ

ώστε η νέα γλώσσα να επωφεληθεί από τη λανθασμένη ταύτισή της με τη δημοφιλή γλώσσα 
προγραμματισμού “Java”.

Λόγω του παρόμοιου ονόματος, υπάρχει συχνή παρανόηση για αυτό το θέμα στους χρήστες, 
ωστόσο οι δύο γλώσσες, “JavaScript” και “Java”, δεν φέρουν κάτι κοινό.

Τον Νοέμβριο 1996, η Netscape Communications Corporation υπέβαλε την JavaScript για 
αναγνώριση ως βιομηχανικό πρότυπο στην Ecma International, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 
αναγνώρισή της με το όνομα ECMAScript. Τον Ιούνιο του 1997, δημοσιεύθηκε η πρώτη έκδοση 
των προδιαγραφών ECMA-262. Η τρέχουσα έκδοση του προτύπου ECMAScript είναι η 6, που 
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2015.

Παράλληλα με την έκδοση πελάτη της JavaScript, η Netscape δημιούργησε και μία έκδοση 
διακομιστή της γλώσσας για το Netscape Enterprise Server, ωστόσο αυτή η χρήση της δεν έγινε 
ευρέως διαδομένη. Την τελευταία δεκαετία, υπήρξε μια αναβίωση των server-side υλοποιήσεων της
JavaScript, όπως το Node.js.

Η JavaScript είναι σήμερα μία από τις βασικές γλώσσες του προγραμματισμού διαδικτύου, ωστόσο
η ανάπτυξή της καθυστέρησε σημαντικά λόγω των διαφορετικών υλοποιήσεων της, πράγμα το 
έθετε σημαντικά εμπόδια στο έργο των προγραμματιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η
υλοποίηση της JavaScript από την πλευρά του Internet Explorer της Microsoft με την ονομασία 
“Jsript”, η οποία και παρουσίαζε σημαντικές διαφορές από την έκδοση της Netscape, κάτι το οποίο 
δημιουργούσε σημαντικές αποκλείσεις στην εμφάνιση και λειτουργία των ιστοσελίδων ανάμεσα 
στους περιηγητές της εποχής.
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Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τις παρακάτω, ως κάποιες από τις σημερινές χρήσεις της 
JavaScript:

• έλεγχος των πεδίων μίας φόρμας,
• αυτόματη συμπλήρωση σε πλαίσια αναζήτησης,
• φόρτωση πληροφοριών χωρίς την ανάγκη επαναφόρτωσης της ιστοσελίδας, πχ 

αποτελέσματα ενός αθλητικού αγώνα,
• χρήση στην γραφική διεπαφής μίας ιστοσελίδας, πχ μέσω animation εμφάνισης/απόκρυψης 

τμήματος της σελίδας.

Επίσης, σήμερα γνωρίζουν μεγάλη διάδοση υλοποιήσεις της, όπως το Ajax, το οποίο επιτρέπει την 
ενημέρωση των πληροφοριών των ιστοσελίδων ασύγχρονα, αλλά και η βιβλιοθήκη jQuery.

Για την δημιουργία ενός αρχείου JavaScript, απαιτείται μόνο ένας απλός επεξεργαστής κειμένου, 
κατά αντιστοιχία με την δημιουργία PHP script ή HTML αρχείων. Τα αρχεία JavaScript έχουν 
κατάληξη .js.

Στα πλαίσια υλοποίησης της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των διεπαφών και την 
εκτέλεση ελέγχων στις φόρμες δεδομένων.

1.2.8 CSS κ RWD

Το CSS είναι μια γλώσσα φύλλων στυλ, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος των ιστοσελίδων, για να
ορίζει πώς θα εμφανίζονται τα στοιχεία HTML. Προστέθηκε στην HTML για να λύσει το 
πρόβλημα του διαχωρισμού της μορφοποίησης και του περιεχομένου, ενώ τα αρχικά του σημαίνουν
“Cascading Style Sheets”.

Ο διαχωρισμός αυτός πέραν του βασικού προβλήματος που επιλύει, 
καθιστά δυνατή την παρουσίαση της ίδιας ιστοσελίδας ή αντικειμένου σε
διαφορετικά στυλ, για διαφορετικές μεθόδους απόδοσης, όπως για 
παράδειγμα ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης ή της συσκευής στην 
οποία γίνεται η προβολή.

Η πρώτη έκδοσή του “CSS1” δημοσιεύθηκε από το W3C το 1996, ενώ 
το 2002 οριστικοποιήθηκε το “CSS2”. Στην συνέχεια χρειάστηκαν περί 
τα 9 έτη μέχρι το 2011 ώστε να οριστικοποιηθεί το πρόχειρο της 
αναθεώρησης του CSS2, ως “CSS2.1”. [14]

Ο λόγος της μεγάλης αυτής καθυστέρησης οφείλεται στην διαδικασία  
διαίρεσης του CSS σε μικρότερα συστατικά, που ονομάστηκαν μονάδες 
(modules). Κάθε μία από αυτές τις μονάδες είναι τώρα ένα ανεξάρτητο 
τμήμα της γλώσσας και κινείται προς την κατεύθυνση της τυποποίησης 

με το δικό της ρυθμό. Κάποιες από τις μονάδες αυτές έχουν δημοσιευθεί ως πρότυπα από το W3C, 
ενώ άλλες είναι ακόμα σε κατάσταση προσχεδίου. Παράλληλα νέες μονάδες προστίθενται καθώς 
εντοπίζονται νέες ανάγκες.
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Λόγω του τελευταίου, επίσημα δεν έχει υπάρξει δημοσίευση ενός προτύπου με το όνομα “CSS3”.
Σήμερα, πέραν των παραπάνω, το W3C εργάζεται στην ανάπτυξη του προτύπου “CSS4” σε 
κάποιες από τις μονάδες που έχουν φτάσει ήδη στο επίπεδο “3”.

Η σύνταξη ενός κανόνα CSS αποτελείται από έναν επιλογέα (selector) και μία δήλωση παραμέτρων
(declaration block).
Ο επιλογέας “δείχνει” το στοιχείο HTML που θα εφαρμοστεί η μορφοποίηση, ενώ η δήλωση 
παραμέτρων περιέχει μία σειρά από παραμέτρους χωρισμένες με άνω-κάτω τελεία “;” που 
ορίζονται από μία ιδιότητα και μία τιμή. Οι παράμετροι εσωκλείονται ανάμεσα σε άγκιστρα. Ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα μορφοποίησης του στοιχείου της παραγράφου, είναι το ακόλουθο:
p {color:#ffffff;text-align:center;}

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του CSS είναι η δυνατότητα χρήσης κανόνων κλάσεων και 
συγκεκριμένων στοιχείων με βάση το id τους. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η εφαρμογή 
μορφοποίησης στο σύνολο των στοιχείων HTML μίας ιστοσελίδας αλλά και η εύκολη τροποποίησή
της, καθώς στην εναλλακτική περίπτωση θα έπρεπε να αλλάξουμε τη δήλωση μορφοποίησης σε 
κάθε ένα σημείο εμφάνισής της μέσα στο έγγραφο HTML.

Υπάρχουν οι τρεις παρακάτω τρόποι για να εισαχθεί CSS σε ένα έγγραφο:
• με ένα εξωτερικό φύλλο στυλ (external)
• με ένα εσωτερικό φύλλο στυλ (internal)
• με ενσωματωμένο στυλ (inline)

Η πρώτη λύση αποτελεί και την πιο ενδεδειγμένη, η οποία εφαρμόζεται με μία δήλωση του 
εξωτερικού αρχείου μορφοποίησης στην κεφαλίδα του εγγράφου HTML, πχ
----------------------------------------
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
----------------------------------------

Η δεύτερη λύση εφαρμόζεται με μία δήλωση της μορφοποίησης στην κεφαλίδα εντός του εγγράφου
HTML, πχ
----------------------------------------
<head>
<style>
 p {color:#ffffff;text-align:center;}
</style>
</head>
----------------------------------------

Η τρίτη λύση εφαρμόζεται με μία δήλωση της μορφοποίησης εντός του εγγράφου HTML και 
άμεσα στο σχετικό στοιχείο, πχ
----------------------------------------
<p style="color:#ffffff;text-align:center;">Αυτή είναι μια παράγραφος.</p>
----------------------------------------
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Σε περίπτωση που δηλώσεις μορφοποίησης έχουν ορισθεί για το ίδιο στοιχείο σε διαφορετικά 
φύλλα στυλ, η τελική μορφοποίηση θα κληρονομηθεί από το πιο συγκεκριμένο φύλλο στυλ.
Αυτό σημαίνει ότι το ενσωματωμένο στυλ, προηγείται του εσωτερικού στυλ, το οποίο με τη σειρά 
του προηγείται του εξωτερικού στυλ. Η παραπάνω δομή αλληλουχίας (cascade) είναι αυτή που 
έδωσε και το χαρακτηρισμό “Cascading” στο CSS.

Σήμερα η χρήση του CSS αποτελεί αναπόσπαστο σημείο μίας ιστοσελίδας, ενώ πάνω σε αυτό 
έχουν στηριχθεί νεότερες υλοποιήσεις όπως τα CSS Frameworks και το “Responsive web design” 
(RWD), τα οποία γνωρίζουν σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Τα CSS Frameworks είναι έτοιμα πακέτα λογισμικού που δημιουργήθηκαν για την ευκολότερη και 
πιο συμβατή με τα πρότυπα, σχεδίαση ιστοσελίδων. Τα περισσότερα από αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον ένα σύστημα πλέγματος (grid) αλλά και πρόσθετες λειτουργίες σε JavaScript, ενώ 
άλλα ενσωματώνουν περισσότερες δυνατότητες όπως τυπογραφία (typography), εικονίδια 
γραμματοσειρών (iconfonts), μορφοποιήσεις και animation κουμπιών, πεδίων φόρμας κ.α..

Δύο από τα δημοφιλέστερα και ευρέως χρησιμοποιούμενα παραδείγματα είναι τα Bootstrap και  
Foundation.

Το RWD, αποτελεί μία προσέγγιση για το σχεδιασμό 
ιστοσελίδων που έχει στόχο τη βέλτιστη προβολή και 
αλληλεπίδραση των χρηστών, σε ένα ευρύ φάσμα 
συσκευών, από τον σταθερό Η/Υ ως τα tablet και έξυπνα 
κινητά τηλέφωνα. [15]

Μία ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε με RWD, μπορεί να 
προσαρμόζει την διάταξή της ανάλογα την οθόνη 
προβολής, όπως και τα στοιχεία της πχ αυτόματη 
αυξομείωση εικόνων.

Το επιτυγχάνει αυτό με βάση τρία χαρακτηριστικά:
• ρευστά, ποσοστιαία πλέγματα (grids),
• ευέλικτες εικόνες και 
• χρήση CSS3 media queries.

Το πρώτο και δεύτερο σημαίνουν ότι το μέγεθος των στοιχείων μίας ιστοσελίδας ορίζεται σε 
σχετικές μονάδες, όπως ποσοστά και όχι σε απόλυτες μονάδες, όπως pixel. 
Το τρίτο δίνει την δυνατότητα στην σελίδα να φορτώνει ξεχωριστά αρχεία CSS ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της οθόνης ή συσκευής.

Σήμερα το Responsive Web Design γίνεται όλο και πιο σημαντικό, κυρίως λόγω της μεγάλης 
αύξησης του ποσοστού χρήσης των φορητών συσκευών. Τον Απρίλιο του 2015 η Google 
προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή, η οποία αντικατοπτρίζει την παραπάνω σημαντικότητα του 
RWD, ανακοινώνοντας επίσημα ότι η μηχανή αναζήτησής της θα αξιολογεί πλέον με σημαντική 
βαρύτητα των ιστοσελίδων που παρέχουν υποστήριξη προς κινητά.
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Στα πλαίσια υλοποίησης της εφαρμογής, η γραφική διεπαφή της έγινε με χρήση του front end 
framework Bootstrap (περισσότερα στην ενότητα 1.2.12), ενώ για την καλύτερη παρουσίασή της σε
διαφορετικά περιβάλλοντα/συσκευές υπήρξε σχεδιασμός ώστε η εφαρμογή να πληροί τις 
προδιαγραφές της RWD σχεδίασης.

1.2.9 MySQL/MariaDB

Η MySQL είναι ένα από τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
Υποστηρίζει διάφορα λειτουργικά συστήματα και πακέτα web υπηρεσιών, όπως το GNU/Linux και
τα Microsoft Windows.

Πολλά από τα δημοφιλέστερα σύγχρονα συστήματα 
CMS που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων, όπως τα 
Wordpress, Joomla, Drupal, phpBB, χρησιμοποιούν την
MySQL ως βασική βάση αποθήκευσης των δεδομένων.
Μεγάλα project όπως Wikipedia, Google, Facebook 
τρέχουν σε MySQL.

Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε από μια σουηδική 
εταιρεία, την MySQL AB, με την πρώτη έκδοσή της να 
εκδίδεται το 1995. 
Αρχικά δημιουργήθηκε από τον Michael Widenius, για 
προσωπική χρήση βασιζόμενη στην εμπορική mSQL 

που στηριζόταν στη χαμηλού επιπέδου γλώσσα ISAM. Καθώς η ISAM θεωρούνταν αρκετά αργή 
και μη-αποδοτική, οι προγραμματιστές της MySQL AB δημιούργησαν μία νέα διεπαφή SQL, 
διατηρώντας ωστόσο το API της mSQL. Ο Widenius έδωσε το όνομα MySQL στη βάση από το 
όνομα της πρώτης του κόρης “My”. [16]
Με τη διατήρηση του API και τις βελτιώσεις που εισήγαγαν, δημιουργηθήκαν οι συνθήκες ώστε 
πολλοί χρήστες και προγραμματιστές να μεταπηδήσουν από την mSQL στην MySQL.
Τα επόμενη έτη ακολούθησαν νέες εκδόσεις, όπως η έκδοση 4 το 2002 και 5 το 2005.

Το 2008 η MySQL AB εξαγοράστηκε από την Sun Microsystems, ενώ λίγο αργότερα εκδόθηκε η 
έκδοση 5.1. Στις αρχές του 2010, η Sun Microsystems εξαγοράστηκε από την Oracle και η MySQL 
πέρασε κάτω από την διαχείρισή της, κάτι το οποίο συνεχίζει ως σήμερα.  

Η τελευταία σειρά σταθερών εκδόσεων της MySQL, η 5.6.x εκδόθηκε το 2013, ενώ σήμερα  
προσφέρεται υποστήριξη για τις σειρές 5.5.x, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 και 5.6.x, μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2018.

H MySQL προσφέρεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, την Community και την Enterprise Server.
Η εμπορική σειρά διαφοροποιείται από μια σειρά επεκτάσεων κλειστού λογισμικού που 
εγκαθιστώνται ως plugins.

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:
• η διαπλατφορμική υποστήριξη (cross-platform),
• η υποστήριξη SSL,
• η προσωρινή αποθήκευση ερωτήματος (query caching), 
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• η υποστήριξη ευρετηρίου πλήρους κειμένου και αναζήτησης,
• η υποστήριξη κωδικοποίησης Unicode,
• η υποστήριξη πολλαπλών μηχανών αποθήκευσης, επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να επιλέξει

το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για τη βάση δεδομένων του. Κάποιες από τις μηχανές αυτές
είναι οι InnoDB, MyISAM, CSV κ.α..

Μετά την εξαγορά της Sun Microsystems από την Oracle το 2010 και λόγω έντονων ανησυχιών για
το μέλλον της MySQL, ο βασικός προγραμματιστής της, Widenius και πρώην ιδιοκτήτης της 
MySQL AB προχώρησε σε fork του κώδικα της MySQL, με βάση την ονομασία “MariaDB”, 
σύμφωνα με το όνομα της δεύτερης κόρης του “Maria”.

Η MariaDB ακολούθησε την ανάπτυξη, τα 
χαρακτηριστικά και το σύστημα αρίθμησης της 
MySQL μέχρι την έκδοση 5.5, με την “MariaDB 5.5”
να προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά της “MySQL 
5.5”. Με αυτό τον τρόπο, η MariaDB αποτελεί άμεσο
αντικαταστάτη της MySQL.

Μετά την έκδοση 5.5, οι προγραμματιστές της 
MariaDB αποφάσισαν να ξεκινήσουν μία νέα έκδοση
με τον χαρακτηριστικό αριθμό 10, ως μια δήλωση ότι
η επόμενη έκδοση της “MariaDB 10.0” δεν θα 

ακολουθήσει τα χαρακτηριστικά της MySQL 5.6, όπως γινόταν έως τότε.

Σήμερα, η MariaDB προσφέρει την έκδοση 5.5.x, ως άμεσο αντικαταστάτη της MySQL 5.5 και τη 
νέα έκδοση 10.0.x, με νέα χαρακτηριστικά, τα οποία προσφέρουν βελτιώσεις απόδοσης σε σχέση 
με την MySQL 5.6.x. 
Λόγω του τελευταίου αλλά και ευρύτερων ζητημάτων που ανέκυψαν σε σχέση με τη διαχείριση της
MySQL από την Oracle, πολλές από τις τελευταίες εκδόσεις των διανομών GNU/Linux, έχουν 
πλέον ως προεπιλεγμένη βάση δεδομένων την MariaDB, ενώ όλα και περισσότερα CMS και project
προσθέτουν υποστήριξη για αυτή. 

