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προγραμματιστές αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους
χρήστες ανεξαρτήτων προγραμματιστικών γνώσεων να υλοποιήσουν την πλατφόρμα που
θέλουν.
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προγραμματισμού,

παραδοσιακού
έναντι

των

συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. Για το λόγο αυτό, και για να μπορέσει να γίνει
καλύτερη μέτρηση και να παρουσιαστούν συγκριτικά αποτελέσματα κρίθηκε
απαραίτητη η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με δύο τρόπους,
θέτοντας το ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα “Είναι η προσαρμοσμένη ανάπτυξη
εφαρμογών (custom development) αποτελεσματικότερη από την παραδοσιακή ανάπτυξη
εφαρμογών (traditional development) ή την ανάπτυξη low/no code;”. Αρχικά το e-shop
αναπτύχθηκε με την χρήση του δημοφιλούς CMS (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου)
WordPress

και στη συνέχεια πανομοιότυπο e-shop αναπτύχθηκε με τη χρήση των

τεχνολογιών PHP, HTML & CSS. Τέλος έχει γίνει και έρευνα με τη χρήση
ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες, οι οποίοι
κλήθηκαν να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα το οποίο θα βοηθήσει στην απόρροια
συμπερασμάτων.
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Abstract
The dilemma of which path to follow in order to programmatically implement a platform
of diverse interest has plagued developers in recent years. Content management systems
are gaining more and more ground, enabling all users of independent programming skills
to implement the platform they want. In contrast, traditional application development is
evolving into programming only, as it has increased demands.

In this dissertation we will compare traditional programming with specific programming
languages, compared to content management systems. For this reason, and in order to be
able to make better measurements and present comparative results, it was deemed
necessary to develop an online store (e-shop) in two ways, asking the following research
question “Is custom development more effective? from traditional application
development or low / no code development?”. Initially the e-shop was developed using
the popular CMS (content management system) WordPress and then an identical e-shop
was developed using PHP, HTML & CSS technologies. Finally, a survey was conducted
using a questionnaire, which was answered by several participants, who were asked to
answer the above question which will help to draw conclusions.

Keywords: PHP, CMS, WordPress, WooCommerce, E-Shop
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1. Εισαγωγή
Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του κράτους αναπτύσσεται
ραγδαία. Οι οργανισμοί όλων των μεγεθών παρουσιάζουν τις δικές τους εφαρμογές για
να αυξήσουν τις βάσεις των πελατών τους και τα έσοδά τους. Στο παρελθόν, η
παραδοσιακή (ή προσαρμοσμένη) ανάπτυξη λογισμικού ήταν ο μόνος τρόπος για τις
επιχειρήσεις να το κάνουν αυτό. Αλλά η προσαρμοσμένη ανάπτυξη απαιτεί πολλή
προσπάθεια, μια μεγάλη ομάδα ανάπτυξης και έναν σημαντικό προϋπολογισμό.
Οι τρόποι ανάπτυξης λογισμικού είναι πολλοί και συνεχώς εξελίσσονται και
προσαρμόζονται στις συνθήκες που απαιτεί η εποχή. Για την επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού, οι επιχειρήσεις συγκρίνουν τη μη κωδικοποίηση (no code) / τον
χαμηλό κώδικα (low code) έναντι της παραδοσιακής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη εφαρμογών
χαμηλού κώδικα απαιτούν την γνώση και χρήση ελάχιστα έως καθόλου κώδικα. Αντί να
γράφει γραμμές κώδικα για τη δημιουργία μιας εφαρμογής, πλέον ο προγραμματιστής
εφαρμογών έχει τη δυνατότητα απλώς σχεδιάζει την εφαρμογή σαν ένα διάγραμμα ροής.
Το βασικό ερώτημα το οποίο διερευνάται στην παρούσα εργασία είναι αν η
προσαρμοσμένη ανάπτυξη εφαρμογών (custom development) είναι αποτελεσματικότερη
από την παραδοσιακή ανάπτυξη εφαρμογών (traditional development) ή την ανάπτυξη
low/no code.
Από τη μια πλευρά ο παραδοσιακός τρόπος ανάπτυξης λογισμικού μοιάζει πολύ με τη
δημιουργία ενός σπιτιού. Αποτελείται από την φάση του καθορισμού των απαιτήσεων,
την οριοθέτηση των προδιαγραφών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
εκσφαλμάτωση. Ενώ από την άλλη, η ανάπτυξη low/no code αντικαθιστά τη μη
αυτόματη κωδικοποίηση με την οπτική μοντελοποίηση. Συνήθως, οι χρήστες δεν
βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ ανάπτυξης χαμηλού κώδικα και ανάπτυξης χωρίς
κώδικα. Αλλά οι διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τύπων ανάπτυξης είναι σημαντικές.

1.1 Πρόβλημα – Σκοπός
To πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλούς προγραμματιστές, project managers και
γενικότερα άτομα τα οποία ασχολούνται με την ανάπτυξη και συντήρηση έργων
πληροφορικής είναι ποια είναι η ορθότερη και πιο γρήγορη επιλογή για την κάθε
περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που τίθεται στην παρούσα εργασία επομένως
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σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία κατά την ανάπτυξη των
διαδικτυακών εφαρμογών, και ορίζεται ως "Είναι η προσαρμοσμένη ανάπτυξη
εφαρμογών (custom development) αποτελεσματικότερη από την παραδοσιακή ανάπτυξη
εφαρμογών (traditional development) ή την ανάπτυξη low/no code ;"
O κύριος στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι ο τίτλος της ίδιας της πτυχιακής δηλαδή η
Συγκριτική μελέτη Τεχνολογιών Ανάπτυξης Δικτυακού Περιεχομένου με χρήση των
γλωσσών PHP, HTML & CSS και με χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου
(CMS).
Για την επίτευξη του κύριου σκοπού έπρεπε πρώτα να επιτευχθούν μια σειρά από
επιμέρους στόχοι. Πρώτα έπρεπε να επιλεχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα
πραγματοποιηθεί η σύγκριση και να ορισθεί εάν θα γίνει μόνο με βιβλιογραφική
ανασκόπηση ή θα υπάρχει και πειραματικό μέρος. Επιλέχθηκε να υπάρχει μία σύντομη
βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ανάπτυξη δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων τα οποία
θα έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά αλλά ο τρόπος ανάπτυξης θα διαφέρει. Το ένα eshop θα δημιουργηθεί με την χρήση CMS και το άλλο με τη χρήση PHP/HMTL/CSS.
Στο τέλος της αποπεράτωσης και των δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων θα δοθεί η
ανάλυση των τρωτών και των δυνατών σημείων της κάθε μεθόδου.

1.2 Διάρθρωση της μελέτης
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά
με το τι είναι ηλεκτρονικό εμπόριο / κατάστημα και τα κύρια χαρακτηριστικά ενός
επιτυχημένου e-shop, περιγράφεται ο όρος CMS και τα βασικά του χαρακτηριστικά,
γίνεται διαχωρισμός των ιστοσελίδων σε στατικές και δυναμικές και περιγράφονται τα
κρίσιμα στοιχεία μιας επιτυχημένης ιστοσελίδας. Στο τέλος της ενότητας παραθέτονται
εν συντομία οι τεχνολογίες υλοποίησης.
Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος τόσο
με τη χρήση του CMS WordPress όσο και με τη χρήση της γλώσσας php. Για την
ανάπτυξη των e-shop ακολουθήθηκε μία παραλλαγή του μοντέλου του καταρράκτη. Σε
κάθε στάδιο δίνεται η δυνατότητα της συνεχής ανατροφοδότησης μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση των δύο
πλατφορμών, καθώς και εικόνες από την ανάπτυξή τους.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την
ανάπτυξη των δύο όμοιων eshop με την ίδια μεθοδολογία αλλά διαφορετικό τρόπο
γραψίματος του κώδικα. Τέλος προτείνονται βελτιώσεις και μελλοντικές προεκτάσεις
του παρόντος προβλήματος.
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2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
Σε αυτήν την ενότητα πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την
σύγκριση των δύο τεχνολογιών ανάπτυξης, είτε με τη χρήση ενός CMS, είτε με τη χρήση
custom κώδικα ή κάποιου πλαισίου εφαρμογής (framework) για την ανάπτυξη ενός
ιστοτόπου.

2.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Εικόνα 2-1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πηγή: google images

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αφορά μόνο την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών από
το διαδίκτυο αλλά και το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών και
πελατών. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο ηλεκτρονικού εμπορίου ECA (Electronic
Commerce Association) «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή
επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται
με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».
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Επιπλέον, ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται σε μια σειρά από υποστηρικτικές
εργασίες όπως διαφημιστικές καμπάνιες, εξυπηρέτηση πελατών κ.α.
Στην διπλωματική εργασία το μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο εξετάζεται
είναι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop). To e-shop εστιάζει σε εφαρμογές του
διαδικτύου που χρησιμοποιούνται για την αγορά/πώληση αγαθών και υπηρεσιών από
καταναλωτή/επιχείρηση (Κατσουλάκος, 20001).

2.1.1 Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένο ηλεκτρονικού καταστήματος είναι.
•

Μαζική εισαγωγή προϊόντων

Για την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είτε μικρού είτε μεγάλου σημαντικό
ρόλο

παίζει

η

δυνατότητα

εισαγωγή/μεταβολή/τροποποίηση

να

έχει

εγγραφών.

ο
Η

διαχειριστής

για

την

μαζική

ενημέρωση

του

ηλεκτρονικού

καταστήματος είναι επίπονη και χρονοβόρα, αν δεν υπάρχει σύστημα μαζικής εισαγωγής
και ενημέρωσης των αγαθών.
•

Αναζήτηση / Φίλτρα αναζητήσεων

Κάθε επιτυχημένο ηλεκτρονικό κατάστημα που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες
των αναζητήσεων βάσει λέξεων κλειδιά και με χρήση φίλτρων την περαιτέρω
ταξινόμηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
•

Λίστες επιθυμητών προϊόντων / ενημερωτικά δελτία

Για την επίτευξη της σύμπλεξης (engagement) με τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού
καταστήματος είναι απαραίτητη η ύπαρξη λίστας επιθυμιών (wishlists) και η ύπαρξη
ενημερωτικών δελτίων (newsletters).
•

Πρωτόκολλο ασφαλείας SSL / Τρόποι Πληρωμής

Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του e-shop σας είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα
πρωτόκολλο ασφαλείας SSL για την επίτευξη κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ των
επισκεπτών και του διακομιστή (server). Επιπλέον, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει
να παρέχει πληθώρα τρόπων πληρωμών.
•

Άρτια παρουσίαση των προϊόντων

Για να ολοκληρωθεί η αγορά, τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει το ίδιο το αγαθό και η
παρουσίασή του. Σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος και ο αριθμός των φωτογραφιών και
η πλήρης και ορθή περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
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•

Δημιουργία ενός ελκυστικό blog

Η ανάπτυξη ποιοτικού και ενημερωμένου περιεχομένου (όπως π.χ. άρθρα σχετικά με τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, ειδήσεις και απόψεις από το χώρο που δραστηριοποιείται
η επιχείρησή σας κ.α.) επιδρά στην αύξηση της επισκεψιμότητας του e-shop (
Κατσουλάκος, 2001; Chaffey, 2008)

2.1.2 Το παράδειγμα του eBay

Εικόνα 2-2 eΒay Λογότυπο
Η eBay Inc. είναι παγκόσμιος ηγέτης εμπορίου που συνδέει εκατομμύρια αγοραστές και
πωλητές σε όλο τον κόσμο. Παρέχει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής πώλησης αλλά
και αγοράς σε άτομα, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των μεγεθών.
Μεταξύ άλλων οι θυγατρικές μας περιλαμβάνουν το eBay Marketplace και το eBay
Classifieds Group, που λειτουργεί σε 190 αγορές σε όλο τον κόσμο.
Το eBay είναι διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικών δημοπρασιών στον οποίο δίνεται η
δυνατότητα στο χρήστη (είτε άτομο ξεχωριστά είτε επιχείρηση) να αγοράζει και να
πουλά αγαθά και υπηρεσίες.

2.1.2.1

Χαρακτηριστικά του Ebay

Κάποια από τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει το eBay να ξεχωρίζει είναι τα
παρακάτω:
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Κουμπιά και λίστες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Buttons). Σε κάθε αγαθό

δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα κοινοποίησης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
είτε μέσω κοινωνικών δικτύων.

Εικόνα 2-3 Κουμπιά και Λίστες Κοινωνικής Δικτύωσης
Πηγή: ίδια επεξεργασία



Το καλάθι αγορών (Shopping Basket). Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να

αγοράζουν πολλά αγαθά με ένα κλικ.

Εικόνα 2-4 Το καλάθι αγορών του eBay
Πηγή: ίδια επεξεργασία



Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search) Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να

αναζητήσει βάσει πολλαπλών κριτηρίων όπως τοποθεσία, κόστη μεταφοράς, τιμής,
νόμισμα πώλησης κ.α.
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Εικόνα 2-5 Σύνθετη Αναζήτηση
Πηγή: ίδια επεξεργασία



Βελτιωμένα Κριτήρια Αναζήτησης Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης

δίνεται επιπλέον η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων για περιορισμό του αριθμού των
αποτελεσμάτων.


Αγαθά & Αξιολογήσεις μέσω του καταλόγου του eBay. Ο χρήστης έχει τη

δυνατότητα πριν την αγορά να εξετάζει την αξιοπιστία και την φήμη τόσο του αγαθού
αλλά και του πωλητή.


Η λίστα Επιθυμιών (Wish List) Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εντάξει ένα

αγαθό σε λίστα με προϊόντα τα οποία θα θέλαμε να είχαμε.

8

Εικόνα 2-6 Λίστα Επιθυμιών
Πηγή: ίδια επεξεργασία



Οι Συλλογές μου (My Collections). Το eBay εμφανίζει αγαθά τα οποία

ενδιαφέρουν τον χρήστη.


Αναφορά Γνησιότητας (Report Item). To eBay δίνει την δυνατότητα αναφοράς

στον αγοραστή όταν το αγαθό που παρέλαβε δεν είναι όπως περιγραφόταν ή ήταν
ελαττωματικό ή κατά την συναλλαγή παραβιάστηκαν κάποιοι κανόνες.

Εικόνα 2-7 Αναφορά Γνησιότητας eBay
Πηγή: ίδια επεξεργασία



Bucks and Bill me Later. Τα δύο αυτά προγράμματα marketing είναι

προγράμματα επιβράβευσης.
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Εικόνα 2-8 eBay Bucks
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Εικόνα 2-9 eBay Bill me Later
Πηγή: ίδια επεξεργασία
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2.1.3 Το παράδειγμα της Amazon

Εικόνα 2-10 Amazon λογότυπο
Η Amazon μαζί με την eBay είναι τα κορυφαία εμπορικά σήματα στο χώρο του
ηλεκτρονικού εμπορίου.
«Μπορεί να είναι τρελό, αλλά θα το τολμήσω. Θα ανοίξω μια εταιρεία που θα πουλάει
βιβλία μέσω του διαδικτύου». Τάδε έφη Τζεφ Μπέζος, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του
ηλεκτρονικού εμπορίου, όταν το 1994 θα παρατούσε τη σιγουριά και την ασφάλεια της
δουλειάς του για να ασχοληθεί με τις διαδικτυακές πωλήσεις. Ο κύριος αυτός, σε μια εποχή
όπου η φράση «ηλεκτρονικό εμπόριο» ήταν παντελώς άγνωστη και φάνταζε με κακόγουστο
αστείο, θα κατάφερνε να πετύχει εκεί που τόσοι άλλοι θα αποτύγχαναν παταγωδώς.