Στα πλαίσια υλοποίησης της εφαρμογής, επιλέχθηκε η χρήση της MySQL 5.5 και της μηχανής 
αποθήκευσης InnoDB, ενώ η εφαρμογή δοκιμάστηκε με επιτυχία και στην MariaDB 10.0.
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1.2.10 CodeIgniter

Το CodeIgniter είναι PHP Framework για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών βασισμένες 
σε PHP. Στόχος του είναι να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης σε σχέση με την 
ανάπτυξη κώδικα από το μηδέν, παρέχοντας ένα πλούσιο σύνολο βιβλιοθηκών για κοινές 
λειτουργίες, καθώς και μία απλή διεπαφή και λογική δομή πρόσβασης σε αυτές. 

Η πρώτη δημόσια έκδοση του CodeIgniter κυκλοφόρησε 
από την EllisLab το 2006, βασισμένη στην 
ExpressionEngine, την βάση του ιδιοταγούς CMS της 
EllisLab. [17]

Τα επόμενα έτη, με αποκορύφωμα το 2008, το CodeIgniter 
γνώρισε τεράστια επιτυχία, κάνοντάς το ένα από τα 
δημοφιλέστερα PHP Framework, με χιλιάδες δημιουργίες 
ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Το 2009, η EllisLab κυκλοφόρησε την “ExpressionEngine 
2.0”, προχωρώντας σε μία πλήρη αναγραφή του κώδικα του
CodeIgniter, με νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά.

Παρά την μεγάλη ανάπτυξη του framework, στα τέλη του 
2013 η EllisLab ανακοίνωσε την παύση υποστήριξης του 

κάτι το οποίο οδήγησε σε σημαντική μείωση του ποσοστού χρήσης του και εγκατάλειψη της 
κοινότητας από πολλά μέλη της. 

Τον Οκτώβριο του 2014, η EllisLab ανακοίνωση ότι το CodeIgniter θα συνεχίσει την ανάπτυξή του 
κάτω από τη διαχείριση του British Columbia Institute of Technology (BCIT).
Κάτω από το BCIT, κυκλοφόρησε μια νέα σταθερή έκδοση με ονομασία “3.0.0” τον Μάρτιο του 
2015, όπως και αρκετές διορθώσεις της έκδοσης 2.x. Η νέα έκδοση φέρει αρκετές αλλαγές και 
νεότερα χαρακτηριστικά, ενώ επίσης η άδεια χρήσης της άλλαξε σε MIT License. 

Η δομή των αρχείων του CodeIgniter είναι επίσης αρκετά απλή. Υπάρχουν τρεις φάκελοι στον 
ριζικό κατάλογο, συγκεκριμένα οι:

• “application”, ο φάκελος που περιέχει την εφαρμογή, όπως τα μοντέλα, όψεις και ελεγκτές,
• “system”,  ο φάκελος που περιέχει το framework και όλες τις λειτουργίες του,
• “user_guide”, ο φάκελος που περιέχει την τεκμηρίωση για το framework.

Κατά την έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής, η έκδοση του CodeIgniter ήταν η 2.x, στην οποία και 
ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του κώδικα, ενώ επίσης αναβαθμίστηκε στην τελευταία διαθέσιμη 
έκδοση 2.2.3 που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015.
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1.2.12 BootStrap

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.2.8, σήμερα η χρήση του CSS αποτελεί 
αναπόσπαστο σημείο μίας ιστοσελίδας, ενώ πάνω σε αυτό έχουν στηριχθεί 
νεότερες υλοποιήσεις όπως τα CSS Frameworks. 

Για την υλοποίηση της διεπαφής της εφαρμογής έγινε η επιλογή του 
framework BootStrap, το οποίο παρέχει υποστήριξη RWD για παρουσίασή 
της εφαρμογής σε διάφορα περιβάλλοντα/συσκευές.

Σήμερα το BootStrap είναι το πιο δημοφιλές framework ανάπτυξης RWD 
ιστοσελίδων και εφαρμογών, ενώ περιέχει πέραν των στοιχείων CSS και 

στοιχεία HTML και JavaScript. 

Επίσης υποστηρίζει τη χρήση των δύο πιο γνωστών Προεπεξεργαστών (Preprocessors), τις LESS 
και SASS. Οι προεπεξεργαστές είναι γλώσσες σεναρίων που ερμηνεύονται σε μορφή CSS.

Η χρήση του BootStrap είναι αρκετά απλή, το μόνο που απαιτείται είναι η δήλωση των επιθυμητών
εξωτερικών αρχείων css στην κεφαλίδα του εγγράφου, όπως και η ενσωμάτωση κάποιων αρχείων 
Javascript ή και της βιβλιοθήκης jQuery. Επίσης απαιτεί τη χρήση του προτύπου HTML5.

Η δήλωση του BootStrap γίνεται με τον παρακάτω ενδεικτικό τρόπο:
----------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>BootStrap Template</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" media="screen">
    <link href="css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Τίτλος CSS!</h1>
    <script src="http://code.jquery.com/jquery.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
  </body>
</html>
----------------------------------------

Το προεπιλεγμένο σύστημα του πλέγματος του BootStrap χρησιμοποιεί 12 στήλες, καλύπτοντας μια
περιοχή 940pixel, χωρίς ενεργά responsive χαρακτηριστικά. Εφόσον προσθέσουμε στην κεφαλίδα 
το κατάλληλο αρχείο CSS για το RWD, το πλέγμα προσαρμόζεται ως τα 724pixel μήκος επί 
1170pixel πλάτος, ανάλογα την οθόνη προβολής. Σε κάτω των 767pixel προβολές, οι στήλες 
γίνονται “ρευστές” και στοιχίζονται κατακόρυφα.
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Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα αλλαγής οθόνης προβολής και αυτόματης αλλαγής του 
πλέγματος:
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1.2.13 Μοντέλο MVC

Το μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού MVC (Model-View-Controller) χρησιμοποιείται για τον 
διαχωρισμό μίας εφαρμογής λογισμικού σε τρία αλληλοσυνδεόμενα μέρη, τα οποία διαχωρίζουν 
την εσωτερική αναπαράσταση των πληροφοριών με την προβολή των πληροφοριών στον χρήστη. 

Το μοντέλο χωρίζεται στα εξής μέρη:
• Μοντέλο (Model)
• Όψη (View)
• Ελεγκτής (Controller)

Το Μοντέλο, διαχειρίζεται τα στοιχεία και την κατάσταση των πληροφοριών, όπως πχ αιτήματα για
ανάκτηση πληροφοριών. Κατά βάση, αποτελεί το μέρος που επικοινωνεί με την βάση δεδομένων 
και ανακτά, τροποποιεί ή επιστρέφει δεδομένα στην εφαρμογή.

Η Όψη, παρέχει αποκλειστικά τη διεπαφή της εφαρμογής. Αυτή αναλαμβάνει να εμφανίσει τις 
πληροφορίες που διαχειρίζεται το Μοντέλο σε μια μορφή κατάλληλη για τον χρήστη.

Ο Ελεγκτής, λαμβάνει τα αιτήματα του χρήστη και τα μεταφέρει στο Μοντέλο ή την Όψη, ώστε 
αυτά με την σειρά τους να εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
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1.2.14 Εργαλεία ανάπτυξης

Σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της εφαρμογής είναι και τα εργαλεία ανάπτυξης.
Σε αυτό το πλαίσιο ο προγραμματιστής θα πρέπει να επιλέξει συχνά ένα IDE που θα τον βοηθήσει 
στο έργο του.

Ένα IDE αποτελεί μια εφαρμογή που παρέχει 
ολοκληρωμένη υποδομή σε προγραμματιστές 
για την ανάπτυξη λογισμικού. Συνήθως 
αποτελείται από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας
πηγαίου κώδικα, εργαλεία αυτοματισμού και 
μεταγλώττισης, όπως και ένα πρόγραμμα 
εντοπισμού σφαλμάτων. 

Τα σύγχρονα IDE έχουν την δυνατότητα 
ευφυούς συμπλήρωσης κώδικα. Κάποια από 

τα πιο δημοφιλή είναι τα NetBeans και Eclipse.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής επιλέχθηκε ως βασικό εργαλείο το λογισμικό NetBeans. 
Το NetBeans βασίζεται στην γλώσσα Java, ενώ επιτρέπει την ανάπτυξη κώδικα με βάση πρόσθετα 
που περιέχει. Η κύρια χρήση του είναι για την ανάπτυξη κώδικα σε Java, ωστόσο χρησιμοποιείται 
συχνά στην ανάπτυξη PHP, HTML5 και C/C++. 
Έχει υποστήριξη για τα γνωστά λειτουργικά συστήματα, GNU/Linux, Microsoft Windows και 
MacOS X, ενώ επίσης αποτελεί εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ που εκδίδεται με άδεια GPL πλην κάποιων 
προσθέτων. Η τελευταία έκδοσή της, “NetBeans IDE 8.0” εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2014.
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Πέραν της χρήσης του IDE NetBeans, για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ο 
επεξεργαστής Geany. Στις προηγούμενες ενότητες έγινε αναφορά για την ευκολία χρήσης 
επεξεργαστών στην δημιουργία κώδικα HTML, PHP και JavaScript.

Το Geany είναι ένα διαπλατφορμικό και ελαφρύ πρόγραμμα 
επεξεργασίας κειμένου. Συμπεριλαμβάνει μερικά χαρακτηριστικά 
ενός IDE, χωρίς ωστόσο να μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα IDE. 
Είναι σχεδιασμένο για να έχει γρήγορο χρόνο φόρτωσης του 
πηγαίου κώδικα και ελάχιστες εξαρτήσεις σε εξωτερικές 
βιβλιοθήκες. 

Υποστηρίζει μια πληθώρα από γλώσσες προγραμματισμού και 
γλώσσες σήμανσης όπως τις C, C ++, C#, Java, JavaScript, PHP, 
HTML, Latex, CSS, Python, Perl, Ruby, Pascal, Haskell, Erlang 
και πολλές άλλες.

Αποτελεί εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ που εκδίδεται με άδεια GPL, ενώ η τελευταία έκδοσή του, “1.25” 
εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Για τις ανάγκες διαχείρισης της βάσης δεδομένων της εφαρμογής,
χρησιμοποιήθηκε το γνωστό εργαλείο PHPMyAdmin, το οποίο 
υπήρχε εγκατεστημένο στους διακομιστές web και η εφαρμογή 
MySQL Workbench.

Η MySQL Workbench είναι μία εφαρμογή για οπτικό χειρισμό 
της βάσης δεδομένων, ενώ προσφέρει εργαλεία σχεδιασμού και 
ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας για το σύστημα βάσης 
δεδομένων MySQL. 

Αποτελεί εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ που εκδίδεται με άδεια GPL στην 
βασική της έκδοση, ενώ η τελευταία έκδοσή της, “6.3.4” 
εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015.
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2. Ανάλυση

Για την ανάλυση της εφαρμογής θα γίνει χρήση της Μεθοδολογίας Αντικειμενοστρεφούς 
Ανάλυσης και Σχεδίασης Λογισμικού ICONIX. Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας είναι η επαναληπτικότητα, η οποία υλοποιείται μέσω συστηματικής μετάβασης από 
τις αρχικές απαιτήσεις στον κώδικα της εφαρμογής.   

Το αρχικό βήμα της μεθοδολογίας αφορά την Ανάλυση απαιτήσεων, όπου καταγράφονται οι 
οντότητες που αποτελούν την εφαρμογή αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις, ως βάση ενός στατικού 
μοντέλου.
Το δεύτερο βήμα αφορά τη λεπτομερή και σαφή περιγραφή των απαιτήσεων υπό τη μορφή 
περιπτώσεων χρήσης. 

2.1 Ανάλυση απαιτήσεων

Η εφαρμογή “Σύστημα Δημοτικής Υπηρεσίες” (Σ.Δ.Υ.) αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση και 
καταγραφή συμβάντων που αφορούν συγκεκριμένα θέματα των οποίων η αρμοδιότητα ανήκει σε 
δημοτικές υπηρεσίες των Δήμων της χώρας.

Οι χρήστες της εφαρμογής είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που χειρίζονται το σχετικό συμβάν με 
βάση βάρδιες εργασίας. Οι χρήστες μπορεί να είναι:

• α)δημοτικοί υπάλληλοι πρώτης βαθμίδας (“Χρήστης), 
• β)υπεύθυνοι ομάδων ή τομέων της δημοτικής υπηρεσίας (“Υπεύθυνος”), 
• γ)διευθυντές της σχετικής δημοτικής υπηρεσίας (“Διευθυντής”) και 
• δ)διαχειριστές της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας ή διαχειριστές του τμήματος 

πληροφορικής του Δήμου (“Διαχειριστής”).

Τα είδη συμβάντων που καλύπτει η εφαρμογή (τα οποία διαβιβάστηκαν στους Δήμους μετά την 
κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας) είναι τα ακόλουθα:

• “Επιδοτήρια Έγγραφα”, συμβάντα που αφορούν την επίδοση εγγράφου σε πολίτη από τη 
δημοτική υπηρεσία εκ μέρους κάποιας Αρχής/Φορέα

• “Γνήσιο Υπογραφής”, συμβάντα που αφορούν την καταγραφή εξουσιοδότησης ανάμεσα σε 
δύο πολίτες, καθώς και τον λόγο εξουσιοδότησης

• “Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)”, συμβάντα που αφορούν τη 
σφράγιση ή αποσφράγιση καταστημάτων Κ.Υ.Ε. με αναφορά/ενημέρωση του ιδιοκτήτη του 
καταστήματος

• “Εγκαταλελειμμένα Οχήματα”, συμβάντα που αφορούν άμεσες ενέργειες της δημοτικής 
υπηρεσίας προς εγκαταλελειμμένα οχήματα και επίδοση εγγράφου σε πολίτη για σχετικό 
όχημα

• “Κάπνισμα”, συμβάντα που αφορούν παραβάσεις, έλεγχους και ενέργειες από τη δημοτική 
υπηρεσία σε σχέση με την τήρηση των νόμων περί καπνίσματος

• “Ζώα”, συμβάντα που αφορούν καταγγελίες για προβλήματα από ζώα προς τους πολίτες-
ιδιοκτήτες τους
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• “Παιδότοποι”, συμβάντα που αφορούν ενέργειές της δημοτικής υπηρεσίας προς 
παιδότοπους

• “Αυθαίρετη διαφήμιση”, συμβάντα που αφορούν καταγγελίες, παραβάσεις του νόμου περί 
αυθαίρετων διαφημίσεων

• “Περίπτερα - Κοινόχρηστοι χώροι”, συμβάντα που αφορούν καταγγελίες, παραβάσεις και 
ελέγχους της δημοτικής υπηρεσίας σε περίπτερα ή κοινόχρηστους χώρους

• “Παραβιάσεις καθαριότητας”, συμβάντα που αφορούν παραβάσεις και ελέγχους της 
δημοτικής υπηρεσίας σε σχέση με την τήρηση της καθαριότητας

• “Παράνομη εμπορική δραστηριότητα”, συμβάντα που αφορούν καταγγελίες, παραβάσεις 
και ελέγχους της δημοτικής υπηρεσίας σε σχέση με την τήρηση του νόμου περί παράνομης 
εμπορικής δραστηριότητας

Πέραν των παραπάνω, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα καταχώρησης συμβάντος ως “Ελεύθερο”, 
για την κάλυψη αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί από τις παραπάνω κατηγορίες.

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής γίνεται από τον διαχειριστή του συστήματος.

Ο διαχειριστής, μπορεί να διαμορφώσει το επίπεδο πρόσβασης των παραπάνω τριών τύπων 
χρηστών (α), (β), (γ) και να προετοιμάσει το σύστημα για τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, 
ρυθμίζοντας το επίπεδο πρόσβασης του κάθε τύπου χρήστη αλλά και δημιουργώντας τους αρχικούς
χρήστες στο σύστημα.

Από προκαθορισμένα, ο διαχειριστής (δ), έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του 
συστήματος. Ο διευθυντής (γ), έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του συστήματος πλην 
της επεξεργασίας/τροποποίησης των δικαιωμάτων των χρηστών. Ο υπεύθυνος (β), έχει πλήρη 
πρόσβαση στον χειρισμό των συμβάντων (προσθήκη, επεξεργασία, ενημέρωση, διαγραφή) και 
μερική πρόσβαση στη διαχείριση των βραδιών των χρηστών. Ο χρήστης (α), έχει πρόσβαση μόνο 
στην καταχώρηση συμβάντων. 

Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μετά από σύνδεση του χρήστη (login) σε αυτή, η οποία 
σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Με βάση το παραπάνω δεν υπάρχει 
εξωτερικό τμήμα της εφαρμογής (front-end) για τρίτους ή επισκέπτες, αλλά η χρήση της γίνεται 
μόνο μετά από σχετική επαλήθευση του χρήστη.

Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί, μπορεί να προσθέσει ένα συμβάν σε μία από τις παραπάνω 
κατηγορίες. Κάθε συμβάν χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία-πληροφορίες:

• Ημερομηνία
• Βάρδια
• Αριθμός συμβάντος

Η κάθε κατηγορία έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν,
πχ στην κατηγορία “Επιδοτήρια Έγγραφα”, απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου της Αρχής/Φορέα
η οποία έχει αιτηθεί την επίδοση εγγράφου σε πολίτη.

Αν τα υποχρεωτικά στοιχεία ενός συμβάντος δεν συμπληρωθούν, τότε ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα 
σφάλματος που τον ενημερώνει ώστε να τα συμπληρώσει σχετικά.  
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Εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει ορθά τη φόρμα του συμβάντος, αυτό καταχωρείται στην βάση 
δεδομένων και λαμβάνει τον μοναδικό “Αριθμό συμβάντος”.