2.1.3.1

Χαρακτηριστικά του Amazon

Το amazon διαθέτει κεντρική σελίδα με σταθερή την κεφαλίδα (header). Δίνεται η
δυνατότητα στον επισκέπτη (πωλητή / αγοραστεί ) να αναζητήσει γρήγορα αγαθά αλλά
και να επεξεργαστεί εύκολα τα αγαθά προς πώλησης.
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Εικόνα 2-11 Κεντρική Σελίδα Amazon
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Πιο συγκεκριμένα η σελίδα της Amazon διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά


Περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του χρήστη



Εμφάνιση σχετικών αγαθών



Σχόλια Χρηστών και Κριτικές



Συστάσεις

2.2 Βασικές Αρχές Κατασκευής Ιστοσελίδας
Πέρα από τις προτεινόμενες τεχνικές κατά την κατασκευή µιας ιστοσελίδας, υπάρχουν
και κάποιες σημαντικές αρχές που αναφέρονται σε ολόκληρο το website, τις οποίες

2.2.1 Αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα είναι σημαντική γιατί είναι η «εικόνα» του ιστοτόπου και είναι η σελίδα
που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον ή όχι του επισκέπτη. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει
στοιχεία όπως "Πού βρίσκοµαι;" και "Τι δείχνει αυτό το site;". Επιπλέον, η αρχική
σελίδα παρουσιάζει τις τελευταίες ανακοινώσεις αλλά και σημαντικό περιεχόμενο που
σχετίζεται με την λειτουργία και το είδος του ιστοτόπου.
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Η εμφάνιση οθονών εισαγωγής (splash screens) πριν την αρχική σελίδα, οι οποίες
συνοδεύονται από κάποιο οπτικοακουστικό εφέ και καταλήγουν στις επιλογές ENTER ή
EXIT, πρέπει να αποφεύγεται λόγω ότι δεν παρέχουν κάποια ουσιαστική πληροφορία
στον επισκέπτη. Αν κρίνεται απαραίτητη η εμφάνιση ενός splash screen (π.χ. για την
εισαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμμετοχή σε newsletter) o σχεδιαστής
ιστοσελίδας θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παράκαμψης.
Η περίπτωση που οι splash screens θεωρούνται απαραίτητοι, είναι όταν ο σχεδιαστής
ιστοτόπου επιθυμεί να φιλτράρει τους πιθανούς χρήστες της και να δίνει τη δυνατότητα
εισόδου µόνο σε αυτούς που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. σε websites
που παρουσιάζονται πληροφορίες µόνο για ενηλίκους) (Αρσένης, 2010 ; Nielsen, 2005)

2.2.2 Πλοήγηση
Η πλοήγηση του χρήστη είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία ενός ιστοτόπου. Το
μενού πλοήγησης επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη εναλλαγή σελίδων ενός ιστοτόπου
και την εύρεση του επιθυμητού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, το περιβάλλον
πλοήγησης ενός ιστοτόπου πληροφορεί τον επισκέπτη σχετικά με το
• Πού βρίσκεται
• Ποιες σελίδες ή συνδέσμους έχει ήδη επισκεφθεί
• Πού βρίσκονται οι επιλογές πλοήγησης
Αν και η πλειοψηφία των παραπάνω πληροφοριών παρέχεται από τον περιηγητή, οι
σελίδες του website πρέπει να πληροφορούν τόσο για τη θέση του χρήστη αλλά και να
παρέχουν συγκεντρωτική δομή του δικτυακού τόπου (sitemap) ιστοτόπου.
• Ενσωματωμένοι πληροφοριακοί σύνδεσμοι, οι οποίοι αποσκοπούν στην αναλυτική
παρουσίαση ενός θέματος.
• Σύνδεσµοι δόµησης, οι οποίοι οδηγούν τον χρήστη σε άλλες σελίδες εντός του
ιστοτόπου (είναι το μενού πλοήγησης)
• Σύνδεσµοι συσχέτισης (εξωτερικά links), οι οποίοι οδηγούν τον χρήστη σε εφαρμογές
παρόμοιου περιεχομένου (Αρσένης, 2010 ; Nielsen, 2005)
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2.2.3 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας
Ένας ολοκληρωμένος ιστότοπος επιτρέπει στους επισκέπτες έναν μηχανισμό
αναζήτησης πληροφοριών πέρα από το μενού της πλοήγησης και το sitemap.
Το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο σε ιστότοπους που περιέχουν μεγάλη
ποσότητα πληροφοριών (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα) όπως λίστες µε προϊόντα ή
υπηρεσίες, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κ.α.. Ο χρήστης με τη χρήση του μηχανισμού
επιτρέπει στον χρήστη την εύκολη εύρεση του περιεχομένου που ενδιαφέρεται
(Αρσένης, 2010; Nielsen, 2005)

2.3 Ενσωµάτωση Ευχρηστίας σε μία ιστοσελίδα
Σύµφωνα µε τον (Nielsen, 2005) οι δέκα όροι που πρέπει να πληρούνται για να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ευχρηστίας ενός συστήµατος είναι:
•

Ορατότητα της κατάστασης φόρτωσης ιστοσελίδας, οι επισκέπτες της σελίδας
να είναι ενήμεροι σχετικά με το χρόνο φόρτωσης μιας ιστοσελίδας η οποία
πρέπει να φορτώνει σε λογικό χρονικό διάστηµα.

•

Εναρµονισµός ιστοσελίδας και πραγµατικού κόσµου, η ιστοσελίδα πρέπει να
αποκρίνεται σε "γλώσσα" κατανοητή από το χρήστη, και η πληροφορία να
παρουσιάζεται µε φυσικό τρόπο και λογική σειρά.

•

Έλεγχος από το χρήστη και ελευθερία κινήσεων, οι χρήστες συχνά ενεργούν
κατά λάθος, και δεν µπορούν να "επανορθώσουν" βάσει των εργαλείων που τους
παρέχονται. Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να επιτρέπει την αναίρεση και την
επανάληψη.

•

Συνέπεια και Σταθερότητα, η έννοια και το νόημα συγκεκριμένων λέξεων,
καταστάσεων και ενεργειών πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τους επισκέπτες μιας
ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος πρέπει να ακολουθεί ενιαίους και σταθερούς κανόνες
σε όλες τις περιπτώσεις.

•

Παρεµπόδιση σφαλµάτων, είναι προτιμότερη η πρόληψη των σφαλμάτων παρά
η εμφάνιση µηνυµάτων λάθους.
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•

Αναγνώριση, τα αντικείµενα, οι ενέργειες και οι επιλογές πρέπει να είναι ορατά.
Ο χρήστης δεν µπορεί να θυµάται πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πλοήγησής
του από µια οθόνη σε µια άλλη. Οι οδηγίες για τη χρήση του συστήµατος πρέπει
να είναι επίσης ορατές και διαθέσιµες όποτε χρειαστούν.

•

Προσαρµοστικότητα και αποδοτικότητα, το σύστηµα πρέπει να σχεδιαστεί µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει τόσο στους έµπειρους όσο και στους άπειρους
χρήστες να διαµορφώνουν τον τρόπο και την ταχύτητα µε την οποία
αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα, σύµφωνα µε τα δικά τους κριτήρια.

•

Αισθητική και απλός σχεδιασµός, κάθε αντικείµενο ή οθόνη πρέπει να περιέχει
µόνο τις απαραίτητες για τον επισκέπτη πληροφορίες. Οι περιττές πληροφορίες
μπερδεύουν και αποπροσανατολίζουν τον επισκέπτη.

•

Βοήθεια για αναγνώριση, διάγνωση και διόρθωση λαθών, τα µηνύµατα
λάθους να είναι ευδιάκριτα και να περιγράφουν με σαφήνεια και απλότητα τόσο
το πρόβλημα αλλά και τη λύση.

•

Παροχή Βοήθειας και Τεκµηρίωσης, παρόλο που είναι καλύτερο να µπορεί ο
χρήστης να χρησιµοποιήσει το σύστηµα χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, πολλές φορές η παροχή εγγράφου
λεπτοµερούς τεκµηρίωσης είναι απαραίτητη. Κάθε τέτοιου είδους πληροφορία
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη, ακριβής και όχι πολύ µεγάλη.

2.4 Content Management System (CMS)
Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System), που συχνά
συντομογραφείται ως CMS, είναι το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την
δημιουργία, ανάπτυξη, μεταβολή και διαχείριση του περιεχομένου (Ο όρος περιεχόμενο
χρησιμοποιείται για κάθε είδος οπτικοακουστικής πληροφορίας, εικόνας, ήχου ή
κειμένου) σε έναν ιστότοπο χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Εν
συντομία, ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι ένα εργαλείο που δίνει την
δυνατότητα σε χρήστες (χωρίς να είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις) της
ανάπτυξης ενός ιστοτόπου χωρίς να είναι απαραίτητη η συγγραφή κώδικα από το μηδέν.
Οι τρεις κυριότεροι τύποι CMS είναι οι
•

Open source CMS (ανοιχτού κώδικα ή δωρεάν)
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•

Proprietary CMS (εμπορικά CMS)

•

Software as a Service CMS

(Mauthe & Thomas, 2004)

2.4.1 Web Content Management System
Κατά την διάρκεια της πτυχιακής εργασίας ασχολήθηκα με το Web Content
Management System (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού) το οποίο είναι ένα
CMS με στόχο την δημοσίευση περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Το Web Content
Management είναι, έχει ως κύριους στόχους την δημιουργία, ανάπτυξη και τροποποίηση
όλου του web content (HTML, μορφοποίηση, εικόνες, αρχεία, κ.α.) σε έναν οργανισμό ή
τμήμα. Ένα web content management system είναι ένα σύστημα λογισμικού που
χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί και να ελέγξει μια μεγάλη, δυναμική συλλογή web
υλικού (π.χ έγγραφα HTML και εικόνες). Ένα Web CMS διευκολύνει τον έλεγχο των
εγγράφων και γενικά τον έλεγχο και τη διαχείριση του χρόνου. Μια στρατηγική Web
Content Management είναι μια επαναλαμβανόμενη μέθοδος για: 9 Προσδιορισμό των
απαιτήσεων περιεχομένου (content requirements) 9 Δημιουργία ενός δομημένου και με
συνέπεια περιεχομένου που θα είναι ικανό να επαναχρησιμοποιηθεί 9 Διαχείριση του
περιεχομένου σε μια οριστική πηγή 9 Η εξασφάλιση περιεχομένου να συμμορφώνεται με
εταιρικές και κυβερνητικές οδηγίες και πρότυπα 9 Περιεχόμενο βασισμένο στις ανάγκες
των πελατών
(White, 2005)

2.4.2 Κύκλος ζωής ενός CMS
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός CMS.
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Εικόνα 2-12 Κύκλος ζωής ενός CMS
Πηγή: google images

2.4.2.1

Στόχοι και Απαιτήσεις

Σε αυτό το στάδιο αναγνωρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης
περιεχομένου και οριοθετούνται γενικοί και ειδικοί επιχειρησιακοί στόχοι. Σε αυτό το
στάδιο καταγράφονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης και προσδιορίζονται λεπτομερώς οι
ανάγκες που θα καλυφθούν από το CMS.

2.4.2.2

Αξιολόγηση και Επιλογή

Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης διεξάγεται έρευνα για προϊόντα και
υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τους επιχειρησιακούς στόχους και ανάγκες. Στη συνέχεια
προκηρύσσεται διαγωνισμός προμήθειας CMS και των αναγκαίων προϊόντων. Η φάση
ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση της προμήθειαw ενός CMS.

2.4.2.3

Ανάπτυξη και Επέκταση

Με την ολοκλήρωση της προμήθειας ενός CMS, ξεκινάει η εγκατάσταση και
παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Εδώ ολοκληρώνεται η
δικτυακή υποδομή της επιχείρησης, καθορίζονται οι ροές εργασιών και καθορίζεται ο
τρόπος αλληλεπίδρασης τεχνολογίας, χρηστών και διαδικασιών.
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2.4.2.4

Αύξηση και Επέκταση

Σε αυτήν την φάση το CMS λειτουργεί σταδιακά και καλύπτει όλο το φάσμα
λειτουργιών της επιχείρησης. Αυτή η φάση είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο
ενσωμάτωσης του CMS στην εταιρεία. Εάν δεν είναι επιτυχής, η φάση της «πλήρης
ενσωμάτωσης» ("fully integrated") τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ατονήσει το όλο
εγχείρημα. Χωρίς επιχειρησιακή υποστήριξη, η χρήση του CMS θα πέσει, το
περιεχόμενο θα γίνει ξεπερασμένο και το CMS δεν θα είναι αποτελεσματικό.

2.4.2.5

Πλήρως ενσωματωμένο CMS

Είναι το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του CMS. Σε αυτό το στάδιο το CMS έχει
ολοκληρωθεί και έχει ενσωματωθεί και προσαρμοστεί στις καθημερινές λειτουργίες και
διαδικασίες της επιχείρησης. Το CMS εκπληρώνει όλους τους επιχειρησιακούς στόχους
που είχαν τεθεί στο αρχικό στάδιο. Στα πλαίσια μιας στρατηγικής «συνεχούς βελτίωσης»
εξασφαλίζεται η συνεχής ανατροφοδότηση και προσαρμογή του CMS σε επιχειρησιακές
κατευθύνσεις και στρατηγικές.

2.4.3 Πλεονεκτήματα CMS
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα χρήσης ενός CMS είναι:


Εύχρηστο στο χρήση



Εύκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση



Ευκολία στη συντήρηση,



Η χρήση των CMS οδηγεί συνήθως σε περιορισμό των εξόδων, ειδικά όταν το

CMS διατίθεται δωρεάν ή είναι ανοιχτού κώδικα.


Οι λειτουργίες του είναι απεριόριστες και εύκολα επεκτείνονται μέσω plugins &

extensions


Διαθέτει SEO-friendly χαρακτηριστικά



Υπάρχει υποστήριξη από κοινότητα προγραμματιστών ή χρηστών
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2.4.4 Μειονεκτήματα CMS
Τα κυριότερα μειονεκτήματα χρήσης των CMS είναι:


Παρόλο που είναι δωρεάν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την

παραμετροποίηση και προσαρμογή στις ανάγκες μιας εταιρείας.


Αυξάνονται οι ανάγκες και απαιτήσεις σε υποδομές IT.

2.4.5 Ιστοσελίδες
2.4.5.1

Στατικές

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι πολύ απλές. Είναι γραμμένο σε γλώσσες όπως HTML,
JavaScript, CSS κ.λπ. Για στατικές ιστοσελίδες όταν ένας διακομιστής λαμβάνει ένα
αίτημα για μια ιστοσελίδα, τότε ο διακομιστής στέλνει την απάντηση στον πελάτη χωρίς
να κάνει καμία επιπλέον διαδικασία. Οι στατικές ιστοσελίδες εμφανίζονται μέσω ενός
προγράμματος περιήγησης ιστού. Ο τρόπος λειτουργίας των στατικών σελίδων
παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 2-13 Τρόπος λειτουργίας στατικών ιστοσελίδων
Πηγή: Difference between Static and Dynamic Web Pages - GeeksforGeeks. GeeksforGeeks,2021.

Οι στατικές ιστοσελίδες αναπτύσσονται ευκολότερα, δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις
φιλοξενίας και το κόστος του διακομιστή φιλοξενίας είναι μικρότερο σε σχέση με μία
δυναµική ιστοσελίδα. Από την άλλη, µία στατική ιστοσελίδα έχει δυσκολίες στην
ανανέωση και την διαχείριση του περιεχομένου της και δεν συνίσταται για δικτυακούς
τόπους με πολλές ιστοσελίδες. Απαιτούνται γνώσεις html για την αλλαγή του
περιεχομένου της κάθε ιστοσελίδας.
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2.4.5.2

Δυναμικές

Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι γραμμένες σε γλώσσες όπως CGI, AJAX, ASP,
ASP.NET, PHP, JAVA κ.λπ. To περιεχόμενο των δυναμικών ιστοσελίδων ανανεώνεται
με αυτόματο τρόπο και υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου για τους
επισκέπτες. Απαιτείται περισσότερος χρόνος για φόρτωση από τη στατική ιστοσελίδα.
Οι δυναμικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται όπου οι πληροφορίες ανανεώνονται
αυτόματα, (π.χ. τιμές μετοχών, πληροφορίες καιρού κ.λπ..)

Εικόνα 2-14 Λειτουργία Δυναμικής Ιστοσελίδας
Πηγή: google images

Πίνακας 2-1 Διαφορές Στατικής & Δυναμικής Ιστοσελίδας
Διαφορές Στατικής & Δυναμικής Ιστοσελίδας
Η ανανέωση του περιεχομένου γίνεται με Το περιεχόμενο αλλάζει αυτόματα.
χειροκίνητο τρόπο.
Οι στατικές σελίδες είναι απλές. Δεν Οι δυναμικές σελίδες είναι πολύπλοκες.
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απαιτείται ιδιαίτερη σχεδίαση.
Το περιεχόμενο αλλάζει σπάνια.

Το περιεχόμενο αλλάζει πολύ συχνά.

Η φόρτωση είναι πιο γρήγορη.

Η φόρτωση απαιτεί πιο πολύ χρόνο.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση βάσης Συνήθως

χρησιμοποιείται

βάση

δεδομένων.

δεδομένων.