Πέραν των βασικών και υποχρεωτικών στοιχείων των συμβάντων, υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία
τα οποία αποθηκεύονται σε κοινή λίστα για λόγους οργάνωσης και είναι τα ακόλουθα:

• “Αρχές/Φορείς”, αφορά καρτέλα επαφής για κάθε αρχή/φορέα που καταχωρείται στο 
σύστημα

• “Επαφές”, αφορά καρτέλα επαφής για κάθε πολίτη που καταχωρείται στο σύστημα
• “Καταστήματα”, αφορά καρτέλα επαφής για κάθε κατάστημα που καταχωρείται στο 

σύστημα

2.2 Λειτουργίες

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι λειτουργίες του συστήματος ορίζονται στις παρακάτω:
• Σύνδεση στο σύστημα
• Καταχώρηση Συμβάντος (όλες οι κατηγορίες)
• Επεξεργασία Συμβάντος (όλες οι κατηγορίες)
• Διαγραφή Συμβάντος (όλες οι κατηγορίες)
• Καταχώρηση Αρχής/Φορέα 
• Επεξεργασία Αρχής/Φορέα 
• Διαγραφή Αρχής/Φορέα
• Καταχώρηση Επαφής
• Επεξεργασία Επαφής
• Διαγραφή Επαφής
• Καταχώρηση Καταστήματος
• Επεξεργασία Καταστήματος
• Διαγραφή Καταστήματος
• Προσθήκη Χρήστη
• Επεξεργασία Χρήστη
• Διαγραφή Χρήστη
• Επεξεργασία Δικαιωμάτων/Ομάδων Χρηστών
• Προσθήκη Ζώνης Βάρδιας
• Επεξεργασία Ζώνης Βάρδιας
• Διαγραφή Ζώνης Βάρδιας
• Προσθήκη Βάρδιας
• Επεξεργασία Βάρδιας
• Διαγραφή Βάρδιας
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2.3 Περιπτώσεις χρήσης

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τις περιπτώσεις χρήσης της εφαρμογής εξετάζοντας την κανονική 
και εναλλακτική ροή χρήσης.

Σύνδεση στο σύστημα
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην οθόνη σύνδεσης, όπου συμπληρώνει το όνομα χρήστη και κωδικό του
και επιλέγει το κουμπί “Σύνδεση”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες.

Εναλλακτική Ροή:
2.α.1 Ο χρήστης εισάγει λάθος όνομα χρήστη ή λάθος συνθηματικό.
2.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη σύνδεσης με μήνυμα σφάλματος.
2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 1 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Συμβάντος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού μία από τις κατηγορίες συμβάντων (πχ Επιδοτήρια Έγγραφα).
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των συμβάντων της σχετικής κατηγορίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην πρώτη οθόνη καταχώρησης συμβάντος της σχετικής 
κατηγορίας.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με την ημερομηνία και ώρα και επιλέγει 
το κουμπί “Επόμενο”.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην δεύτερη οθόνη καταχώρησης συμβάντος της σχετικής 
κατηγορίας.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με το συμβάν και επιλέγει το κουμπί 
“Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης εισάγει λάθος τιμές ημερομηνίας ή ώρας, ή τις αφήνει κενές.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την πρώτη οθόνη καταχώρησης συμβάντος με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.
6.α.1 Ο χρήστης εισάγει λάθος τιμές στα πεδία της φόρμας, ή τα αφήνει κενά ή δεν συμπληρώνει 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
6.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την δεύτερη οθόνη καταχώρησης συμβάντος με μήνυμα σφάλματος.
6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της κανονικής ροής.
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Επεξεργασία Συμβάντος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού μία από τις κατηγορίες συμβάντων (πχ Επιδοτήρια Έγγραφα).
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των συμβάντων της σχετικής κατηγορίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας συμβάντος της σχετικής κατηγορίας.
5. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με το συμβάν και επιλέγει 
το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης εισάγει λάθος τιμές στα πεδία της φόρμας, ή τα αφήνει κενά ή δεν συμπληρώνει 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας συμβάντος με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Συμβάντος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού μία από τις κατηγορίες συμβάντων (πχ Επιδοτήρια Έγγραφα).
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των συμβάντων της σχετικής κατηγορίας.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των συμβάντων της σχετικής κατηγορίας.

Εναλλακτική Ροή:
3.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή ένα συμβάν που φέρει εξαρτήσεις.
3.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των συμβάντων με μήνυμα σφάλματος.
3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Αρχής/Φορέα
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Αρχές/Φορείς”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Αρχών/Φορέων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Αρχής/Φορέα.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με την Αρχή/Φορέα και επιλέγει το 
κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Αρχής/Φορέα με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.
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Επεξεργασία Αρχής/Φορέα
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Αρχές/Φορείς”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Αρχών/Φορέων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Αρχής/Φορέα.
5. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με την Αρχή/Φορέα και 
επιλέγει το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Αρχής/Φορέα με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Αρχής/Φορέα
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Αρχές/Φορείς”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Αρχών/Φορέων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Αρχών/Φορέων.

Εναλλακτική Ροή:
3.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή μία Αρχή/Φορά που φέρει εξαρτήσεις.
3.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Αρχών/Φορέων με μήνυμα σφάλματος.
3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Επαφής
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Επαφές”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Επαφών.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Επαφής.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με την Επαφή και επιλέγει το κουμπί 
“Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Επαφής με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.
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Επεξεργασία Επαφής
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Επαφές”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Επαφών.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Επαφής.
5. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με την Επαφή και επιλέγει 
το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Επαφής με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Επαφής
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Επαφές”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Επαφών.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Επαφών.

Εναλλακτική Ροή:
3.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή μία Επαφή που φέρει εξαρτήσεις.
3.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Επαφών με μήνυμα σφάλματος.
3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Καταστήματος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Καταστήματα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Καταστημάτων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Καταστήματος.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με το Κατάστημα και επιλέγει το κουμπί 
“Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Καταστήματος με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.
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Επεξεργασία Καταστήματος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Καταστήματα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Καταστημάτων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Καταστήματος.
5. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με το Κατάστημα και 
επιλέγει το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Καταστήματος με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Καταστήματος
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Καταστήματα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Καταστημάτων.
3. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Καταστημάτων.

Εναλλακτική Ροή:
3.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή ένα Κατάστημα που φέρει εξαρτήσεις.
3.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Καταστημάτων με μήνυμα σφάλματος.
3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 3 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Χρήστη
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Χρήστες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Χρηστών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Χρήστη.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τον Χρήστη και επιλέγει το κουμπί 
“Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Χρήστη με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.
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Επεξεργασία Χρήστη
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Χρήστες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Χρηστών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Χρήστη.
7. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τον Χρήστη και επιλέγει
το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Χρήστη με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Χρήστη
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Χρήστες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Χρηστών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Χρηστών.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή ένα Χρήστη που φέρει εξαρτήσεις.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Χρηστών με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Επεξεργασία Δικαιωμάτων/Ομάδων Χρηστών
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Δικαιώματα”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Δικαιωμάτων.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση την ομάδα χρηστών που θέλει να 
τροποποιήσει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Δικαιωμάτων.
7. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τα Δικαιώματα και 
επιλέγει το κουμπί “Υποβολή”.
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Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Δικαιωμάτων με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Ζώνης Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Ζώνες βαρδιών”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Ζωνών βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Ζώνης βάρδιας.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τη Ζώνη βάρδιας και επιλέγει το 
κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Ζώνης βάρδιας με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.

Επεξεργασία Ζώνης Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Ζώνες βαρδιών”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Ζωνών βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Ζώνης βάρδιας.
7. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τη Ζώνη βάρδιας και 
επιλέγει το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Ζώνης βάρδιας με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.

Διαγραφή Ζώνης Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
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2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Ζώνες βαρδιών”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Ζωνών βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Ζωνών βαρδιών.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή μία Ζώνη βάρδιας που φέρει εξαρτήσεις.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Ζωνών βαρδιών με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.

Καταχώρηση Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Βάρδιες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Προσθήκη”.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Βάρδιας.
7. Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τη Βάρδια και επιλέγει το κουμπί 
“Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη καταχώρησης Βαρδιών με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.

Επεξεργασία Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Βάρδιες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Επεξεργασία” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να 
τροποποιήσει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας Βάρδιας.
7. Ο χρήστης τροποποιεί ή συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας σε σχέση με τη Βάρδια και επιλέγει 
το κουμπί “Υποβολή”.

Εναλλακτική Ροή:
7.α.1 Ο χρήστης δεν συμπληρώνει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας.
7.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επεξεργασίας Βάρδιας με μήνυμα σφάλματος.
7.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 7 της κανονικής ροής.
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Διαγραφή Βάρδιας
Κανονική Ροή:
1. Ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική οθόνη “Πίνακας” για τους συνδεδεμένους χρήστες, όπου 
επιλέγει από το μενού στην κορυφή τον σύνδεσμο “Σύστημα”.
2. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη “Πληροφορίες” της ενότητας “Σύστημα”.
3. Ο χρήστης επιλέγει από το πλαϊνό μενού τον σύνδεσμο “Βάρδιες”.
4. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Βαρδιών.
5. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “Διαγραφή” με βάση τη σειρά εγγραφής που θέλει να διαγράψει.
6. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στην οθόνη επισκόπησης των Βαρδιών.

Εναλλακτική Ροή:
5.α.1 Ο χρήστης έχει επιλέξει για διαγραφή μία Βάρδιας που φέρει εξαρτήσεις.
5.α.2 Η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη επισκόπησης των Βαρδιών με μήνυμα σφάλματος.
5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 5 της κανονικής ροής.
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3. Υλοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των απαιτήσεων της εφαρμογής ακολουθεί η σχεδίαση και 
προγραμματιστική υλοποίησή της. Η εφαρμογή διαχωρίζεται σε δύο ενότητες, με την πρώτη να 
αφορά τη Βάση δεδομένων και τη δεύτερη τον κώδικα PHP σε επίπεδο αρχείων, στον οποίο 
ενσωματώνονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν όπως το CSS, 
Javascript κτλ.

3.1 Βάση δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα της εργασίας, για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων 
της εφαρμογής επιλέχθηκε η χρήση της MySQL 5.5 και της μηχανής αποθήκευσης InnoDB.
Για λόγους συμβατότητας με τις μελλοντικές προδιαγραφές η εφαρμογή δοκιμάστηκε με επιτυχία 
και στην MariaDB 10.0, που αποτελεί κλώνο της MySQL και αναμένεται να την αντικαταστήσει τα
επόμενα έτη.

Η βάση δημιουργήθηκε με το όνομα “sdagreek_db” και αποτελείται από 24 πίνακες.
Τα στοιχεία των πινάκων της βάσης είναι τα παρακάτω:

3.1.1 Πίνακες Συμβάντων

Πίνακας 5: Πίνακας Συμβάντων - Εγκαταλελειμμένα Οχήματα, `abandon_vehicles` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

abaveh_action_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

brand varchar(255) 
NOT NULL

color varchar(100) 
NOT NULL

has_plates smallint(1) 
NOT NULL

plates_number varchar(100) 
DEFAULT NULL

address varchar(255) 
NOT NULL

params text
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created_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

 

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας 
“Εγκαταλελειμμένα Οχήματα”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `abaveh_action_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον 
αριθμό που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `brand`, είναι η μάρκα του οχήματος.

• `color`, είναι το χρώμα του οχήματος.

• `has_plates`, αποτελεί πεδίο σημείωσης της ύπαρξης ή όχι πινακίδων στο όχημα.

• `plates_number`, είναι οι πινακίδες του οχήματος.

• `address`, είναι η διεύθυνση της περιοχής εντοπισμού του οχήματος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 6: Πίνακας Συμβάντων - Επίδοση Εγγράφων σε Εγκαταλελειμμένα Οχήματα, 
`abandon_vehicle_documents` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

abaveh_epidoc_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

vehicle_brand varchar(255) 
NOT NULL

vehicle_color varchar(100) 
NOT NULL
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vehicle_platesnum smallint(1) 
NOT NULL

Μοναδικό

vehicle_region varchar(255) 
NOT NULL

vehicle_address varchar(255) 
NOT NULL

vehicle_concern smallint(1) 
NOT NULL

authority_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

contact_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Επίδοση 
Εγγράφων σε Εγκαταλελειμμένα Οχήματα”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `abaveh_epidoc_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον 
αριθμό που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `vehicle_brand`, είναι η μάρκα του οχήματος.

• `vehicle_color`, είναι το χρώμα του οχήματος.

• `vehicle_platesnum`, είναι οι πινακίδες του οχήματος.

• `vehicle_region`, είναι η περιοχή αναφοράς του οχήματος.

• `vehicle_address`, είναι η διεύθυνση της περιοχής αναφοράς του οχήματος.

• `vehicle_concern`,  αποτελεί πεδίο σημείωσης της ύπαρξης ενδιαφέροντος από αρχή/φορέα 
για το όχημα.

• `authority_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `authorities` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Αρχή/Φορέα, που σχετίζεται με την επίδοση του 
εγγράφου εγκαταλελειμμένου οχήματος.

• `contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με την επίδοση του εγγράφου
εγκαταλελειμμένου οχήματος.
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• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 7: Πίνακας Συμβάντων - Ζώα, `animals`

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

animals_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

from_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

to_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

region varchar(255) 
NOT NULL

reason_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

reason_free text
effect text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

 

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Ζώα”. 
Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `animals_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
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που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `from_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγέλοντα του 
συμβάντος.

• `to_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγελλόμενο του 
συμβάντος.

• `region`, είναι η περιοχή αναφοράς του συμβάντος.

• `reason_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `reason_free`, είναι ελεύθερο πεδίο του λόγου του συμβάντος.

• `effect`, είναι ελεύθερο πεδίο του αποτελέσματος του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 8: Πίνακας Συμβάντων - Παραβιάσεις καθαριότητας, `cleaning_violations` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

cleanviol_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

from_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

to_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

reason_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

reason_free text
action_option_id int(11) 

unsigned 
NOT NULL

Ξένο
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action_free text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

 

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας 
“Παραβιάσεις καθαριότητας”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `cleanviol_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `from_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγέλοντα του 
συμβάντος.

• `to_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγελλόμενο του 
συμβάντος.

• `reason_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `reason_free`, είναι ελεύθερο πεδίο του λόγου του συμβάντος.

• `action_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `action_free`, είναι ελεύθερο πεδίο των ενεργειών που έγιναν στα πλαίσια του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 9: Πίνακας Συμβάντων - Επιδοτήρια Έγγραφα, `documents` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 

Ξένο
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NOT NULL
category_option_id int(11) 

unsigned 
NOT NULL

Ξένο

contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

protocol_number varchar(255) 
DEFAULT NULL

authority_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Επιδοτήρια 
Έγγραφα”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `category_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με την επίδοση του 
εγγράφου.

• `protocol_number`, είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του επιδοτηρίου εγγράφου.

• `authority_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `authorities` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Αρχή/Φορέα, που σχετίζεται με την επίδοση του 
εγγράφου.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 10: Πίνακας Συμβάντων - Ελεύθερο, `free_events` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) Πρωτεύων
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unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

description text
reason text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Ελεύθερο”. 
Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `description`, είναι η περιγραφή του ελεύθερου συμβάντος.

• `reason`, είναι ο λόγος του ελεύθερου συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 11: Πίνακας Συμβάντων - Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), 
`health_regulated_establishments` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

action_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

store_id int(11) 
unsigned 

Ξένο
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DEFAULT NULL
contact_id int(11) 

unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας 
“Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα 
εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `action_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `store_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `stores` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα Κατάστημα, που σχετίζεται με το συμβάν.

• `contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον ιδιοκτήτη του 
καταστήματος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 12: Πίνακας Συμβάντων - Παράνομη εμπορική δραστηριότητα, 
`illegal_commercial_actions` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

illegancomact_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο
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area_name varchar(255) 
NOT NULL

region varchar(255) 
NOT NULL

address varchar(255) 
NOT NULL

from_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

to_contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

reason_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

reason_free text
action text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Παράνομη 
εμπορική δραστηριότητα”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `illegancomact_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον 
αριθμό που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `area_name`, είναι η ευρύτερη περιοχή αναφοράς της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας.

• `region`, είναι η περιοχή αναφοράς της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας.

• `address`, είναι η διεύθυνση αναφοράς της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας.

• `from_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγέλοντα του 
συμβάντος.

• `to_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγελλόμενο του 
συμβάντος.

• `reason_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.
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• `reason_free`, είναι ελεύθερη συμπλήρωση του λόγου του συμβάντος.

• `action`, είναι ελεύθερη συμπλήρωση των ενεργειών κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 13: Πίνακας Συμβάντων - Παιδότοποι, `playgrounds` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

action text
description_free text
reason text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας 
“Παιδότοποι”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `action`, είναι ελεύθερη συμπλήρωση της ενέργειας κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

• `description_free`, είναι ελεύθερη συμπλήρωση περιγραφής του συμβάντος.

• `reason`, είναι ελεύθερη συμπλήρωση του λόγου του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.
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Πίνακας 14: Πίνακας Συμβάντων - Περίπτερα - Κοινόχρηστοι χώροι, `public_areas` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

name varchar(255) 
NOT NULL

region varchar(255) 
NOT NULL

address varchar(255) 
NOT NULL

postal Varchar(255) 
DEFAULT NULL

size float 
unsigned 
NOT NULL

document_number varchar(255) 
NOT NULL

description text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Περίπτερα - 
Κοινόχρηστοι χώροι”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `name`, είναι το όνομα του χώρου.