Οι στατικές σελίδες είναι γραμμένες Οι δυναμικές σελίδες είναι γραμμένες σε
συνήθως σε Html, Css, Javascript κτλ

γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. php, java,
c# κτλ)

(Urlich, 2002)

2.4.5.3

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων (WEB DESIGN)

Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων (Web design) είναι η διαδικασία ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές, όπως διάταξη ιστοσελίδας, παραγωγή
περιεχομένου και διαχείριση γραφικών. Ενώ οι όροι σχεδιασμός ιστοσελίδων και
ανάπτυξη ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων
είναι τεχνικά ένα υποσύνολο της ευρύτερης κατηγορίας ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Οι ιστότοποι δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μια γλώσσα σήμανσης που ονομάζεται
HTML. Οι σχεδιαστές ιστοσελίδων δημιουργούν ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας ετικέτες
HTML που καθορίζουν το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα κάθε σελίδας. Η διάταξη
και η εμφάνιση των στοιχείων εντός μιας ιστοσελίδας ορίζονται συνήθως
χρησιμοποιώντας CSS ή φύλλα στυλ. Επομένως, οι περισσότεροι ιστότοποι
περιλαμβάνουν συνδυασμό HTML και CSS που καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης κάθε
σελίδας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εικόνα 2-15 Web Design
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Πηγή : Web Design, 2020

2.4.6 Κρίσιμα Στοιχεία μιας Ιστοσελίδας
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν τα κρίσιμα στοιχεία μιας ιστοσελίδας:
2.4.6.1

Περιεκτικότητα πληροφορίας

Εικόνα 2-16 Διάταξη Εικόνας
Πηγή : Web Design, 2020

Κατά τον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας, ο σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπόψη του το
σύνολο των εικονοστοιχείων (pixels) τα οποία είναι διαθέσιμα. (δηλαδή για οθόνη
ανάλυσης 1080x1024 διαθέτει 1,310,720 εικονοστοιχεία). Στο μεγαλύτερο ποσοστό της
οθόνης πρέπει να τοποθετείται χρήσιμη πληροφορία για τον επισκέπτη. Παρόλο που το
παραπάνω είναι αποδεκτό από όλους, οι πιο πολλοί διαδικτυακοί τόποι έχουν ως
πληροφορία μόνο το 20% και ο υπόλοιπος χώρος καταλαμβάνεται από τα γραφικά, το
μενού πλοήγησης, πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, διαφημίσεις κ.α. Ο χώρος
που τελικά αφιερώνεται στη χρήσιμη πληροφορία για το χρήστη είναι ελάχιστος.
Παρατηρείται συχνά, ο επισκέπτης ιστοσελίδας να μπερδεύεται και να μην είναι σε θέση
να βρει τη χρήσιμη πληροφορία για αυτόν. Σε εταιρικούς δικτυακούς τόπους, όπου
παρέχονται και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο,
καθώς βασική απαίτηση του χρήστη είναι να βλέπει όσο το δυνατόν περισσότερα
προϊόντα σε µια σελίδα.
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(Urlich, 2002; Web Design, 2020)
2.4.6.2

Χρήση πολυµεσικού υλικού (multimedia)

Εικόνα 2-17 Χρήση Πολυμεσικού Υλικού
Πηγή : Web Design, 2020

Η χρήση πολυμεσικού υλικού (δηλαδή κινούμενη εικόνα ή video ή και τα δύο) δίνει
έμφαση και διαφορετικό τόνο στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Συνήθως
χρησιμοποιούνται για την


Αναπαράσταση τρισδιάστατων (3D) αντικειμένων



Παρουσίαση διαφημιστικού περιεχόμενου



Πρόκληση ενδιαφέροντος του χρήστη



Προώθηση τηλεοπτικών σποτ μικρής χρονικής διάρκειας



Αλληλεπίδραση με άλλα αντικείμενα

Όπου κρίνεται σημαντικό, γίνεται χρήση του ήχου είτε για λόγους σχολιασμού &
επεξήγησης είτε για µουσικό "χαλί" που συνοδεύει το περιεχόμενο. Για να μην γίνεται
ενοχλητική ή άσκοπη η χρήση ήχου, ο σχεδιαστής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα
στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να απενεργοποιεί τον ήχο. Επιπλέον, ο χρόνος
φόρτωσης του ήχου πρέπει να είναι μικρός ώστε να μην επηρεάζεται ο χρόνος φόρτωσης
της ιστοσελίδας.
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Παρόλο που η χρήση πολυµεσικού υλικού σε έναν ιστότοπο αναβαθμίζει την αισθητική
και καθιστά την παρουσίαση πιο φιλική προς το χρήστη επιδρά αρνητικά στον χρόνο
φόρτωσης μιας ιστοσελίδας.

Οπότε οι σχεδιαστές για την ενσωμάτωση εικόνων

χρησιμοποιούν τεχνικές εστίασης και κοπής για την μείωση του μεγέθους της εικόνας
και την αποθήκευση της εικόνας σε συμπιεσμένη μορφή (συνήθως JPG ή GIF),
(Αρσένης, 2010 ; Nielsen, 2005)

2.4.6.3

Ταχύτητα πλοήγησης

Εικόνα 2-18 Χρόνος Φόρτωσης Σελίδας
Πηγή : Web Design, 2020

Ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μιας ιστοσελίδας είναι η ταχύτητα
φόρτωσής της. Χρόνος φόρτωσης θεωρείται είναι ο χρόνος που απαιτείται για την
εμφάνιση του περιεχομένου στον υπολογιστή του χρήστη. Σύµφωνα µε τον
διακεκριμένο ερευνητή Robert B. Miller, ο επισκέπτης ενός ιστοτόπου αισθάνεται πλήρη
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ικανοποίηση όταν ένας ιστότοπος φορτώνεται σε χρόνο μικρότερο του 0,1 sec. Θεωρεί
τότε ότι ο διακομιστής ανταποκρίνεται άμεσα και ότι υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση.
Όταν η φόρτωση της ιστοσελίδας ολοκληρωθεί σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, ο
επισκέπτης αντιλαμβάνεται την καθυστέρηση αλλά υπάρχει ικανοποίηση λόγω του ότι ο
χρόνος ανταπόκρισης από τον διακομιστή παραμένει ακόμα χαμηλός. Σύμφωνα με
στατιστικές έρευνες όταν ο χρόνος φόρτωσης ιστοσελίδας ο οποίος είναι ανεκτός από
τους χρήστες είναι τα 10 δευτερόλεπτα. (Αρσένης, 2010 ; Nielsen, 2005)
2.4.6.4

Μέγεθος οθόνης

Εικόνα 2-19 Μέγεθος Οθόνης
Πηγή : google images

Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός
ότι οι χρήστες θα επισκέπτονται τον ιστότοπο από διαφορετικές συσκευές οι οποίες
διαθέτουν συσκευές διαφορετικής ανάλυσης. Σύμφωνα με την statmarket.com τα
τελευταία χρόνια η χρήση της ανάλυσης 640 Χ 480 έχει µειωθεί ιδιαίτερα, και πάνω από
το 50% των χρηστών του Internet πλοηγείται στο διαδίκτυο σε συσκευές με ανάλυση
οθόνης 800 X 600 (Αρσένης, 2010 ; Nielsen, 2005)
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2.5 Παρόμοιες έρευνες
Οι ερευνητές (Norrie et. al, 2014) πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά τη χρήση CMS ή
ενός πλαισίου εφαρμογής ανάπτυξης με τη χρήση ερωτηματολογίων. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι ερωτήσεις και τα αποτελέσματα της έρευνας.
Τα αποτελέσματα στην παρακάτω εικόνα δείχνουν ότι οι προγραμματιστές CMS είναι
πιο πιθανό να ακολουθήσουν αυτήν την προσέγγιση καθώς το 39% των συμμετεχόντων
απάντησε ότι χρησιμοποιούν πάντα αυτήν την προσέγγιση ενώ μόνο το 18%
χρησιμοποιούν πάντα ένα πλαίσιο ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές
δεν είναι χωριστές κοινότητες και το 9% είπε ότι χρησιμοποιούν πάντα και τα δύο. Το
53% των συμμετεχόντων ταξινομήθηκαν ως προγραμματιστές WordPress και το 47%
όχι.

Εικόνα 2-20 Χρήση CMS ή Πλαισίου Ανάπτυξης
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση των συμμετεχόντων ως προς το εάν είναι
σχεδιαστές, προγραμματιστές ή και τα δύο. Η παρακάτω εικόνα αποκαλύπτει ότι, και
στις τρεις κατηγορίες, ένα σημαντικό ποσοστό ταξινομήθηκε ως μισός σχεδιαστής /
μισός προγραμματιστής (ΠΕ: 40%, CMS: 29%, Άλλο: 34%), αλλά υπήρχε επίσης μια
σημαντική

αναλογία

που

ταξινομήθηκαν

ως

«προγραμματιστές»

προγραμματιστές» (ΠΕ: 48%, CMS: 48%, Άλλο: 63%).
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ή

«κυρίως

Εικόνα 2-21 Designer and/or Developer
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να γίνει ταξινόμηση βάσει μορφωτικού επιπέδου. Το
εκπαιδευτικό επίπεδο των τριών κατηγοριών φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Και στις
τρεις κατηγορίες, ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων δεν έχουν επίσημο
προσόν στην επιστήμη των υπολογιστών (ΠΕ: 65%, CMS: 52%, Άλλο: 34%).

Εικόνα 2-22 Κατοχή πτυχίου πληροφορικής
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Αν και τα ερωτηματολόγια είχαν ως στόχο κοινότητες προγραμματιστών παρά
κοινότητες σχεδιασμού, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις γνώσεις τους στο
σχεδιασμό. Όπως ήταν αναμενόμενο, σχετικά λίγοι έχουν τυπικά προσόντα στο
σχεδιασμό (ΠΕ: 31%, CMS: 25%, Άλλο: 24%), αν και ένα σημαντικό ποσοστό σε
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καθεμία από τις τρεις κατηγορίες ταξινομήθηκαν ως μισός σχεδιαστής / μισός
προγραμματιστής.

Εικόνα 2-23 Μορφωτικό επίπεδο σχετικά με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το μέγεθος του
οργανισμού που εργάζονται και επίσης το μέγεθος της ομάδας του έργου τους.

Εικόνα 2-24 Μέγεθος οργανισμού συμμετεχόντων
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)
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Εικόνα 2-25 Μέγεθος Ομάδας
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Αφού ολοκληρώθηκε η ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των συμμετεχόντων, το
επόμενο σκέλος των ερωτήσεων αφορούσε εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούν.
Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για τη χρήση άλλων ιστοτόπων για έμπνευση. Όπως
αναγνωρίστηκε από τους Taylor et al το 2002 συχνά παραδείγματα άλλων ιστοτόπων
χρησιμοποιούνται για έμπνευση.

Εικόνα 2-26 Χρήση άλλων ιστότοπων για έμπνευση
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πόσο συχνά σχεδιάζουν mockups ή δημιουργούν ψηφιακά
mockups και τα αποτελέσματα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.
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Εικόνα 2-27 Digital Mockup
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Εικόνα 2-28 Sketch Design
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Δεδομένου ότι η τεχνολογία εφαρμογών που βασίζεται σε μοντέλα προωθείται ευρέως
στην ερευνητική κοινότητα, μας ενδιέφερε το πόσο συχνά μοντελοποιούνται δεδομένα
και λειτουργικές απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.
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Εικόνα 2-29 Data Modelling
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Εικόνα 2-30 Modelling functional requirements
Πηγή: (Norrie et. al, 2014)

Αυτό εγείρει το ερώτημα κατά πόσον οι προσπάθειες προσαρμογής και προώθησης
μεθόδων μηχανικής λογισμικού (software engineering), και συγκεκριμένα προσεγγίσεων
βάσει μοντέλου, για την εφαρμοσμένη μηχανική Ιστού είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο
στην κοινότητα ανάπτυξης ιστού γενικά. Όχι μόνο πολλοί από αυτούς τους
προγραμματιστές δεν γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τεχνικές, καθώς και τις
λεπτομέρειες των μεθόδων, αλλά πολλοί προγραμματιστές CMS έχουν βάσιμους λόγους
να χρησιμοποιούν προσεγγίσεις που βασίζονται στη διεπαφή (interface-driven) και σε
έτοιμα μοντέλα (model-driven) και όχι προσεγγίσεις κωδικό κεντρικές (code-centric
traditional development).
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2.6 Σύγκριση

παραδοσιακού

προγραμματισμού

(Traditional

Development) έναντι Model Driven προγραμματισμού
Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η κοινότητα Μηχανικών Λογισμικού (SE) υποστηρίζει τη
χρήση μοντέλων για τη βελτίωση των πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού. Ένας γνωστός
τρόπος ταξινόμησης τέτοιων πρακτικών μοντελοποίησης είναι ανάλογα με το βαθμό
στον οποίο χρησιμοποιείται η μοντελοποίηση για την υποστήριξη της διαδικασίας
ανάπτυξης.
Υπό αυτήν την έννοια, ο Fowler (2004) περιγράφει τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους οι γλώσσες μοντελοποίησης (π.χ. UML) μπορούν να χρησιμοποιηθούν: σκίτσο,
σχεδιάγραμμα και γλώσσα προγραμματισμού.
•

Τα σκίτσα είναι ανεπίσημα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται για την
επικοινωνία ιδεών. Αυτοί συνήθως επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη πτυχή
του συστήματος και δεν προορίζονται για εμφάνιση σε όλα λεπτομέρεια. Όταν τα
μοντέλα απεικονίζονται ως σκίτσα, σπάνια χρησιμοποιούνται εργαλεία, ενώ η
δραστηριότητα μοντελοποίησης είναι ως επί το πλείστων εκτελείται μπροστά από
μαυροπίνακες όπου οι σχεδιαστές συμμετέχουν για να συζητήσουν περίπλοκες ή
ασαφείς πτυχές του συστήματος.

•

Τα σχεδιαγράμματα είναι διαγράμματα που δείχνουν τις περισσότερες
λεπτομέρειες ενός συστήματος για να το κάνουν να ενισχύσει την κατανόησή του
ή να παρέχει προβολές του κώδικα σε γραφική μορφή. Τα σχεδιαγράμματα
χρησιμοποιούνται ευρέως στο Model-Based Development (MBD).

•

Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, πλήρως μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τον πλήρη χαρακτηρισμό της εφαρμογής. Εάν συμβαίνει αυτό, τα
διαγράμματα ενδέχεται να αντικαταστήσουν τον κώδικα, και να μετατραπεί
αυτόματα σε εκτελέσιμα δυαδικά αρχεία. Αυτό είναι το χρήση μοντελοποίησης
που βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξης βάσει μοντέλου (MDD).

Ο παρακάτω Πίνακας εξετάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των τριών τρόπων της
σύλληψης του κύκλου ανάπτυξης, και συγκρίνει, βάσει της ροής εργασίας του τρίπτυχου
Μοντέλο, Υλοποίηση και Δοκιμή. Οι τρεις κλάδοι που χρησιμοποιήθηκαν για η
σύγκριση είναι αυτές που εμφανίζονται συνήθως σε μια διαδικασία ανάπτυξης του Agile
UP (Ambler, 2002) κατά τη φάση της ανάπτυξης.
Πίνακας 2-2 Αντιστοιχία μεταξύ κλάδων Agile UP και παραδειγμάτων ανάπτυξης
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Code-Centric
Μοντέλο

Σκίτσο

Model-Based
ή BluePrint

αφηρημένο
Ανάπτυξη

Χειροκίνητα

Model-Driven
Πλήρης

(Fully-

fledged (DSL))
Ημιαυτόματο

Αυτόματη

ή

Ημιαυτόματη
Εκσφαλμάτωση

Χειροκίνητα

Χειροκίνητα

Ημιαυτόματη

ή

Χειροκίνητη
Πηγή: Martínez, Cachero and Meliá, 2013
Αρκετοί ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει ελεγχόμενα πειράματα για να μετρήσουν το
όφελος που μπορεί να προσφέρει το μοντέλο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν
ενθαρρυντικά για την κοινότητα. Για παράδειγμα, οι Arisholm et al. κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι το κόστος διατήρησης της τεκμηρίωσης UML στο είδος του λογισμικού
που μελέτησαν εξισορροπεί τα οφέλη της μοντελοποίησης. Αυτό το συναίσθημα
επαναλαμβάνεται από τους Agerwal et al, που πραγματοποίησαν πειράματα για να
εξετάσουν τη χρηστικότητα των εργαλείων μοντελοποίησης. Οι Sjoeberg et al παρέχουν
μια ολοκληρωμένη έρευνα πειραμάτων, μερικά από τα οποία σχετίζονται με τη
μοντελοποίηση.
Στην ίδια λογική βρίσκεται και η έρευνα που έκαναν οι Forward et al. Ο σκοπός της
έρευνας ήταν να αποκαλύψει τις στάσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τη
μοντελοποίηση λογισμικού και τις προσεγγίσεις ανάπτυξης που αποφεύγουν τη
μοντελοποίηση. Οι ερευνητές παρακινήθηκαν από παρατηρήσεις ότι το μοντέλο δεν
υιοθετείται ευρέως. Πολλοί προγραμματιστές συνεχίζουν να ακολουθούν μια code
centric προσέγγιση. Τα βασικά ευρήματα της έρευνας αυτής περιλαμβάνουν συνολικά:
Τα εργαλεία μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δημιουργία
τεκμηρίωσης και για τον εκ των προτέρων σχεδιασμό με μικρή παραγωγή κώδικα, και οι
συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι προσεγγίσεις με επίκεντρο το μοντέλο στη μηχανική
λογισμικού είναι ευκολότερες, αλλά προς το παρόν δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Τα
βασικά ευρήματα από τα υπο-δείγματα της έρευνας περιλαμβάνουν: τα προβλήματα που
προσδιορίζονται με επίκεντρο το μοντέλο που είναι παρόμοια και ανεξάρτητα από τη
χώρα ενός συμμετέχοντα. Τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται στον ακόλουθο
πίνακα όπου δίνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Εργασίες που είναι καλύτερες σε
μια προσέγγιση μοντέλου έναντι προσέγγισης κώδικα».
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Πίνακας 2-3 Απαντήσεις στην Ερώτηση: Εργασίες που είναι καλύτερες σε μια
προσέγγιση με επίκεντρο μοντέλο έναντι κώδικα.