• `region`, είναι το όνομα της περιοχής του χώρου.

• `address`, είναι η διεύθυνση του χώρου.

• `postal`, είναι ο ΤΚ. του χώρου.

• `size`, είναι το εμβαδόν του χώρου.

• `document_number`, είναι ο αριθμός φύλλου ελέγχου.
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• `description`, είναι η περιγραφή του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 15: Πίνακας Συμβάντων - Γνήσιο Υπογραφής, `signatures` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

authority_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

from_contact_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

to_contact_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

reason text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Γνήσιο 
Υπογραφής”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `authority_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `authorities` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Αρχή/Φορέα, που σχετίζεται με το γνήσιο 
υπογραφής.

• `from_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον εξουσιοδοτούντα του 
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εγγράφου.

• `to_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον εξουσιοδοτούμενο του
εγγράφου.

• `reason`, είναι ο λόγος εξουσιοδότησης του γνήσιου υπογραφής.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 16: Πίνακας Συμβάντων - Κάπνισμα, `smoking` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

smoking_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

store_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

contact_id int(11) 
unsigned 
DEFAULT NULL

Ξένο

action_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Κάπνισμα”. 
Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
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αριθμό του συμβάντος.

• `smoking_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό 
που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `store_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `stores` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε ένα Κατάστημα, που σχετίζεται με το συμβάν.

• `contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τον καταγγέλοντα του 
συμβάντος.

• action_option_id, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον αριθμό που 
αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 17: Πίνακας Συμβάντων - Αυθαίρετη διαφήμιση, `unauthorized_advertising` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

event_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

advertising_option_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

from_contact_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

to_contact_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

date timestamp 
NOT NULL 
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
ON UPDATE  CURRENT_TIMESTAMP

city varchar(255) 
NOT NULL

region varchar(255) 
NOT NULL

address varchar(255) 
NOT NULL
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postal varchar(255) 
DEFAULT NULL

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση συμβάντων της κατηγορίας “Αυθαίρετη 
διαφήμιση”. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε νέα εγγραφή.

• `event_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `events` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό του συμβάντος.

• `advertising_option_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `options` και αφορά τον 
αριθμό που αντιστοιχεί σε τιμή μίας επιλογής του συμβάντος.

• `from_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τα στοιχεία διαφημιστή.

• `to_contact_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `contacts` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Επαφή, που σχετίζεται με τα στοιχεία 
διαφημιζόμενου.

• `date`, είναι η ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης.

• `city`, είναι η πόλη της αναφοράς του συμβάντος.

• `region`, είναι το όνομα της περιοχής του συμβάντος.

• `address`, είναι η διεύθυνση του συμβάντος.

• `postal`, είναι ο ΤΚ. του συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 18: Γενικός Πίνακας Συμβάντων, `events` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

date timestamp 
NOT NULL 
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
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ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
shift int(11) 

unsigned 
NOT NULL

Ξένο

cat_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των συμβάντων. Αυξάνει κατά ένα σε 
κάθε νέα εγγραφή.

• `date`, είναι η ημερομηνία του συμβάντος.

• `shift`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `shift_data` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Βάρδια, που σχετίζεται με το συμβάν.

• `cat_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `categories` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Κατηγορία συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.
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3.1.2 Πίνακες Πρόσθετων Στοιχείων

Πίνακας 19: Πίνακας Αρχών/Φορέων, `authorities` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

name Varchar(255) 
NOT NULL

city Varchar(255) 
NOT NULL

region Varchar(255) 
NOT NULL

address Varchar(255) 
NOT NULL

postal Varchar(255) 
NOT NULL

tel Varchar(255) 
NOT NULL

email Varchar(255) 
NOT NULL

info text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Αρχών/Φορέων. Αυξάνει κατά ένα σε
κάθε νέα εγγραφή.

• `name`, είναι το όνομα της Αρχής/Φορέα.

• `city`, είναι η πόλη της Αρχής/Φορέα.

• `region`, είναι η περιοχή της Αρχής/Φορέα.

• `address`, είναι η διεύθυνση της Αρχής/Φορέα.

• `postal`, είναι ο Τ.Κ. της Αρχής/Φορέα.

• `tel`, είναι το τηλέφωνο της Αρχής/Φορέα.

• `email`, είναι το email της Αρχής/Φορέα.
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• `info`, είναι πληροφορίες για την Αρχή/Φορέα.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 20: Πίνακας Επαφών, `contacts` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

last_name Varchar(255) 
NOT NULL

first_name Varchar(255) 
NOT NULL

city Varchar(255) 
NOT NULL

region Varchar(255) 
NOT NULL

address Varchar(255) 
NOT NULL

postal Varchar(255) 
NOT NULL

tel Varchar(255) 
NOT NULL

email Varchar(255) 
NOT NULL

afm varchar(255) 
DEFAULT NULL

Μοναδικό

adt varchar(255) 
DEFAULT NULL

Μοναδικό

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Επαφών. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε 
νέα εγγραφή.

• `last_name`, είναι το επίθετο της Επαφής.
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• `first_name`, είναι το όνομα της Επαφής.

• `city`, είναι η πόλη της Επαφής.

• `region`, είναι η περιοχή της Επαφής.

• `address`, είναι η διεύθυνση της Επαφής.

• `postal`, είναι ο Τ.Κ. της Επαφής.

• `tel`, είναι το τηλέφωνο της Επαφής.

• `email`, είναι το email της Επαφής.

• `afm`, είναι το μοναδικό Α.Φ.Μ. της Επαφής.

• `adt`, είναι το μοναδικό Α.Δ.Τ της Επαφής.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 21: Πίνακας Καταστημάτων, `stores` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

name Varchar(255) 
NOT NULL

city Varchar(255) 
NOT NULL

region Varchar(255) 
NOT NULL

address Varchar(255) 
NOT NULL

postal Varchar(255) 
NOT NULL

tel Varchar(255) 
NOT NULL

email Varchar(255) 
NOT NULL

afm varchar(255) 
DEFAULT NULL

Μοναδικό

info text
params text
created_at timestamp 

NULL 
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DEFAULT NULL
updated_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Καταστημάτων. Αυξάνει κατά ένα σε
κάθε νέα εγγραφή.

• `name`, είναι το όνομα/τίτλος του Καταστήματος.

• `city`, είναι η πόλη του Καταστήματος.

• `region`, είναι η περιοχή του Καταστήματος.

• `address`, είναι η διεύθυνση του Καταστήματος.

• `postal`, είναι ο Τ.Κ. του Καταστήματος.

• `tel`, είναι το τηλέφωνο του Καταστήματος.

• `email`, είναι το email του Καταστήματος.

• `afm`, είναι το μοναδικό Α.Φ.Μ. του Καταστήματος.

• `info`, είναι πληροφορίες για το Κατάστημα.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.
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3.1.3 Πίνακες Γενικών Στοιχείων Καταχωρήσεων

Πίνακας 22: Πίνακας Κατηγοριών Συμβάντων, `categories` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

title varchar(255) 
NOT NULL

description text
status smallint(1) 

NOT NULL 
DEFAULT '1'

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Κατηγοριών. Αυξάνει κατά ένα σε 
κάθε νέα εγγραφή.

• `title`, είναι ο τίτλος της Κατηγορίας.

• `description`, είναι η περιγραφή της Κατηγορίας.

• `status`, είναι η κατάσταση της Κατηγορίας.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  72

Πίνακας 23: Πίνακας Επιλογών Συμβάντων, `options` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

value text
group_name varchar(255) 

NOT NULL
group_id int(11) 

NOT NULL
category_id int(11)

unsigned 
NOT NULL

Ξένο

created_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Επιλογών. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε
νέα εγγραφή.

• `value`, είναι η τιμή της Επιλογής.

• `group_name`, είναι το όνομα της ομάδας της Επιλογής.

• `group_id`, είναι ο αριθμός της ομάδας της Επιλογής.

• `category_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `categories` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Κατηγορία συμβάντος.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.
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Πίνακας 24: Πίνακας Ζωνών βαρδιών, `shifts` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

title varchar(255) 
NOT NULL

descr text
start_time time 

NOT NULL
end_time time 

NOT NULL
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Ζωνών βαρδιών. Αυξάνει κατά ένα 
σε κάθε νέα εγγραφή.

• `title`, είναι ο τίτλος της Ζώνης βάρδιας.

• `descr`, είναι η περιγραφή της Ζώνης βάρδιας.

• `start_time`, είναι η ώρα εκκίνησης της Ζώνης βάρδιας.

• `end_time`, είναι η ώρα ολοκλήρωσης της Ζώνης βάρδιας.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.
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Πίνακας 25: Πίνακας Βαρδιών, `shifts_data` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

date date 
NOT NULL

shift_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

title varchar(255) 
NOT NULL

user1_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

user2_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

comment text
params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Βαρδιών. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε 
νέα εγγραφή.

• `date`, είναι η ημερομηνία της Βάρδιας.

• `shift_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `shifts` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε μία Ζώνη βάρδιας.

• `title`, είναι ο τίτλος της Βάρδιας.

• `user1_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `users` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν Χρήστη.

• `user2_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `users` και αφορά το μοναδικό αύξοντα 
αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν Χρήστη.

• `comment`, είναι σχόλιο της Βάρδιας.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.
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• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

3.1.4 Πίνακες Χρηστών Εφαρμογής

Πίνακας 26: Πίνακας Χρηστών, `users` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

last_name varchar(255) 
NOT NULL

first_name varchar(255) 
NOT NULL

username varchar(150) 
NOT NULL

Μοναδικό

password varchar(100) 
NOT NULL

email archar(100) 
NOT NULL

Μοναδικό

image varchar(255) 
DEFAULT NULL

permission_id int(11) 
unsigned 
NOT NULL

Ξένο

status smallint(1) 
NOT NULL

lastvisit_date datetime 
NOT NULL

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Χρηστών. Αυξάνει κατά ένα σε κάθε 
νέα εγγραφή.

• `last_name`, είναι το επίθετο του Χρήστη.

• `first_name`, είναι το όνομα του Χρήστη.
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• `username`, είναι το username του Χρήστη.

• `password`, είναι το password του Χρήστη.

• `email`, είναι το email του Χρήστη.

• `image`, είναι η διαδρομή εικόνας του Χρήστη.

• `permission_id`, αποτελεί ξένο κλειδί από τον πίνακα `permissions` και αφορά το μοναδικό 
αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε μία ομάδα Δικαιωμάτων.

• `status`, είναι η κατάσταση του Χρήστη.

• `lastvisit_date`, είναι η ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης του Χρήστη.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πίνακας 27: Πίνακας Δικαιωμάτων, `permissions` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
id int(11) 

unsigned 
NOT NULL 
AUTO_INCREMENT

Πρωτεύων

title varchar(255) 
NOT NULL

users_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

users_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

users_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

users_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

perms_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

perms_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'
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shifts_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_data_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_data_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_data_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

shifts_data_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

events_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

events_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

events_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

events_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

contacts_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

contacts_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

contacts_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

contacts_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

authorities_view unsigned 
NOT NULL 
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DEFAULT '0'
authorities_add unsigned 

NOT NULL 
DEFAULT '0'

authorities_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

authorities_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

stores_view unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

stores_add unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

stores_edit unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

stores_delete unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

params text
created_at timestamp 

NULL 
DEFAULT NULL

updated_at timestamp 
NULL 
DEFAULT NULL

• `id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για την καταχώριση των Δικαιωμάτων. Αυξάνει κατά ένα σε 
κάθε νέα εγγραφή.

• `title`, είναι ο τίτλος της ομάδας Δικαιωμάτων.

• `users_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Χρηστών.

• `users_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Χρηστών.

• `users_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Χρηστών.

• `users_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Χρηστών.

• `perms_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Δικαιωμάτων.

• `perms_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Δικαιωμάτων.

• `shifts_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Ζωνών βαρδιών.
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• `shifts_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Ζωνών βαρδιών.

• `shifts_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Ζωνών βαρδιών.

• `shifts_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Ζωνών βαρδιών.

• `shifts_data_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Βαρδιών.

• `shifts_data_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Βαρδιών.

• `shifts_data_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Βαρδιών.

• `shifts_data_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Βαρδιών.

• `events_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Συμβάντων.

• `events_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Συμβάντων.

• `events_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Συμβάντων.

• `events_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Συμβάντων.

• `contacts_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Επαφών.

• `contacts_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Επαφών.

• `contacts_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Επαφών.

• `contacts_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Επαφών.

• `authorities_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Αρχών/Φορέων.

• `authorities_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Αρχών/Φορέων.

• `authorities_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Αρχών/Φορέων.

• `authorities_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Αρχών/Φορέων.

• `stores_view`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος εμφάνισης Καταστημάτων.

• `stores_add`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος προσθήκης Καταστημάτων.

• `stores_edit`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος τροποποίησης Καταστημάτων.

• `stores_delete`, είναι η κατάσταση του δικαιώματος διαγραφής Καταστημάτων.

• `params`, αποτελεί γενικό πεδίο πρόσθετων παραμέτρων.

• `created_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας δημιουργίας της εγγραφής.

• `updated_at`, αποτελεί πεδίο αποθήκευσης της ημερομηνίας ενημέρωσης της εγγραφής.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  80

3.1.5 Γενικοί Πίνακες Εφαρμογής

Πίνακας 28: Πίνακας Κατηγοριών Συμβάντων, `sessions` 

Όνομα Πεδίου Τύπος Πεδίου Ευρετήρια/Κλειδί
session_id varchar(40) 

NOT NULL 
DEFAULT '0'

Πρωτεύων

ip_address varchar(45) 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

user_agent varchar(120) 
NOT NULL

last_activity int(10) 
unsigned 
NOT NULL 
DEFAULT '0'

Δευτερεύων

user_data text 
NOT NULL

• `session_id`, είναι το πρωτεύον κλειδί για τη συνεδρία των συνδεδεμένων χρηστών.

• ip_address, είναι η IP διεύθυνση ενός συνδεδεμένου χρήστη.

• user_agent, είναι τα στοιχεία περιηγητή ενός συνδεδεμένου χρήστη.

• last_activity, είναι χρονική πληροφορία της τελευταίας δραστηριότητας του συνδεδεμένου 
χρήστη.

• user_data, είναι πληροφορίες και στοιχεία συνεδρίας του συνδεδεμένου χρήστη.
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3.1.6 Συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων

Η δομή της εφαρμογής, περιλαμβάνει συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων, διαφόρων τύπων.

Πίνακας Συμβάντων - Εγκαταλελειμμένα Οχήματα, `abandon_vehicles`
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`abandon_vehicles_ibfk_1` FOREIGN KEY (`abaveh_action_option_id`) REFERENCES `options` 
(`id`)
`abandon_vehicles_ibfk_2` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Επίδοση Εγγράφων σε Εγκαταλελειμμένα Οχήματα, 
`abandon_vehicle_documents`
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Αρχών/Φορέων, `authorities`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`abandon_vehicle_documents_ibfk_1` FOREIGN KEY (`contact_id`) REFERENCES `contacts` 
(`id`)
`abandon_vehicle_documents_ibfk_2` FOREIGN KEY (`authority_id`) REFERENCES 
`authorities` (`id`)
`abandon_vehicle_documents_ibfk_3` FOREIGN KEY (`abaveh_epidoc_option_id`) 
REFERENCES `options` (`id`)
`abandon_vehicle_documents_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Ζώα, `animals`
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`animals_ibfk_1` FOREIGN KEY (`from_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`animals_ibfk_2` FOREIGN KEY (`to_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`animals_ibfk_3` FOREIGN KEY (`animals_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`animals_ibfk_4` FOREIGN KEY (`reason_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`animals_ibfk_5` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  82

Πίνακας Συμβάντων - Παραβιάσεις καθαριότητας, `cleaning_violations` 
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`cleaning_violations_ibfk_1` FOREIGN KEY (`from_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`cleaning_violations_ibfk_2` FOREIGN KEY (`to_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`cleaning_violations_ibfk_3` FOREIGN KEY (`cleanviol_option_id`) REFERENCES `options` 
(`id`)
`cleaning_violations_ibfk_4` FOREIGN KEY (`reason_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`cleaning_violations_ibfk_5` FOREIGN KEY (`action_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`cleaning_violations_ibfk_6` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Επιδοτήρια Έγγραφα, `documents`  
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Αρχών/Φορέων, `authorities`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`documents_ibfk_1` FOREIGN KEY (`contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`documents_ibfk_2` FOREIGN KEY (`authority_id`) REFERENCES `authorities` (`id`)
`documents_ibfk_3` FOREIGN KEY (`category_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`documents_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), 
`health_regulated_establishments`   
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Καταστημάτων, `stores`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`health_regulated_establishments_ibfk_1` FOREIGN KEY (`contact_id`) REFERENCES `contacts`
(`id`)
`health_regulated_establishments_ibfk_2` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `stores` 
(`id`)
`health_regulated_establishments_ibfk_3` FOREIGN KEY (`action_option_id`) REFERENCES 
`options` (`id`)
`health_regulated_establishments_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` 
(`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  83