Πηγή: Forward et al, 2008
Οι συμμετέχοντες της παραπάνω έρευνας ανέφεραν ότι είναι πιο πιθανό να
συμφωνήσουν ότι τα εργαλεία μοντελοποίησης είναι πολύ "βαριά" και ότι ο κώδικας που
παράγεται από εργαλεία μοντελοποίησης δεν είναι "του είδους που θα ήθελαν". Ακόμη,
οι συμμετέχοντες που εργάζονται σε συστήματα σε πραγματικό χρόνο συμφώνησαν ότι
η οργανωτική τους κουλτούρα δεν τους αρέσει η μοντελοποίηση.
Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες που παράγουν κώδικα από μοντέλα είναι
λιγότερο πιθανό να συμφωνήσουν ότι τα εργαλεία μοντελοποίησης κρύβουν πάρα
πολλές λεπτομέρειες και πιθανότατα σημειώνουν ότι δεν εμπιστεύονται ότι οι εταιρείες
που προσφέρουν εργαλεία μοντελοποίησης θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εργαλεία
τους.
Σε μια άλλη παρόμοια έρευνα που διεξήχθη από τον Afonso et al (2006), παρουσιάζεται
μια μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη σε εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων
διερευνώντας τον αντίκτυπο της χρήσης Model-Driven Development (MDD).
Πρόσφατα, η MDD εμφανίστηκε προτείνοντας μια αλλαγή παραδείγματος στη
βιομηχανία λογισμικού: μετακίνηση από κώδικα code-centered σε μοντέλο codecentered. Με την αύξηση του επιπέδου αφαίρεσης, αναμένεται να παραχθεί μια ισχυρή
μεθοδολογία και εργαλείο στη βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού. Το MDD υπόσχεται
αύξηση

της

παραγωγικότητας

που

υποστηρίζεται

από:

αυτόματη

παραγωγή

αντικειμένων (κώδικας λογισμικού και τεκμηρίωση), βελτιωμένη εκφραστικότητα των
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προδιαγραφών (διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων στις ομάδες), ιχνηλασιμότητα
αποτελεσμάτων (επιτάχυνση της αποτελεσματικής απόκρισης στις μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις), προσομοίωση μοντέλου (βοήθεια σε παλαιότερη εύρεση σφαλμάτων) και
δημιουργία ανεξάρτητων λύσεων πλατφόρμας.
Η έρευνα που προαναφέρθηκε επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας βαθύτερης
κατανόησης και περιγραφής των φαινομένων. Σε αυτό δεν αναζητάτε η στατιστική
αντιπροσωπευτικότητα (όπως παράγεται με επίσημες πειραματικές μεθόδους) αλλά η
βιομηχανική αντιπροσωπευτικότητα. Μια βιομηχανικά αντιπροσωπευτική μελέτη
ορίζεται εδώ ως μια μελέτη που περιγράφει μια εμπειρία «κοντά στην πραγματική ζωή»
την οποία μπορούν να αφορούν, να εξάγουν συμπεράσματα και να μεταφράζουν σε
δράση οι βιομηχανικοί παράγοντες (διαχειριστές έργου, CEO κ.λπ.). Μια τέτοια μελέτη
αντικατοπτρίζει

μεταβλητές

όπως

τα

ανθρώπινα

κίνητρα,

τους

κοινωνικούς

περιορισμούς ή τις σχέσεις εξουσίας που είναι πολύ περίπλοκες για να απομονωθούν σε
ένα ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η κύρια υπόθεση που έγινε στην παραπάνω έρευνα είναι ότι τα συστατικά που
αναπτύχθηκαν με MDD έχουν υψηλότερη απόδοση (στην ανάπτυξη και τη συντήρηση
λογισμικού) από τα συστατικά που αναπτύχθηκαν με παραδοσιακές μεθόδους.
Το προκαταρκτικό εύρημα είναι ότι η χρήση MDD έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση
της ανάπτυξης λογισμικού, συγκεκριμένα στις ακόλουθες πτυχές:


Βελτίωση της επικοινωνίας των προδιαγραφών: η μοντελοποίηση φαίνεται να
παρέχει έναν ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας
προδιαγραφών μεταξύ σχεδιαστών και προγραμματιστών, διευκολύνοντας έτσι
την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ομάδων. η χρήση προσομοιωτών μοντέλου
παρέχει έναν ευκολότερο τρόπο επικύρωσης ότι οι προδιαγραφές ταιριάζουν με
τις προσδοκίες των πελατών, επιτρέποντας έτσι την επικύρωση των
προδιαγραφών και τη συμβολή στην επιτυχία της ανάπτυξης των συστημάτων. ·



Υποστήριξη εστίασης στην επιχειρηματική γνώση.



Μείωση του αριθμού των ελαττωμάτων: η αυτοματοποίηση της παραγωγής
κώδικα μειώνει τον αριθμό των ελαττωμάτων.



Μείωση της προσπάθειας που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός δεδομένου
χαρακτηριστικού, το οποίο προκύπτει από το συνδυασμό πολλών παραγόντων,
και συγκεκριμένα: ανεξαρτησία πλατφόρμας (το MDD υποστηρίζει την
αναδιάταξη του ίδιου χαρακτηριστικού σε διαφορετική τεχνική πλατφόρμα χωρίς
35

απρόσκοπτη προσπάθεια), αυτόματη δημιουργία κώδικα και υποστήριξη για
ορισμό εξαρτημάτων. Η ανεξαρτησία της πλατφόρμας είναι ένα από τα πιο
ελκυστικά χαρακτηριστικά του MDD στον τομέα ενσωμάτωσης συστημάτων
καθώς επιτρέπει στο σύστημα να ενσωματωθεί εύκολα με ένα μεταβαλλόμενο
τεχνικό περιβάλλον.
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης, το MDD συνεπάγεται τη
μεταφορά της προσπάθειας από την ανάπτυξη μέχρι και την ανάπτυξη της εκάστοτε
πλατφόρμας. Απαιτείται σημαντική εργασία στον αρχικό ορισμό ενός συστήματος
προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το δυναμικό των χαρακτηριστικών του MDD, όπως
η ιχνηλασιμότητα, η αυτόματη δημιουργία κώδικα και τα έγγραφα, η αυτόματη δοκιμή
κ.λπ.

2.7 Σύγκριση

παραδοσιακού

προγραμματισμού

(Traditional

Development) έναντι εφαρμογών χαμηλού κώδικα (Low-Code)
2.7.1 Ορισμός Low-Code
Ο όρος «low code» αρχικά παρουσιάστηκε από την Forrester Research το 2014
(Cambridge, MA, USA) (Richardson & Rymer, 2014), η οποία αναφέρει ότι οι εταιρείες
προτιμούν να επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κώδικα για γρήγορη, συνεχή και
δοκιμαστική

παράδοση.