Πίνακας Συμβάντων - Παράνομη εμπορική δραστηριότητα, `illegal_commercial_actions`   
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`illegal_commercial_actions_ibfk_1` FOREIGN KEY (`from_contact_id`) REFERENCES 
`contacts` (`id`)
`illegal_commercial_actions_ibfk_2` FOREIGN KEY (`to_contact_id`) REFERENCES `contacts` 
(`id`)
`illegal_commercial_actions_ibfk_3` FOREIGN KEY (`illegancomact_option_id`) REFERENCES 
`options` (`id`)
`illegal_commercial_actions_ibfk_4` FOREIGN KEY (`reason_option_id`) REFERENCES 
`options` (`id`)
`illegal_commercial_actions_ibfk_5` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Παιδότοποι, `playgrounds`   
Ο πίνακας περιέχει ξένο κλειδί:

• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`
----------------------------------------------------------------------------------------------
`playgrounds_ibfk_1` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Περίπτερα - Κοινόχρηστοι χώροι, `public_areas`  
Ο πίνακας περιέχει ξένο κλειδί:

• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`
----------------------------------------------------------------------------------------------
`public_areas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Γνήσιο Υπογραφής, `signatures`  
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Αρχών/Φορέων, `authorities`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`signatures_ibfk_1` FOREIGN KEY (`from_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`signatures_ibfk_2` FOREIGN KEY (`authority_id`) REFERENCES `authorities` (`id`)
`signatures_ibfk_3` FOREIGN KEY (`to_contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`signatures_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Πίνακας Συμβάντων - Κάπνισμα, `smoking`  
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Καταστημάτων, `stores`
• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`smoking_ibfk_1` FOREIGN KEY (`contact_id`) REFERENCES `contacts` (`id`)
`smoking_ibfk_2` FOREIGN KEY (`smoking_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`smoking_ibfk_3` FOREIGN KEY (`action_option_id`) REFERENCES `options` (`id`)
`smoking_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
`smoking_ibfk_5` FOREIGN KEY (`store_id`) REFERENCES `stores` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Αυθαίρετη διαφήμιση, `unauthorized_advertising`  
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Επαφών, `contacts`
• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Επιλογών Συμβάντων, `options`
• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`unauthorized_advertising_ibfk_1` FOREIGN KEY (`from_contact_id`) REFERENCES `contacts` 
(`id`)
`unauthorized_advertising_ibfk_2` FOREIGN KEY (`to_contact_id`) REFERENCES `contacts` 
(`id`)
`unauthorized_advertising_ibfk_3` FOREIGN KEY (`advertising_option_id`) REFERENCES 
`options` (`id`)
`unauthorized_advertising_ibfk_4` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συμβάντων - Ελεύθερο, `free_events`  
Ο πίνακας περιέχει ξένο κλειδί:

• ένα προς ένα τον Γενικό Πίνακα Συμβάντων, `events`
----------------------------------------------------------------------------------------------
`free_events_ibfk_1` FOREIGN KEY (`event_id`) REFERENCES `events` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Γενικός Πίνακας Συμβάντων, `events`  
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Κατηγοριών, `categories`
• ένα προς ένα προς τον Πίνακα Βαρδιών, `shifts_data`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`events_ibfk_1` FOREIGN KEY (`shift`) REFERENCES `shifts_data` (`id`)
`events_ibfk_2` FOREIGN KEY (`cat_id`) REFERENCES `categories` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------
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Πίνακας Επιλογών Συμβάντων, `options` 
Ο πίνακας περιέχει ξένο κλειδί:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Κατηγοριών, `categories`
----------------------------------------------------------------------------------------------
`options_ibfk_1` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `categories` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Βαρδιών, `shifts_data` 
Ο πίνακας περιέχει ξένα κλειδιά:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Ζωνών βαρδιών, `shifts`
• πολλά προς πολλά προς τον Πίνακα Χρηστών, `users`

----------------------------------------------------------------------------------------------
`shifts_data_ibfk_1` FOREIGN KEY (`shift_id`) REFERENCES `shifts` (`id`)
`shifts_data_ibfk_2` FOREIGN KEY (`user1_id`) REFERENCES `users` (`id`)
`shifts_data_ibfk_3` FOREIGN KEY (`user2_id`) REFERENCES `users` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Χρηστών, `users` 
Ο πίνακας περιέχει ξένο κλειδί:

• πολλά προς ένα προς τον Πίνακα Δικαιωμάτων, `permissions` 
----------------------------------------------------------------------------------------------
`users_ibfk_1` FOREIGN KEY (`permission_id`) REFERENCES `permissions` (`id`)
----------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1.7 Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων

Με βάση το εργαλείο MySQL Workbench που αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα της εργασίας, 
παράγεται το διάγραμμα της βάσης δεδομένων, το οποίο εμφανίζει τους παραπάνω πίνακες αλλά 
και τις συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων.

Ακολουθεί το διάγραμμα αρχικά σε τμήματα εικόνων και στην συνέχεια σε πλήρη εικόνα:

Εικόνα 24: Μέρος 'Α διαγράμματος βάσης δεδομένων
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Εικόνα 25: Μέρος 'Β διαγράμματος βάσης δεδομένων

Εικόνα 26: Μέρος 'Γ διαγράμματος βάσης δεδομένων
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Εικόνα 27: Μέρος 'Δ διαγράμματος βάσης δεδομένων
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Εικόνα 28: Διάγραμμα βάσης δεδομένων
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3.2 Κώδικας

Σε αυτή την ενότητα θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του κώδικα σε επίπεδο αρχείων, στον οποίο, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία και τεχνολογίες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή όπως το CSS, Javascript κτλ.

Το δένδρο του κώδικα στο πρώτο επίπεδο είναι το ακόλουθο:

/application, αποτελεί τη βάση της εφαρμογής, όπου και βρίσκονται όλα τα σχετικά αρχεία όπως 
μοντέλα, όψεις, ελεγκτές, θέμα, εικονίδια κτλ. 

/gear, αποτελεί τη μηχανή του framework CodeIgniter, στο οποίο περιέχονται όλα τα απαραίτητα 
αρχεία λειτουργίας του. Ο προκαθορισμένες φάκελος της μηχανής του framework CodeIgniter έχει 
το όνομα “system”, ωστόσο για τις ανάγκες της εφαρμογής και για λόγους ασφαλείας αυτός έχει 
μετονομασθεί σε “gear”. Πέραν αυτής της αλλαγής, δεν υπήρξε κάποια άλλη τροποποίηση της 
μηχανής του framework.

/vendor, αποτελεί τον χώρο πρόσθετων βιβλιοθηκών και επεκτάσεων που χρησιμοποιούνται στην 
εφαρμογή. Τα πρόσθετα γίνονται εγκατάσταση με αυτόματο τρόπο μέσω της εφαρμογής πακέτων 
php “Composer”. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία προσθήκης βιβλιοθηκών
και επεκτάσεων χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της μηχανής του framework.

Για τις ανάγκες της εφαρμογής προστέθηκαν οι ακόλουθες βιβλιοθήκες:    
• "illuminate/database": "~5.1",
• "illuminate/pagination": "^5.1",
• "fzaninotto/faker": "^1.5"

Η "illuminate/database", είναι ένα πλήρες σύνολο εργαλείων βάσης δεδομένων για την PHP, το 
οποίο παρέχει πολλαπλές δυνατότητες χειρισμού ερωτημάτων και δομικών στοιχείων διασύνδεσης 
με αυτή. Την παρούσα στιγμή υποστηρίζει τα συστήματα βάσεων δεδομένων MySQL/MariaDB, 
Postgres, SQL Server και SQLite. Χρησιμοποιείται επίσης ως ο μηχανισμός της βάσης δεδομένων 
του framework Laravel.

Η "illuminate/pagination", αποτελεί μία βιβλιοθήκη της PHP, η οποία παρέχει δυνατότητες 
χειρισμού σελιδοποίησης. Ενσωματώνει διάφορα χαρακτηριστικά δημιουργίας και χρήσης 
σελιδοποιήσεων, όπως πχ ο αυτόματος προσδιορισμός της ύπαρξης του απαραίτητου αριθμού 
στοιχείων ώστε να παραχθεί λίστα αυτών χωρισμένων σε πολλαπλές σελίδες. Χρησιμοποιείται 
επίσης ως ο μηχανισμός της σελιδοποίησης του framework Laravel.

Η "fzaninotto/faker", αποτελεί μία βιβλιοθήκη που δημιουργεί δοκιμαστικά-ψευδή στοιχεία. Η 
συγκεκριμένη βιβλιοθήκη χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές της εφαρμογής για την ευκολία 
αυτόματης καταχώρησης στοιχείων στην βάση δεδομένων κάτι το οποίο ήταν βοηθητικό για τον 
έλεγχο λειτουργίας και υλοποίησης της εφαρμογής. 
Πέραν της δοκιμαστικής λειτουργίας της, δεν παρέχει κάποια λειτουργικότητα στην εφαρμογή και 
μπορεί να απενεργοποιηθεί εφόσον η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί σε ένα παραγωγικό περιβάλλον.
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Στο πρώτο επίπεδο, υπάρχουν επίσης τα βασικά αρχεία .htaccess, index.php και env.php.
Όσον αφορά το πρώτο, όπως αναφέρθηκε στην αρχική ενότητα, ενσωματώνει κανόνες αναγραφής 
για την προστασία και λειτουργία της εφαρμογής, ενώ το δεύτερο περιέχει γενικές ρυθμίσεις όπως 
η απαραίτητη ρύθμιση μετονομασίας του φακέλου συστήματος από “system” σε “gear”.
Στο αρχείο env.php ορίζονται τα στοιχεία σύνδεσης στη βάση δεδομένων, όπως και η διαδρομή της 
εφαρμογής.

Το δεύτερο επίπεδο του κώδικα της εφαρμογής αφορά το κυρίως περιεχόμενό της στον φάκελο 
/application. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί τη βάση της εφαρμογής, όπου και βρίσκονται 
όλα τα σχετικά αρχεία της. 

Μέσα σε αυτό συναντάμε τους ακόλουθους φακέλους:

/cache, αποτελεί τον φάκελο προσωρινής αποθήκευσης της εφαρμογής.

/config, περιέχει όλες τις ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις της εφαρμογής. 

/controllers, περιέχει όλα τα αρχεία ελεγκτών της εφαρμογής.  

/core, περιέχει αρχεία των γενικών κλάσεων του συστήματος.  

/errors, περιέχει προσαρμοσμένα αρχεία σφαλμάτων της εφαρμογής.    

/helpers, περιέχει αρχεία των βοηθητικών κλάσεων του συστήματος. 
 
/hooks, έχει προβλεφθεί για αρχεία επεκτάσεων που τροποποιούν τις εσωτερικές διεργασίες του 
framework, χωρίς τροποποίηση των κύριων αρχείων. Καθώς η υλοποίηση της εφαρμογής δεν 
στηρίχθηκε στην τροποποίηση του κύριου κώδικα του CodeIgniter, ο συγκεκριμένος φάκελος δεν 
περιέχει αρχεία κώδικα.

/language, έχει προβλεφθεί από το CodeIgniter, για την υλοποίηση πολυγλωσσικής υποστήριξης 
μίας εφαρμογής. Καθώς η εφαρμογή δεν περιέχει πολυγλωσσική υποστήριξη ο συγκεκριμένος 
φάκελος δεν περιέχει αρχεία κώδικα.

/libraries, περιέχει αρχεία βιβλιοθηκών της εφαρμογής.  

/models, περιέχει όλα τα αρχεία μοντέλων της εφαρμογής.    

/third_party, έχει προβλεφθεί από το CodeIgniter, για την υλοποίηση πρόσθετων στοιχείων μίας 
εφαρμογής. Καθώς η εφαρμογή ενσωματώνει πρόσθετα στοιχεία μέσω της εφαρμογής πακέτων php
“Composer”, ο συγκεκριμένος φάκελος δεν περιέχει αρχεία κώδικα.

/views, περιέχει όλα τα αρχεία όψεων της εφαρμογής.  
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Στις παρακάτω ενότητες θα αναλύσουμε τον κώδικα της εφαρμογής με βάση τη διάταξη των 
φακέλων, καθώς και το περιεχόμενο ή τροποποιήσεις των αρχείων που περιέχονται σε κάθε έναν 
από αυτούς.

3.2.1 Φάκελος config

Στον φάκελο config, υπάρχουν τα παρακάτω τροποποιημένα αρχεία:

• autoload.php, χρησιμοποιείται από το CodeIgniter για την αυτόματη φόρτωση πρόσθετων 
λειτουργιών. Για τις ανάγκες της εφαρμογής στο αρχείο αυτό ορίζεται η φόρτωση των 
βιβλιοθηκών: 'database', 'session', 'eloquent', 'view', 'access' και των βοηθητικών αρχείων: 
'url', 'form', 'support'.

• config.php, χρησιμοποιείται από το CodeIgniter για τις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής.  
Για τις ανάγκες της εφαρμογής τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις 'base_url', 'index_page', 
'encryption_key' και των 'sess_' (ρυθμίσεις των sessions).

• database.php, χρησιμοποιείται από το CodeIgniter για τις ρυθμίσεις σύνδεσης της 
εφαρμογής με βάση δεδομένων. Για τις ανάγκες της εφαρμογής το αρχείο τροποποιήθηκε 
κατάλληλα ώστε να μην απαιτείται σε αυτό το σημείο η εισαγωγή των στοιχείων, αλλά στο 
αρχείο env.php που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της εφαρμογής.

• routes.php, χρησιμοποιείται από το CodeIgniter ως η βάση διασύνδεσης των κλάσεων των 
ελεγκτών της εφαρμογής και των URL στα οποία αντιστοιχίζονται. Για τις ανάγκες της 
εφαρμογής το αρχείο τροποποιήθηκε με την δήλωση του route του 'default_controller'.

3.2.2 Φάκελος controllers

Στον φάκελο controllers, υπάρχουν τα αρχεία ελεγκτών της εφαρμογής. Για λόγους καλύτερης 
οργάνωσης των αρχείων με βάση τη δομή της εφαρμογής, οι ελεγκτές έχουν ομαδοποιηθεί στους 
παρακάτω δύο κύριους φακέλους:

• /home, περιέχει όλους τους ελεγκτές της ενότητας “Πίνακας”,
• /system, περιέχει όλους τους ελεγκτές της ενότητας “Σύστημα”.

Πέραν των παραπάνω δύο φακέλων, υπάρχουν επίσης τα ακόλουθα δύο αρχεία ελεγκτών:
• about.php, αποτελεί τον ελεγκτή της ενότητας “Περί”.
• login.php, αποτελεί τον ελεγκτή της οθόνης και λειτουργιών σύνδεσης του χρήστη στην 

εφαρμογή.

Ο κώδικας των ελεγκτών ακολουθεί την παρακάτω γενική δομή: 
----------------------------------------
<?php

1)έλεγχος δήλωσης της μεταβλητής BASEPATH, αν αυτή δεν έχει οριστεί τότε η κλήση του 
αρχείου έχει γίνει άμεσα και ο κώδικας σταματάει την εκτέλεσή του για λόγους ασφαλείας:
if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }
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2)δήλωση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στον ελεγκτή, πχ:
use SDA\models\Signature;
use SDA\models\Contact;
use SDA\models\Authority;
use SDA\models\Event;
use SDA\models\ShiftData;

3)περιγραφή του αρχείου, πχ:
/** 
 * Περιγραφή: home/signatures controller
 * Η βάση κώδικα για τις λειτουργίες της ενότητας Πίνακας -> Γνήσιο Υπογραφής
 *
 * Κλάση signatures
 */

4)κώδικας της σχετικής κλάσης, η οποία βασίζεται στην κλάση συστήματος SDA_Controller:
class signatures extends SDA_Controller
{
...
}

5)εντός της κλάσης υπάρχουν οι λειτουργίες της με βάση τον σκοπό του ελεγκτή, πχ:
    public function edit($id)
    {

        6)στην αρχή κάθε λειτουργίας γίνεται ο έλεγχος δικαιωμάτων, πχ:
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowEditEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα επεξεργασίας συμβάντος');
        
        7)στο μέσο κάθε λειτουργίας γίνεται ο έλεγχος κενών τιμών, η μετατροπή των τιμών ή των    
           μεταβληματών ή όποια άλλη διαδικασία προβλέπεται από τον σκοπό της λειτουργίας, πχ:
        $this->redirectBackIfEmpty($id,'Δεν βρέθηκε το γνήσιο υπογραφής');

        $signatures = Signature::find($id);
        $authorities = Authority::all();
        $contacts = Contact::all();
        $signature_date = date('Y-m-d',strtotime($signatures->event->date));
        $shifts = ShiftData::where('date','like', '%'.$signature_date.'%')->get();
        $this->throw404IfEmpty($signatures);

        8)στο τέλος κάθε λειτουργίας, εφόσον αυτή είναι συνδεδεμένη με μία Όψη, γίνεται σχετική 
           κλήση της με τις απαραίτητες μεταβλητές ή στοιχεία πχ:
        view()->title('Επεξεργασία Εγγραφής')
            ->setTopMenuA()
            ->setLeftMenuA()
            ->add('signatures', $signatures)
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            ->add('authorities', $authorities)
            ->add('contacts', $contacts)
            ->add('shifts', $shifts)
            ->title('Γνήσιο Υπογραφής')
            ->load('home/signatures_edit');
    }
----------------------------------------

Αναλυτικά, στον φάκελο /home περιέχονται οι ακόλουθοι ελεγκτές:
• abandon_vehicle_documents.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων 

“Εγκαταλελειμμένα Οχήματα - Επίδοση εγγράφων”,
• abandon_vehicles.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Εγκαταλελειμμένα 

Οχήματα”,
• animals.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Ζώα”,
• authorities.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Αρχές/Φορείς”,
• cleaning_violations.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Παραβιάσεις 

καθαριότητας”,
• contacts.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Επαφές”,
• documents.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Επιδοτήρια Έγγραφα”,
• events.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Βιβλίο”,
• free_events.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Ελεύθερο”,
• health_regulated_establishments.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων 

“Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”,
• illegal_commercial_acts.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Παράνομη 

εμπορική δραστηριότητα”,
• main.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Πίνακας”,
• playgrounds.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Παιδότοποι”,
• public_areas.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Περίπτερα - 

Κοινόχρηστοι χώροι”,
• shifts.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Βάρδιες”,
• signatures.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Γνήσιο Υπογραφής”,
• smokings.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Κάπνισμα”,
• stores.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Καταστήματα”,
• unauthorized_advertisings.php, αφορά τον ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Αυθαίρετη 

διαφήμιση”,
• users.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Χρήστες”.

Παρατίθεται ενδεικτικά ο κώδικας του ελεγκτή της κατηγορίας συμβάντων “Εγκαταλελειμμένα 
Οχήματα”, abandon_vehicles.php:
----------------------------------------
<?php 

if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }
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use SDA\models\AbandonVehicle;
use SDA\models\Option;
use SDA\models\Event;
use SDA\models\ShiftData;

/** 
 * Περιγραφή: home/abandon_vehicles controller
 * Η βάση κώδικα για τις λειτουργίες της ενότητας Πίνακας -> Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
 *
 * Κλάση abandon_vehicles
 */

class abandon_vehicles extends SDA_Controller
{

    /**
     * Αρχική λειτουργία "Επισκόπιση"
     */
    public function index()
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowViewEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα προβολής συμβάντων');
        
$abandon_vehicles = AbandonVehicle::with(['option','event'])->orderBy('id', 'desc')->paginate(10);
$abandon_vehicles->setPath('/'.$this->uri->uri_string());

        view()->setTopMenuA()
            ->setLeftMenuA()
            ->add('abandon_vehicles', $abandon_vehicles)
            ->title('Εγκαταλελημένα Οχήματα')
            ->load('home/abandon_vehicles');
    }

    /**
     * Λειτουργία "Επεξεργασία" - Εμφάνιση φόρμας
     *
     * @param $id
     */    
    public function edit($id)
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowEditEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα επεξεργασίας συμβάντος');
        
        $this->redirectBackIfEmpty($id,'Δεν βρέθηκε το έγγραφο');

        $abandon_vehicles = AbandonVehicle::find($id);
        $options = Option::where('category_id', 5)->where('group_id', 3)->get();
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        $abandon_vehicle_date = date('Y-m-d',strtotime($abandon_vehicles->event->date));
        $shifts = ShiftData::where('date','like', '%'.$abandon_vehicle_date.'%')->get();
        $this->throw404IfEmpty($abandon_vehicles);

        view()->title('Επεξεργασία Εγκαταλελειμμένου Οχήματος')
            ->setTopMenuA()
            ->setLeftMenuA()
            ->add('abandon_vehicles', $abandon_vehicles)
            ->add('options', $options)
            ->add('shifts', $shifts)
            ->title('Επιδοτήρια Έγγραφα')
            ->load('home/abandon_vehicles_edit');
    }

    /**
     * Λειτουργία "Ενημέρωση" - Τροποποίηση δεδομένων
     */
    public function update()
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowEditEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα τροποποίησης συμβάντος');

        $id = $this->input->post('id', true);
        $shift_id = $this->input->post('shift_id', true);
        $option_id = $this->input->post('option_id', true);
        $vehicle_brand = $this->input->post('vehicle_brand', true);
        $vehicle_color = $this->input->post('vehicle_color', true);
        $vehicle_plates_number = $this->input->post('vehicle_plates_number', true);
        $vehicle_region = $this->input->post('vehicle_region', true);
        $vehicle_address = $this->input->post('vehicle_address', true);
              
        //Έλεγχοι πεδίων
        $this->redirectBackIfEmpty($id,'Δεν βρέθηκε το συμβάν');

       //Έλεγχος συμπλήρωσης όλων των απαραίτητων πεδίων
       $this->redirectBackIfEmpty([$shift_id,$option_id,$vehicle_brand,$vehicle_color,
$vehicle_region,$vehicle_address],'Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία');

        $abandon_vehicle = AbandonVehicle::where('id', $id)->first();
        $event_id = $abandon_vehicle->event_id;
        
        $event = Event::where('id', $event_id)->first();
        $event->shift = $shift_id;
        $event->save();

        $abandon_vehicle->abaveh_action_option_id = $option_id;
        $abandon_vehicle->brand = $vehicle_brand;
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        $abandon_vehicle->color = $vehicle_color;
        if ( $vehicle_plates_number == null || $vehicle_plates_number == "" ) { $abandon_vehicle-
>has_plates = 0; $abandon_vehicle->plates_number = null; } else { $abandon_vehicle->has_plates 
= 1; $abandon_vehicle->plates_number = $vehicle_plates_number; }
        $abandon_vehicle->region = $vehicle_region;
        $abandon_vehicle->address = $vehicle_address;

        $update_status = $abandon_vehicle->save();

        if($update_status) {
            redirect('/home/abandon_vehicles');
        } else {
            redirect_back('Πρόβλημα στην αποθήκευση');
        }
    }
    
    /**
     * Λειτουργία "Προσθήκη" - Εμφάνιση φόρμας
     */    
    public function add()
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowAddEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα προσθήκης συμβάντος');
                
        view()->setLeftMenuA()
            ->setTopMenuA()
            ->title('Προσθήκη Εγκαταλελειμμένου Οχήματος')
            ->load('home/abandon_vehicles_add');
    }

    /**
     * Λειτουργία "Προσθήκη" - Εμφάνιση φόρμας & Στοιχείων επιλογής
     */    
    public function insert_prep()
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowAddEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα προσθήκης συμβάντος');
        
        $event_date = $this->input->post('event_date', true);
        $event_time = $this->input->post('event_time', true);
        
        $this->redirectBackIfEmpty([$event_date,$event_time],'Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα 
απαραίτητα πεδία');
        
        $options = Option::where('category_id', 5)->where('group_id', 3)->get();        
        $shifts = ShiftData::where('date','like', '%'.$event_date.'%')->get();         
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        view()->setLeftMenuA()
            ->setTopMenuA()
            ->add('options', $options)
            ->add('shifts', $shifts)
            ->add('event_date', $event_date)
            ->add('event_time', $event_time)
            ->title('Προσθήκη Εγκαταλελειμμένου Οχήματος')
            ->load('home/abandon_vehicles_add_data');
    }
    
    /**
     * Λειτουργία "Εισαγωγή" - Εισαγωγή δεδομένων
     */    
    public function insert()
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowAddEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα εισαγωγής συμβάντος');
        
        //Αποθήκευση δεδομένων post της φόρμας, έλεγχος ασφαλείας xss
        $event_date = $this->input->post('event_date', true);
        $event_time = $this->input->post('event_time', true);
        $shift_id = $this->input->post('shift_id', true);
        $option_id = $this->input->post('option_id', true);
        $vehicle_brand = $this->input->post('vehicle_brand', true);
        $vehicle_color = $this->input->post('vehicle_color', true);
        $vehicle_plates_number = $this->input->post('vehicle_plates_number', true);
        $vehicle_region = $this->input->post('vehicle_region', true);
        $vehicle_address = $this->input->post('vehicle_address', true);        

   
        $this->redirectToIfEmpty([$event_date,$event_time,$shift_id,$option_id,$vehicle_brand,
$vehicle_color,$vehicle_region,$vehicle_address],'Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα 
πεδία',"home/documents/add");

        $event = new Event;
        $event->date = $event_date.' '.$event_time;
        $event->shift = $shift_id;
        $event->cat_id = 5;
        $event->save();

        $event_id = $event->id;

        $abandon_vehicle = new AbandonVehicle;
        $abandon_vehicle->event_id = $event_id;
        $abandon_vehicle->abaveh_action_option_id = $option_id;
        $abandon_vehicle->brand = $vehicle_brand;
        $abandon_vehicle->color = $vehicle_color;
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if ( $vehicle_plates_number == null || $vehicle_plates_number == "" ) { $abandon_vehicle-
>has_plates = 0; $abandon_vehicle->plates_number = null; } else { $abandon_vehicle->has_plates 
= 1; $abandon_vehicle->plates_number = $vehicle_plates_number; }
        $abandon_vehicle->region = $vehicle_region;
        $abandon_vehicle->address = $vehicle_address;

        $insert_status = $abandon_vehicle->save();
       

        if ($insert_status) {
            redirect('home/abandon_vehicles');
        } else {
            redirect_back('Πρόβλημα στην εισαγωγή');
        }
    }

    /**
     * Λειτουργία "Διαγραφή" - Διαγραφή δεδομένων
     *
     * @param $id
     */    
    public function delete($id)
    {
        //Έλεγχος δικαιωμάτων
        access()->allowDeleteEvents('Δεν έχετε το δικαίωμα διαγραφής συμβάντος');
        
        $this->throw404IfEmpty($id);

        $abandon_vehicle = AbandonVehicle::where('id', $id)->first();
        $event_id = $abandon_vehicle->event_id;
        
        $event = Event::where('id', $event_id)->first();

        if (!$abandon_vehicle) redirect_back('Το εγκαταλελειμμένο όχημα δεν υπάρχει');
        if (!$event) redirect_back('Το συμβάν δεν υπάρχει');

        $abandon_vehicle->delete();
        $event->delete();

        redirect('home/abandon_vehicles');
    }
 
}
----------------------------------------

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  100

Στον φάκελο /system, υπάρχουν οι ακόλουθοι ελεγκτές:
• dashboard.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Πληροφορίες”,
• permissions.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Δικαιώματα”,
• shifts_data.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Βάρδιες”,
• shifts.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Ζώνες βαρδιών”,
• users.php, αφορά τον ελεγκτή της ενότητας “Χρήστες”.

3.2.3 Φάκελος core

Ο φάκελος core, περιέχει αρχεία των γενικών κλάσεων του συστήματος. Στα πλαίσια της 
εφαρμογής δημιουργήθηκε το αρχείο SDA_Controller.php, το οποίο αποτελεί επέκταση του 
βασικού ελεγκτή του CodeIgniter, CI_Controller, για τις λειτουργίες της εφαρμογής.

Η κλάση συστήματος SDA_Controller, περιέχει τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:
• Γενικός έλεγχος επικύρωσης χρήστη,
• Λειτουργία επικύρωσης χρήστη,
• Λειτουργία ελέγχου κενών τιμών μεταβλητών,
• Λειτουργία ελέγχου των τιμών και εμφάνισης 404 σε περίπτωση κενής τιμής,
• Λειτουργία επιστροφής στη προηγούμενη σελίδα και εμφάνισης μηνύματος σφάλματος σε 

περίπτωση κενών τιμών δεδομένων,
• Λειτουργία μετάβασης σε σελίδα και εμφάνισης μηνύματος σφάλματος σε περίπτωση 

κενών τιμών δεδομένων,
• Λειτουργία ελέγχου επισκέπτη.

Ο κώδικας της κλάσης συστήματος SDA_Controller είναι ο ακόλουθος:
----------------------------------------
<?php if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
 * Περιγραφή: Κλάση Συστήματος SDA_Controller
 * Επέκταση του CI_Controller για τις λειτουργίες της εφαρμογής
 *
 * Κλάση Συστήματος SDA_Controller
 */

class SDA_Controller extends CI_Controller
{

    /**
     * SDA Constructor
     */
    public function __construct()
    {
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        parent::__construct();
        //Γενικός έλεγχος επικύρωσης χρήστη
        $this->check_isvalidated();
    }

//------------------------------

    /**
     * Λειτουργία επικύρωσης χρήστη
     */

    protected function check_isvalidated()
    {
        $user = $this->session->userdata('user');

        if ( ! $user['username']) {
            redirect('login');
        }
    }

//------------------------------

    /**
     * Λειτουργία ελέγχου κενών τιμών μεταβλητών
     */

    protected function throw404IfEmpty($values)
    {
        if(! is_array($values)) $values = [$values];
        $this->throw404IfEmptyArray($values);
    }

    /**
     * Λειτουργία ελέγχου των τιμών και εμφάνισης 404 σε περίπτωση κενής
     */

    private function throw404IfEmptyArray($array)
    {
        foreach($array as $value) {
            if (empty($value)) {
                show_404();
            }
        }
    }

//------------------------------
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    /**
     * Λειτουργία επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα και εμφάνισης μηνύματος σφάλματος
     * σε περίπτωση κενών τιμών δεδομένων
     */

    protected function redirectBackIfEmpty($values, $message = 'Παρουσιάστηκε κάποιο 
πρόβλημα')
    {
        if(! is_array($values)) $values = [$values];
        $this->redirectBackIfEmptyArray($values, $message);
    }

    private function redirectBackIfEmptyArray($array, $message)
    {
        foreach($array as $key => $value) {
            if (empty($value)) {

    //Κλήση της βοηθητικής λειτουργίας redirect_back()
                redirect_back($message);
            }
        }
    }
    
//------------------------------

    /**
     * Λειτουργία μετάβασης σε σελίδα και εμφάνισης μηνύματος σφάλματος
     * σε περίπτωση κενών τιμών δεδομένων
     */

    protected function redirectToIfEmpty($values, $message = 'Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα', 
$url)
    {
        if(! is_array($values)) $values = [$values];
        $this->redirectToIfEmptyArray($values, $message, $url);
    }

    private function redirectToIfEmptyArray($array, $message, $url)
    {
        foreach($array as $key => $value) {
            if (empty($value)) {

//Κλήση της βοηθητικής λειτουργίας redirect_back()
$base_url = base_url($url);
redirect_to($message,$base_url);

            }
        }
    }    
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//------------------------------

    /**
     * Λειτουργία ελέγχου επισκέπτη
     */

    protected function isGuest()
    {
        return isset(user()['username']);
    }

}
----------------------------------------

3.2.4 Φάκελος helpers

Ο φάκελος helpers, περιέχει αρχεία των βοηθητικών κλάσεων του συστήματος. Στα πλαίσια της 
εφαρμογής δημιουργήθηκαν δύο αρχεία βοηθητικών κλάσεων:

• SDA_url_helper.php, περιέχει βοηθητικές λειτουργίες της κλάσης συστήματος SDA, όπως 
τη λειτουργία επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα και εμφάνιση μηνύματος,

• support_helper.php, περιέχει γενικές βοηθητικές λειτουργίες της εφαρμογής, όπως τη 
λειτουργία δημιουργίας μίας νέας Όψης από τη βιβλιοθήκη View.

Ο κώδικας των δύο αρχείων είναι ο ακόλουθος:

SDA_url_helper.php
----------------------------------------
<?php if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
 * Περιγραφή: Βοηθητικές Λειτουργίες Κλάσης Συστήματος SDA
 */

/**
 * Λειτουργία επιστροφής στη προηγούμενη σελίδα και εμφάνισης μηνύματος
 */

if ( ! function_exists('redirect_back'))
{
    function redirect_back($message = null)
    {

        $CI = get_instance();
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        if(! is_null($message)) {
            $CI->session->set_flashdata('flash', $message);
        }

        if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
        {
            header('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER']);
        }
        else
        {
            header('Location: http://'.$_SERVER['SERVER_NAME']);
        }
        exit;
    }
}

if ( ! function_exists('redirect_to'))
{    
    function redirect_to($message = null,$url)
    {

        $CI = get_instance();
        if(! is_null($message)) {
            $CI->session->set_flashdata('flash', $message);
        }

        if(isset($url))
        {
            header('Location: '.$url);
        }
        else
        {
            redirect_back('Πρόβλημα στην ανακατεύθυνση');

}
exit;

    }    
}
----------------------------------------

support_helper.php
----------------------------------------
<?php if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
 * Περιγραφή: Βοηθητικές Λειτουργίες Συστήματος
 */
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/**
 * Λειτουργία δημιουργίας μίας νέας Όψης από την βιβλιοθήκη View
 */

if ( ! function_exists('view'))
{
    function view()
    {
        return new View;
    }
}

//------------------------------

/**
 * Λειτουργία ελέγχου διεύθυνσης και εμφάνισης ενεργής κλάσης css για το τρέχον στοιχείο του 
μενού
 */

if ( ! function_exists('active_if'))
{
    function active_if($url)
    {
        $CI = get_instance();
        if($CI->uri->uri_string()==$url){ return ' class="active"'; }
    }
}

//------------------------------

/**
 * Λειτουργία επιστροφής των δικαιωμάτων ενός χρήστη
 */

if ( ! function_exists('permissions'))
{
    function permissions()
    {
        $CI = get_instance();
        return $CI->session->userdata('user')['permissions'];
    }
}

//------------------------------

/**
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 * Λειτουργία επιστροφής των δεδομένων ενός χρήστη
 */

if ( ! function_exists('user'))
{
    function user()
    {
        $CI = get_instance();
        return $CI->session->userdata('user');
    }
}

//------------------------------

/**
 * Λειτουργία δημιουργίας νέου ελέγχου δικαιωμάτων από την βιβλιοθήκη Access
 */

if ( ! function_exists('access'))
{
    function access()
    {
        return new Access();
    }
}
----------------------------------------

3.2.5 Φάκελος libraries

Ο φάκελος libreries, περιέχει αρχεία των βιβλιοθηκών της εφαρμογής. Για τις ανάγκες της 
εφαρμογής δημιουργήθηκαν τρία αρχεία βιβλιοθηκών:

• access.php, αποτελεί τη βιβλιοθήκη των δικαιωμάτων των χρηστών,
• eloquent.php, αποτελεί τη διασύνδεση των πρόσθετων βιβλιοθηκών της βάσης δεδομένων 

και της σελιδοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν από το Laravel framework,
• view.php, αποτελεί τη βιβλιοθήκη Όψεων.

Ο κώδικας των τριών αρχείων είναι ο ακόλουθος:
access.php
----------------------------------------
<?php 

if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
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 * Περιγραφή: Βιβλιοθήκη δικαιωμάτων χρηστών
 *
 * Κλάση Access
 */

class Access
{

    protected $CI;

    /**
     * Access Constructor
     */
    public function __construct()
    {
        $this->CI = get_instance();
    }
    
//------------------------------    

/**
* Λειτουργία ελέγχου δικαιωμάτων χρήστη και επιστροφής στη προηγούμενη σελίδα
* με εμφάνιση μηνύματος
*/

    private function check($access_type, $message = null)
    {
        $has_access = user()['permissions'][$access_type]==1;

        if(!$has_access && !is_null($message)) {
//Κλήση της βοηθητικής λειτουργίας redirect_back()

            redirect_back($message);
        }

        return $has_access;
    }
    
//------------------------------  

/**
* Λειτουργία ελέγχου δικαιώματος και εμφάνισης εικονιδίου κλειδώματος
*/

    public function lockIcon($has_access)
    {
        if(!$has_access) return '<i class="icon-lock text-error"></i>';
    }
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//------------------------------    

/**
* Λειτουργίες ελέγχου συγκεκριμένου δικαιώματος
*/

    public function allowViewUsers($message = null)
    {
        return $this->check('users_view', $message);
    }

    public function allowEditUsers($message = null)
    {
        return $this->check('users_edit', $message);
    }

    public function allowAddUsers($message = null)
    {
        return $this->check('users_add', $message);
    }

    public function allowDeleteUsers($message = null)
    {
        return $this->check('users_delete', $message);
    }

    public function allowViewPerms($message = null)
    {
        return $this->check('perms_view', $message);
    }
    
    public function allowEditPerms($message = null)
    {
        return $this->check('perms_edit', $message);
    }    

    public function allowViewShifts($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_view', $message);
    }

    public function allowAddShifts($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_add', $message);
    }
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    public function allowEditShifts($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteShifts($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_delete', $message);
    }

    public function allowViewShiftsData($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_data_view', $message);
    }

    public function allowAddShiftsData($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_data_add', $message);
    }

    public function allowEditShiftsData($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_data_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteShiftsData($message = null)
    {
        return $this->check('shifts_data_delete', $message);
    }

    public function allowViewEvents($message = null)
    {
        return $this->check('events_view', $message);
    }

    public function allowAddEvents($message = null)
    {
        return $this->check('events_add', $message);
    }

    public function allowEditEvents($message = null)
    {
        return $this->check('events_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteEvents($message = null)
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    {
        return $this->check('events_delete', $message);
    }

    public function allowViewContacts($message = null)
    {
        return $this->check('contacts_view', $message);
    }

    public function allowAddContacts($message = null)
    {
        return $this->check('contacts_add', $message);
    }

    public function allowEditContacts($message = null)
    {
        return $this->check('contacts_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteContacts($message = null)
    {
        return $this->check('contacts_delete', $message);
    }

    public function allowViewAuthorities($message = null)
    {
        return $this->check('authorities_view', $message);
    }

    public function allowAddAuthorities($message = null)
    {
        return $this->check('authorities_add', $message);
    }

    public function allowEditAuthorities($message = null)
    {
        return $this->check('authorities_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteAuthorities($message = null)
    {
        return $this->check('authorities_delete', $message);
    }

    public function allowViewStores($message = null)
    {
        return $this->check('stores_view', $message);
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    }

    public function allowAddStores($message = null)
    {
        return $this->check('stores_add', $message);
    }

    public function allowEditStores($message = null)
    {
        return $this->check('stores_edit', $message);
    }

    public function allowDeleteStores($message = null)
    {
        return $this->check('stores_delete', $message);
    }
    
}
----------------------------------------

eloquent.php
----------------------------------------
<?php 

if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
 * Περιγραφή: Βιβλιοθήκη βάσης δεδομένων Eloquent & Paginator
 *
 * Κλάση Eloquent
 */

use Illuminate\Database\Capsule\Manager as Capsule;

class Eloquent {

    /**
     * Eloquent Constructor
     */
    public function __construct()
    {

        $CI = get_instance();

        $capsule = new Capsule;
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        //Ορισμός στοιχείων βάσης δεδομένων στην διασύνδεση της βιβλιοθήκης
        $settings = array(
            'driver'    => $CI->db->dbdriver,
            'host'      => $CI->db->hostname,
            'database'  => $CI->db->database,
            'username'  => $CI->db->username,
            'password'  => $CI->db->password,
            'charset'   => 'utf8',
            'collation' => 'utf8_unicode_ci',
            'prefix'    => $CI->db->dbprefix,
        );

        $capsule->addConnection($settings);
        $capsule->setAsGlobal();
        $capsule->bootEloquent();
        
        //------------------------------
        
        /**

* Λειτουργία Paginator
*/

        \Illuminate\Pagination\Paginator::currentPageResolver(function () { return 
isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1; });
    }
}
----------------------------------------

view.php
----------------------------------------
<?php 

if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

/**
 * Συντάκτης: Ζήσης Μιχάλης
 * Περιγραφή: Βιβλιοθήκη Όψεων
 *
 * Κλάση View
 */

class View {

    protected $CI;

    protected $data;

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  113

    /**
     * View Constructor
     */
    public function __construct()
    {
        $this->CI = get_instance();

        $this->data['username']   = $this->CI->session->userdata('username');
        $this->data['first_name'] = $this->CI->session->userdata('first_name');
        $this->data['last_name']  = $this->CI->session->userdata('last_name');
    }
    
//------------------------------ 

    /**
* Λειτουργία ορισμού Πλαϊνού μενού
*/

    public function setLeftMenuA()
    {
        return $this->setLeftMenu('templates/left_menu/menu_a');
    }

    public function setLeftMenuB()
    {
        return $this->setLeftMenu('templates/left_menu/menu_b');
    }

    public function setLeftMenuC()
    {
        return $this->setLeftMenu('templates/left_menu/menu_c');
    }

    private function setLeftMenu($menu)
    {
        $this->add('left_menu', $menu);
        return $this;
    }

//------------------------------

    /**
* Λειτουργία ορισμού πρόσθετων δεδομένων
*/

    public function add($key, $data)
    {

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  114

        $this->data[$key] = $data;
        return $this;
    }
    
    /**

* Λειτουργία ορισμού τίτλου
*/

    public function title($title)
    {
        $this->add('title', $title);
        return $this;
    }

//------------------------------

    /**
* Λειτουργία ορισμού Κεντρικού μενού
*/

    private function setTopMenu($top_menu)
    {
        $this->add('top_menu', $top_menu);
        return $this;
    }

    public function setTopMenuA()
    {
        return $this->setTopMenu('A');
    }

    public function setTopMenuB()
    {
        return $this->setTopMenu('B');
    }

    public function setTopMenuC()
    {
        return $this->setTopMenu('C');
    }

//------------------------------

    /**
* Λειτουργία φόρτωσης όψης και σχετικών δεδομένων
*/
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    public function load($view, $data = [])
    {
        $this->data['content'] = $this->CI->load->view($view, $this->data, true);

        $data = array_merge($this->data, $data);

        $this->CI->load->view('layout', $data);
    }

}
----------------------------------------

3.2.6 Φάκελος models

Ο φάκελος models, περιέχει όλα τα αρχεία μοντέλων της εφαρμογής.
Για τις ανάγκες της εφαρμογής έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα αρχεία μοντέλων:

• abandon_vehicle_document.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων 
“Εγκαταλελειμμένα Οχήματα - Επίδοση εγγράφων”,

• abandon_vehicle.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Εγκαταλελειμμένα 
Οχήματα”,

• animal.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Ζώα”,
• authority.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Αρχές/Φορείς”,
• category.php, αφορά το μοντέλο των κατηγοριών συμβάντων,
• cleaning_violation.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Παραβιάσεις 

καθαριότητας”,
• contact.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Επαφές”,
• document.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Επιδοτήρια Έγγραφα”,
• event.php, αφορά το γενικό μοντέλο των συμβάντων,
• free_event.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Ελεύθερο”,
• health_regulated_establishment.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων 

“Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”,
• illegal_commercial_acts.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Παράνομη 

εμπορική δραστηριότητα”,
• option.php, αφορά το μοντέλο των επιλογών των συμβάντων,
• permission.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Δικαιωμάτων”,
• playground.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Παιδότοποι”,
• public_area.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Περίπτερα - Κοινόχρηστοι 

χώροι”,
• shift_data.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Βάρδιες”,
• shift.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Ζώνης βάρδιας”,
• signature.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Γνήσιο Υπογραφής”,
• smoking.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Κάπνισμα”,
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• store.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Καταστήματα”,
• unauthorized_advertising.php, αφορά το μοντέλο της κατηγορίας συμβάντων “Αυθαίρετη 

διαφήμιση”,
• user.php, αφορά το μοντέλο της ενότητας “Χρήστες”.

Παρατίθεται ενδεικτικά ο κώδικας του μοντέλου της ενότητας “Επαφών”, contact.php:
----------------------------------------
<?php 
namespace SDA\models;

if ( ! defined('BASEPATH')) { exit( 'No direct script access allowed' ); }

use Illuminate\Database\Eloquent\Model as Eloquent;

class Contact extends Eloquent
{

public function abandonvehicledocument()
    {
        return $this->hasMany(AbandonVehicleDocument::class);
    }

public function animal()
    {
        return $this->hasMany(Animal::class);
    }    
    

public function cleaningviolation()
    {
        return $this->hasMany(CleaningViolation::class);
    }
    

public function document()
    {
        return $this->hasMany(Document::class);
    }    

public function healthregulatedestablishment()
    {
        return $this->hasMany(HealthRegulatedEstablishment::class);
    }

public function illegalcommercialact()
    {
        return $this->hasMany(IllegalCommercialAct::class);
    }
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public function signature()
    {
        return $this->hasMany(Signature::class);
    }

public function smoking()
    {
        return $this->hasMany(Smoking::class);
    }

public function unauthorizedadvertising()
    {
        return $this->hasMany(UnauthorizedAdvertising::class);
    }
   
}
----------------------------------------

3.2.7 Φάκελος views

Ο φάκελος views, περιέχει όλα τα αρχεία όψεων της εφαρμογής, τα αρχεία του θέματος και 
βοηθητικά αρχεία εμφάνισης, όπως εικόνες. 

Οι όψεις της εφαρμογής σχεδιάστηκαν ώστε να περιέχουν μόνο το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, 
ενώ το γενικό και κοινό τμήμα του κώδικα της διεπαφής ορίζεται από το αρχείο layout.php.

Για λόγους καλύτερης οργάνωσης των αρχείων με βάση την δομή της εφαρμογής, οι όψεις έχουν 
ομαδοποιηθεί στους παρακάτω φακέλους:

• /about, περιέχει όλες τις όψεις της ενότητας “Περί”,
• /home, περιέχει όλες τις όψεις της ενότητας “Πίνακας”,
• /system, περιέχει όλες τις όψεις της ενότητας “Σύστημα”.

Πέραν των παραπάνω τριών φακέλων, στον φάκελο views, υπάρχουν επίσης τα ακόλουθα δύο 
αρχεία όψεων:

• layout.php, αποτελεί το αρχείο που περιέχει τα γενικά στοιχεία της όψης.
• login.php, αποτελεί τον ελεγκτή της οθόνης σύνδεσης του χρήστη στην εφαρμογή.

Παρατίθεται ενδεικτικά ο κώδικας της όψης της ενότητας “Σύστημα | Χρήστες”, /system/users.php:
----------------------------------------
<div>

<p class="text-info">Χρήστες ΣΔΥ</p>
<table class="table table-hover">

    <tr>
        <th>#</th>
        <th>Επίθετο</th>
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        <th>Όνομα</th>
        <th>Username</th>
        <th>Email</th>
        <th>Ομάδα</th>
        <th>Κατάσταση</th>
        <th style="text-align: center;"><a href="<?php echo base_url() . 'system/users/add'; ?>" 
class="btn btn-success"><i class="icon-plus-sign icon-white"></i> <span class="hidden-phone 
hidden-tablet">Προσθήκη</span></a></th>
    </tr>
    <?php foreach ($users as $users_item): ?>
        <tr>
            <td><span class="badge badge-warning"><?php echo $users_item['id']; ?></span></td>
            <td><?php echo $users_item['last_name'] ?></td>
            <td><?php echo $users_item['first_name'] ?></td>
            <td><?php echo $users_item['username'] ?></td>
            <td><?php echo $users_item['email'] ?></td>
            <td><?php echo $users_item['permissions']['title'] ?></td>
            <td><span class="badge badge-<?php echo $users_item['status'] ? 'success' : 'important'?
>"><i class="icon-ok icon-<?php echo $users_item['status'] ? 'ok' : 'ban-circle'?> icon-
white"></i></span></td>
            <td style="text-align: center;">
                <a href="<?php echo base_url() . 'system/users/edit/' . $users_item['id']; ?>" 
class="btn"><i class="icon-edit"></i> <span class="hidden-phone hidden-
tablet">Επεξεργασία</span></a>
                <a href="<?php echo base_url() . 'system/users/delete/' . $users_item['id']; ?>" class="btn 
btn-danger"><i class="icon-remove-sign"></i> <span class="hidden-phone hidden-
tablet">Διαγραφή</span></a>
            </td>
        </tr>
    <?php endforeach ?>

</table>
    <div class="pagination text-center">
        <?php echo $users->render(); ?>
    </div>
    <hr/>
</div>
----------------------------------------

Στο φάκελο views, υπάρχει επίσης ο φάκελος /templates, μέσα στον οποίο συναντάμε τους 
ακόλουθους φακέλους και αρχεία:

• /css, περιέχει όλα τα αρχεία CSS της εφαρμογής,
• /img, περιέχει όλες τις εικόνες της εφαρμογής,
• /js, περιέχει όλα τα αρχεία JavaScript της εφαρμογής,
• /left_menu, περιέχει τα αρχεία των πλαϊνών μενού των τριών ενοτήτων της εφαρμογής 

“Πίνακας”-menu_a.php, “Σύστημα”-menu_b.php, “Περί”-menu_c.php, 
• errors.php, περιέχει τον κώδικα εμφάνισης μηνυμάτων πχ σφαλμάτων συμπλήρωσης των 
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απαραίτητων στοιχείων στις φόρμες εισαγωγής των συμβάντων,
• footer.php, περιέχει τον κώδικα του υποσέλιδου της εφαρμογής,
• header_login.php, περιέχει τον κώδικα της κεφαλίδας της όψης της οθόνης σύνδεσης.

Όπως αναφέραμε στην αρχική ενότητα, η εφαρμογή κάνει χρήση του CSS framework BootStrap, 
το οποίο περιέχεται στους φακέλους css, img και js, πχ bootstrap-responsive.css. Για τις ανάγκες 
της εφαρμογής στους φακέλους αυτούς υπάρχει η βιβλιοθήκη jQuery, όπως επίσης 
δημιουργήθηκαν ειδικά αρχεία κώδικα της εμφάνισης εφαρμογής, τα οποία έχουν ονομαστεί 
αντίστοιχα app.css και app.js. 

Παρατίθεται ενδεικτικά ο κώδικας της JavaScript της εφαρμογής, app.js:
----------------------------------------
// ΣΔΥ Κώδικας JavaScript

//Tooltip
$("a[data-toggle='tooltip']").tooltip();

// jQuery Date Picker & jQuery Combobox
$(function() {
    $(".datepicker").datepicker({

dateFormat: "yy-mm-dd", 
firstDay: 1,
dayNamesMin: [ "Κυρ", "Δευ", "Τρι", "Τετ", "Πεμ", "Παρ", "Σαβ" ],
monthNames: [ "Ιανουάριος", "Φεβρουάριος", "Μάρτιος", "Απρίλιος", "Μάιος", 

"Ιούνιος", "Ιούλιος", "Αύγουστος", "Σεπτέμβριος", "Οκτώβριος", "Νοέμβριος", "Δεκέμβριος" ]
});

$(".timepicker").timepicker({ 
'timeFormat': 'H:i:s',
'minTime': '12:00am',
'maxTime': '11:00pm'
});

//Combobox
    $("#contact_id").combobox();
    $("#from_contact_id").combobox();
    $("#to_contact_id").combobox();
    $("#authority_id").combobox();
    $("#shift_id").combobox();

    $("#event_date").on('change',function() {
        $("#shift").val('');
    });

});
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// jQuery Combobox
(function( $ ) {
    $.widget( "custom.combobox", {
        _create: function() {
            this.wrapper = $( "<span>" )
                .addClass( "custom-combobox" )
                .insertAfter( this.element );

            this.element.hide();
            this._createAutocomplete();
            this._createShowAllButton();
        },

        _createAutocomplete: function() {
            var selected = this.element.children( ":selected" ),
                value = selected.val() ? selected.text() : "";

            this.input = $( "<input>" )
                .appendTo( this.wrapper )
                .val( value )
                .attr( "title", "" )
                .addClass( "custom-combobox-input ui-widget ui-widget-content ui-corner-left ui-
combobox-sda" )
                .autocomplete({
                    delay: 0,
                    minLength: 0,
                    source: $.proxy( this, "_source" )
                })
                .tooltip({
                    tooltipClass: "ui-state-highlight"
                });

            this._on( this.input, {
                autocompleteselect: function( event, ui ) {
                    ui.item.option.selected = true;
                    this._trigger( "select", event, {
                        item: ui.item.option
                    });
                },

                autocompletechange: "_removeIfInvalid"
            });
        },

        _createShowAllButton: function() {
            var input = this.input,
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                wasOpen = false;

            $( "<a>" )
                .attr( "tabIndex", -1 )
                .attr( "title", "Show All Items" )
                .tooltip()
                .appendTo( this.wrapper )
                .button({
                    icons: {
                        primary: "ui-icon-triangle-1-s"
                    },
                    text: false
                })
                .removeClass( "ui-corner-all" )
                .addClass( "custom-combobox-toggle ui-corner-right" )
                .mousedown(function() {
                    wasOpen = input.autocomplete( "widget" ).is( ":visible" );
                })
                .click(function() {
                    input.focus();

                    // Close if already visible
                    if ( wasOpen ) {
                        return;
                    }

                    // Pass empty string as value to search for, displaying all results
                    input.autocomplete( "search", "" );
                });
        },

        _source: function( request, response ) {
            var matcher = new RegExp( $.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term), "i" );
            response( this.element.children( "option" ).map(function() {
                var text = $( this ).text();
                if ( this.value && ( !request.term || matcher.test(text) ) ) {
                    return {
                        label: text,
                        value: text,
                        option: this
                    };
                }
            }) );
        },

        _removeIfInvalid: function( event, ui ) {

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  122

            // Selected an item, nothing to do
            if ( ui.item ) {
                return;
            }

            // Search for a match (case-insensitive)
            var value = this.input.val(),
                valueLowerCase = value.toLowerCase(),
                valid = false;
            this.element.children( "option" ).each(function() {
                if ( $( this ).text().toLowerCase() === valueLowerCase ) {
                    this.selected = valid = true;
                    return false;
                }
            });

            // Found a match, nothing to do
            if ( valid ) {
                return;
            }

            // Remove invalid value
            this.input
                .val( "" )
                .attr( "title", value + " didn't match any item" )
                .tooltip( "open" );
            this.element.val( "" );
            this._delay(function() {
                this.input.tooltip( "close" ).attr( "title", "" );
            }, 2500 );
            this.input.autocomplete( "instance" ).term = "";
        },

        _destroy: function() {
            this.wrapper.remove();
            this.element.show();
        }
    });
})( jQuery );
----------------------------------------
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4. Τεκμηρίωση

4.1 Προϋποθέσεις

Η εφαρμογή κάνει χρήση κάποιων συγκεκριμένων τεχνολογιών με βάση τις οποίες υπάρχουν 
ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας της. Αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Λογισμικό Έκδοση Πληροφορίες
Apache HTTP Server 2.x+ http://www.apache.org
PHP 5.5.x+ http://www.php.net
MySQL 5.5+ http://www.mysql.com
 Πίνακας 29: Πίνακας προϋποθέσεων λογισμικού εφαρμογής

4.2 Εγκατάσταση

Η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής είναι αρκετά απλή. 

Βήμα 1
Πριν ξεκινήσουμε την εγκατάσταση της, θα πρέπει να ελέγξουμε ότι πληρούνται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.

Βήμα 2
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων MySQL (ή MariaDB), όπως και ένα χρήστη με
πλήρη δικαιώματα σε αυτήν. Συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία:

• Όνομα ή IP διεύθυνση του διακομιστή βάσεων δεδομένων
• Όνομα Βάσης δεδομένων
• Όνομα Χρήστη της βάσης δεδομένων
• Κωδικός Χρήστη της βάσης δεδομένων

Στην συνέχεια θα πρέπει να εισάγουμε το προκαθορισμένο αρχείο sql, sdagreek_db, στην βάση μας
πχ κάνοντας χρήση του εργαλείου PHPMyAdmin του διακομιστή μας.

Βήμα 3
Χρησιμοποιώντας κάποιον FTP Client, πχ FileZilla, ή filemanager που υπάρχει στον διακομιστή, 
προχωράμε σε μεταφορά των αρχείων στον ριζικό κατάλογο του vhost μας. 

Βήμα 4
Τροποποιούμε το αρχείο env.php, που βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο των αρχείων μας, όπου και 
εισάγουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων από το βήμα 2, όπως και τη διαδρομή/όνομα χώρου 
που θα λειτουργήσει η εφαρμογή.

Βήμα 5
Συνδεόμαστε στην εφαρμογή με βάση τα προκαθορισμένα στοιχεία διαχειριστή 
username/password: “admin”/“admin” και εισάγουμε έναν νέο κωδικό στον λογαριασμό μας.
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4.3 Πλοήγηση & Διεπαφές

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις διεπαφές της εφαρμογής και τη διάταξη των τύπων 
σελίδας που μπορεί να συναντήσει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του σε αυτή.

4.3.1 Οθόνη σύνδεσης
Η οθόνη σύνδεσης είναι η πρώτη οθόνη που συναντάει ο χρήστης, όπου και θα πρέπει να εισάγει τα
στοιχεία του για να συνδεθεί στην εφαρμογή.

Εικόνα 29: Οθόνη σύνδεσης
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Εικόνα 30: Οθόνη σύνδεσης σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)
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Εικόνα 31: Οθόνη σύνδεσης, σφάλμα στοιχείων πρόσβασης
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4.3.2 Αρχική Οθόνη “Πίνακας”

Η αρχική οθόνη “Πίνακας” εμφανίζεται στον χρήστη μετά την επιτυχή σύνδεσή του στην 
εφαρμογή.  

Εικόνα 32: Αρχική οθόνη “Πίνακας”
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Εικόνα 33: Αρχική οθόνη “Πίνακας” σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)
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4.3.3 Μενού

Στο επάνω μέρος της εφαρμογής υπάρχει το κεντρικό μενού της, με τρεις επιλογές που αντίστοιχα 
μεταφέρουν τον χρήστη σε τρεις ενότητες.

Η πρώτη ενότητα “Πίνακας”, περιέχει όλα τα συμβάντα, τις κατηγορίες και όλες τις συναφείς 
πληροφορίες, όπως πχ τις Επαφές.   

Η δεύτερη ενότητα “Σύστημα”, περιέχει τους Χρήστες, Δικαιώματα, Ζώνες βαρδιών και Βάρδιες 
της εφαρμογής.

Η τρίτη ενότητα “Περί”, περιέχει τις γενικές πληροφορίες και μνεία της εφαρμογής.      

Εικόνα 34: Μενού σε κανονική ανάλυση

Εικόνα 35: Μενού σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)

4.3.4 Πληροφορίες Χρήστη

Στο επάνω δεξί μέρος της εφαρμογής υπάρχει το τμήμα πληροφοριών χρήστη, όπου εμφανίζεται το 
όνομα και το username του συνδεδεμένου χρήστη. Επίσης υπάρχει σχετικό κουμπί αποσύνδεσης σε
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την έξοδό του από την εφαρμογή.
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4.3.5 Οθόνη “Περί”

Η οθόνη “Περί” περιέχει τις γενικές πληροφορίες και μνεία της εφαρμογής.      

Εικόνα 36: Οθόνη “Περί”

Εικόνα 37: Οθόνη “Περί” σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)
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4.3.6 Οθόνη “Σύστημα”

Η οθόνη “Σύστημα” περιέχει τους Χρήστες, Δικαιώματα, Ζώνες βαρδιών και Βάρδιες της 
εφαρμογής.

Εικόνα 38: Οθόνη “Σύστημα”

Εικόνα 39: Οθόνη “Σύστημα” σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)
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4.3.8 Οθόνη Επισκόπησης

Η οθόνη Επισκόπησης εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία από το πλαϊνό μενού. Η 
εφαρμογή επιστρέφει την οθόνη Επισκόπησης της σχετικής κατηγορίας με τα δεδομένα 
ταξινομημένα σε πίνακα και την ύπαρξη κουμπιών για προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή.
Ως παράδειγμα, στις παρακάτω εικόνες έχουμε την οθόνη επισκόπησης από το “Σύστημα” / 
“Χρήστες”.

Εικόνα 40: Οθόνη “Σύστημα” / “Χρήστες”

Εικόνα 41: Οθόνη “Σύστημα” / “Χρήστες” σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση (responsive)
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4.3.8 Σελιδοποίηση

Αν οι πληροφορίες-εγγραφές στην οθόνη Επισκόπησης ξεπερνούν τις δέκα, η εφαρμογή δημιουργεί
αυτόματα σελιδοποίηση με βάση την οποία ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στις παλαιότερες ή 
νεότερες εγγραφές.

Εικόνα 42: Σελιδοποίηση

4.3.9 Οθόνη Προσθήκης

Η οθόνη Προσθήκης εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία από το πλαϊνό μενού και 
στην συνέχεια επιλέξει το κουμπί “Προσθήκη”. Η εφαρμογή επιστρέφει την οθόνη Προσθήκης της 
σχετικής κατηγορίας η οποία αντιστοιχεί σε μία φόρμα όπου ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει 
πεδία.
Ως παράδειγμα, στις παρακάτω εικόνες έχουμε την οθόνη επισκόπησης από το “Σύστημα” / 
“Χρήστες” / “Προσθήκη”.

Εικόνα 43: Οθόνη “Σύστημα” / “Χρήστες” / “Προσθήκη”
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Εικόνα 44: Οθόνη “Σύστημα” / “Χρήστες” / “Προσθήκη” σε μικρή ανάλυση οθόνης με κλιμάκωση 
(responsive)

Εικόνα 45: Οθόνη “Σύστημα” / “Χρήστες” / “Προσθήκη”, μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση μη 
ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της φόρμας.
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4.3.10 Οθόνη Επεξεργασίας

Η οθόνη Επεξεργασίας εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει μία κατηγορία από το πλαϊνό μενού 
και στην συνέχεια επιλέξει το κουμπί “Επεξεργασία” σε μία εγγραφή. Η εφαρμογή επιστρέφει την 
οθόνη Επεξεργασίας της σχετικής κατηγορίας η οποία αντιστοιχεί σε μία φόρμα όπου ο χρήστης 
μπορεί να τροποποιήσει πεδία.
Ως παράδειγμα, στις παρακάτω εικόνες έχουμε την οθόνη επισκόπησης από το “Πίνακας” / 
“Επιδοτήρια Έγγραφα” / “Επεξεργασία”.

Εικόνα 46: Οθόνη “Πίνακας” / “Επιδοτήρια Έγγραφα” / “Επεξεργασία”
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Εικόνα 47: Οθόνη “Πίνακας” / “Επιδοτήρια Έγγραφα” / “Επεξεργασία” σε μικρή ανάλυση οθόνης 
με κλιμάκωση (responsive)
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4.3.11 Δικαιώματα

Η διεπαφή της εφαρμογής είναι κοινή για όλους τους χρήστες, ωστόσο αυτοί μπορεί να μην έχουν 
πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες της όπως πχ η εμφάνιση μίας κατηγορίας.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα, λαμβάνει στο πάνω μέρος της 
οθόνης ένα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, όπως τα ακόλουθα:

Εικόνα 48: Μήνυμα μη δικαιώματος προβολής βαρδιών

Εικόνα 49: Μήνυμα μη δικαιώματος προσθήκης συμβάντος
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5. Επίλογος

5.1 Συμπεράσματα

Στόχος της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μίας web based εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση
συμβάντων μίας Δημοτικής υπηρεσίας. 
Στα πλαίσια αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες και λειτουργίες με βάση τις 
αρμοδιότητες και τους τύπους συμβάντων μίας σχετικής υπηρεσίας.

Το αρχικό συμπέρασμα από το παραπάνω είναι πως για την υλοποίηση μίας τέτοιας εφαρμογής θα 
πρέπει να δαπανηθεί σημαντικός χρόνος στο τμήμα της έρευνας, όσον αφορά την καταγραφή των 
αναγκών.
Σε δεύτερο επίπεδο, αναδεικνύεται η σημαντικότητα της ορθής ανάλυσης, καθώς με βάση αυτή θα 
ακολουθήσει η σχεδίαση των λειτουργιών της εφαρμογής.

Στην συνέχεια υπάρχει η φάση της υλοποίησης, όπου ο προγραμματιστής πρέπει να επιλέξει τα 
κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης, όπως τη βάση στην οποία θα στηρίξει τον κώδικα της εφαρμογής.
Σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως η χρήση ενός PHP framework ή κάποιου 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η δεύτερη λύση παρόλο που προσφέρει σημαντική 
ευκολία λόγω των στοιχείων που ήδη περιέχει, μπορεί να αποτελεί παράγοντα περιορισμού των 
δυνατοτήτων και της επέκτασης της εφαρμογής. 

Για παράδειγμα, η χρήση ξεχωριστών πινάκων στη βάση δεδομένων για τις ανάγκες των 
συμβάντων της εφαρμογής, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα και χωρίς τη χρήση προσθέτων
ή άλλων τροποποιήσεων σε ένα CMS.

Η πρώτη λύση της επιλογής ενός framework, εξαρτάται αντίστοιχα από πολλούς παράγοντες, όπως 
οι δυνατότητές του, η συμβατότητα με τα τρέχοντα και μελλοντικά συστήματα, η ύπαρξη 
τεκμηρίωσης αλλά και το πόσο δημοφιλές είναι, κάτι που προσφέρει στον προγραμματιστή ευκολία
στην αναζήτηση λύσεων πάνω σε θέματα υλοποίησης.

Με βάση τα παραπάνω και την υλοποίηση της εφαρμογής σε γλώσσες προγραμματισμού 
διαδικτύου, η επιλογή του CodeIgniter, αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στη διαδικασία ανάπτυξης 
της εφαρμογής.
Η χρήση του framework CodeIgniter προσέφερε αρκετά πλεονεκτήματα με βάση τις δυνατότητές 
του, όπως είναι η υποστήριξη του μοντέλου MVC. Πέραν αυτού, οι λειτουργίες που προσφέρει από
τον πυρήνα του αλλά και ο τρόπος σχεδίασης του με την υποστήριξη βοηθητικών κλάσεων και 
επέκτασης των βασικών κλάσεων, επιτρέπουν την δομημένη ανάπτυξη κώδικα.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα χρήσης βιβλιοθηκών στην παρούσα εφαρμογή επέτρεψε τόσο την 
καλύτερη υλοποίηση λειτουργιών, όπως αυτής του χειρισμού των δικαιωμάτων μέσω της σχετικής 
βιβλιοθήκης, όσο και την ενσωμάτωση τρίτων βιβλιοθηκών από το framework Laravel.

Το παραπάνω, είχε το θετικό αποτέλεσμα της σημαντικής εξοικονόμησης χρόνου αλλά και της 
δυνατότητας υλοποίησης πολύπλοκων λειτουργιών, όπως πχ η ανάκτηση δεδομένων από την βάση 
δεδομένων με συσχετίσεις δευτέρου επιπέδου.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής



              Εφαρμογή Σ.Δ.Υ.                                                                                          Σελίδα  139

5.2 Μελλοντικοί στόχοι

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στα πλαίσια εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών καταγραφής μίας 
Δημοτικής υπηρεσίας. Με βάση αυτό, υπάρχουν αρκετές προτάσεις που θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν στα πλαίσια επέκτασης ή προσθήκης λειτουργιών στην εφαρμογή.

Μία αρχική πρόταση είναι η ανάπτυξη μίας ενότητας γενικής αναζήτησης, όπου ο χρήστης θα 
μπορούσε να εκτελέσει αναζητήσεις στο σύνολο της εφαρμογής, πχ σε όλα τα πεδία στο σύνολο 
των κατηγοριών συμβάντων, με βάση τα δικαιώματά του.

Μία δεύτερη πρόταση είναι η δημιουργία πολυγλωσσικής υποστήριξης για την εφαρμογή, ώστε 
αυτή να είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές γλώσσες.

Μία ακόμη πρόταση, είναι η επέκταση της εφαρμογής με την προσθήκη ενοτήτων επισκέπτη, ώστε 
πολίτες ή τρίτοι, με βάση πιστοποιημένα στοιχεία πχ το Α.Φ.Μ. τους, να μπορούν να αναζητήσουν 
ή να αλληλεπιδράσουν με την υπηρεσία. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
σε σχέση με συμβάντα που αφορούν πολίτες (“Επαφές” κατά την εφαρμογή) πχ στην ενότητα 
“Επιδοτήρια Έγγραφα”, όπου ένας πολίτης θα μπορούσε να ενημερωθεί μέσω διαδικτύου για 
πληροφορίες του εγγράφου ή στοιχεία επικοινωνίας της αρχής/φορέα εκ της οποίας στάλθηκε το 
αίτημα. 

Τέλος, μία επέκταση της εφαρμογής θα ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(smartphones). Παρόλο που η εφαρμογή υποστηρίζει μέσω της σχεδίασής της ως Responsive Web 
Design, την χρήση διαφόρων συσκευών και διαφορετικών αναλύσεων οθόνης, η χρήση μίας 
εφαρμογής εγγενούς στο σύστημα προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως η δυνατότητα 
ύπαρξης ειδοποιήσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ένας χρήστης να λαμβάνει ειδοποιήσεις σε 
κάθε νέα καταχώρηση συμβάντος ώστε να ενημερώνεται άμεσα. 
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