Οι

πλατφόρμες

ανάπτυξης

χαμηλού

κώδικα

είναι

οικοσυστήματα με τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές, ελαχιστοποιώντας
χειροκίνητα τον ορισμό του κωδικού χειρός, επειδή είναι ήδη κατασκευασμένο και
προεπιλεγμένο. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλού κώδικα δίνουν έμφαση στις οπτικές
διεπαφές που επιτρέπουν στα άτομα, χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο, να δημιουργούν και
να αναπτύσσουν επιχειρηματικές εφαρμογές με σχετική ευκολία. Ο κύριος στόχος των
πλατφορμών ανάπτυξης χαμηλού κώδικα είναι να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να
αναπτύξουν εφαρμογές χωρίς πολύπλοκη μηχανική που διευκολύνει τη διαμόρφωσή
τους και, στη συνέχεια, επιτυγχάνουν, ταχύτητα και ευελιξία. (Sanchis et. al., 2019)
Σύμφωνα με την ‘The State of Application Development’ αναφορά (OutSystems. 2019)
οι κύριοι λόγοι χρήσης χρήσης low-code πλατφορμών είναι
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Εικόνα 2-31 Main reasons for using low-code development platforms.
Πηγή: (Sanchis et. al., 2019)

Εικόνα 2-32 Main reasons for not using or considering low-code development
platforms.
Πηγή: (Sanchis et. al., 2019)

2.7.2 Σύγκριση
Ενώ οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών χαμηλού κώδικα / χωρίς κώδικα επιτρέπουν
στους προγραμματιστές και στους επιχειρηματικούς χρήστες να αναπτύσσουν γρήγορα
εφαρμογές χρησιμοποιώντας διεπαφές μεταφοράς και απόθεσης, η προσαρμοσμένη
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μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών χρησιμοποιεί συμβατικές μεθόδους για τους
προγραμματιστές για τη δημιουργία ισχυρών εφαρμογών. Εδώ είναι μερικές από τις
άλλες βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεωνΣετ δεξιοτήτων
Η παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης εφαρμογών φέρνει γενικά μια ποικιλία
εργαλείων και πολλαπλών λειτουργιών, τα οποία βοηθούν τους προγραμματιστές στη
δημιουργία πολύπλοκων εφαρμογών. Για να μπορέσετε να χειριστείτε αυτές τις
εφαρμογές με ακρίβεια, κάποιος θα απαιτούσε τεχνικές και εξελιγμένες δεξιότητες σε
αυτόν τον τομέα.
Από την άλλη, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα / χωρίς κώδικα, από την άλλη πλευρά,
δεν διαθέτουν μεγάλη ποικιλία εργαλείων και λειτουργιών. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν
συνήθως ένα μικρό σύνολο εργαλείων, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να
αναπτύξετε διάφορα είδη εφαρμογών χωρίς πολύ ταλαιπωρία. Η ανάπτυξη εφαρμογών
με χρήση της προσέγγισης χωρίς κώδικα / χαμηλού κώδικα γίνεται πολύ πιο εύκολη για
μη τεχνικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα.
Ποιότητα εφαρμογής
Λόγω των υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και του υπερβολικά περίπλοκου χαρακτήρα,
οι προσαρμοσμένες πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών παράγουν συνήθως πολλά
σφάλματα, καθιστώντας δύσκολη για τους χρήστες τη χρήση των εφαρμογών.
Αντίθετα, οι εταιρικές πλατφόρμες χαμηλού κώδικα / χωρίς κώδικα γενικά δεν παράγουν
σφάλματα κατά τη δημιουργία εφαρμογών. Αυτό οδηγεί σε ομαλή λειτουργία και χωρίς
προβλήματα εφαρμογές που δημιουργούνται από αυτό το σύστημα.
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Κόστος
Το παραδοσιακό ή προσαρμοσμένο λογισμικό είναι αρκετά ακριβό στην κατασκευή του
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής. Αν και το κόστος ποικίλλει ανάλογα
με το πεδίο εφαρμογής του έργου και τις ατομικές ανάγκες της εταιρείας, εξακολουθεί
να είναι σημαντικά υψηλό. Αυτή είναι συνήθως μια αξιόλογη επιλογή για μεγάλες
εταιρείες που χρειάζονται πολύ προσαρμοσμένο λογισμικό, το οποίο είναι δύσκολο να
δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια λύση χαμηλού κώδικα / χωρίς κώδικα.
Οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα / χωρίς κωδικό είναι πολύ φθηνότερες σε σύγκριση με
τους παραδοσιακούς ομολόγους τους. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή, για τη χρήση
πλατφόρμων χαμηλού κώδικα, μια εταιρεία πληρώνει μόνο για πρόσβαση στην
καθορισμένη υπηρεσία και όχι για την ανάπτυξή της από την αρχή έως το τέλος.
Ευκινησία
Οι παραδοσιακές πλατφόρμες ανάπτυξης έχουν συνήθως ένα περίπλοκο σύστημα
διαμόρφωσης, καθιστώντας τις λιγότερο ευέλικτες. Επιπλέον, λόγω των πολύπλοκων
κωδικών, απαιτεί πολύ χρόνο για να μάθει και να τους χειριστεί με ακρίβεια.
Συγκριτικά, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα είναι πολύ πιο εύχρηστες και λειτουργούν
λόγω των λειτουργιών μεταφοράς και απόθεσης. Επιπλέον, σε αντίθεση με την
προσαρμοσμένη ανάπτυξη, δεν απαιτείται η συγγραφή κώδικα για την ανάπτυξη των
εφαρμογών.
Συντήρηση
Με την παραδοσιακή ανάπτυξη κώδικα, η συντήρηση αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο,
καθώς οι ενημερώσεις ή η αναθεώρηση θα απαιτήσουν μια ειδική ομάδα ανάπτυξης
εσωτερικών ή τρίτων για την εφαρμογή αλλαγών..
Σε αντίθεση με αυτό, οι πλατφόρμες χαμηλού κώδικα, λειτουργούν συνήθως και
συντηρούνται από την εταιρεία που κατέχει την πλατφόρμα. Αυτό καθιστά τη διαδικασία
συντήρησης απλούστερη καθώς όλες οι ενημερώσεις και οι βελτιώσεις στο λογισμικό
αντιμετωπίζονται από την εταιρεία φιλοξενίας αντί για την επιχείρηση που εγγράφεται
στην υπηρεσία (Sanchis et. al., 2019).
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2.8 Τεχνολογίες Υλοποίησης
2.8.1 PHP

Εικόνα 2-33 Php Logo
Πηγή: PHP: Hypertext Preprocessor, 2020

Η PHP είναι μία γλώσσα σεναρίου γενικής χρήσης που είναι κατάλληλη για την
ανάπτυξη ιστού. Δημιουργήθηκε αρχικά από τον Δανό-Καναδά προγραμματιστή Rasmus
Lerdorf το 1994 Αρχικά, η PHP σημαίνει Προσωπική Αρχική Σελίδα, αλλά τώρα
σημαίνει την αναδρομική αρχικοποίηση PHP: Hypertext Preprocessor.
Ο κώδικας PHP επεξεργάζεται συνήθως σε έναν διακομιστή Ιστού από έναν διερμηνέα
PHP που υλοποιείται ως λειτουργική μονάδα, δαίμονας ή ως εκτελέσιμο Common
Gateway Interface (CGI). Ο τυπικός διερμηνέας PHP, που τροφοδοτείται από το Zend
Engine, είναι ελεύθερο λογισμικό που κυκλοφορεί βάσει της άδειας PHP. Η PHP είναι
ευρέως διαδεδομένη και παραμετροποιείται στους περισσότερους διακομιστές ιστού και
σε σχεδόν κάθε λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, δωρεάν.
Η γλώσσα PHP εξελίχθηκε χωρίς γραπτή επίσημη προδιαγραφή ή πρότυπο έως το 2014,
με την αρχική εφαρμογή να λειτουργεί ως το de facto πρότυπο το οποίο άλλες εφαρμογές
στόχευαν να ακολουθήσουν. Από το 2014, οι εργασίες συνεχίστηκαν για τη δημιουργία
μιας επίσημης προδιαγραφής PHP. Η τελευταία έκδοση είναι η 8.0.0. (Hypertext
Preprocessor) (PHP: Hypertext Preprocessor, 2020).
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2.8.2 HTML/HTML5

Εικόνα 2-34 HTML5 Λογότυπο
Πηγή: HTML Standard, 2020

Το HTML5 είναι η τελευταία εξέλιξη του προτύπου που ορίζει HTML. Ο όρος
αντιπροσωπεύει δύο διαφορετικές έννοιες. Πρόκειται για μια νέα έκδοση της γλώσσας
HTML, με νέα στοιχεία, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, και ένα μεγαλύτερο σύνολο
τεχνολογιών που επιτρέπει τη δημιουργία πιο διαφορετικών και ισχυρών τοποθεσιών
Web και εφαρμογών. Σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους
προγραμματιστές του Open Web με κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω


Semantics (για την ακριβή περιγραφή του περιεχομένου)



Performance & Integration



Connectivity (συνδεσιμότητα και επικοινωνία με τον διακομιστή)



Device Access (πρόσβαση σε δεδομένα εισόδου/εξόδου)



Styling (μορφοποίηση κειμένου)



Multimedia



2D/3D graphics and effects (γραφικά και εφέ)

(HTML Standard, 2020)
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2.8.3 CSS

Εικόνα 2-35 Λογότυπο CSS
Πηγή: Web.archive.org, 2020

Το CSS σημαίνει Cascading Style Sheets. Είναι η γλώσσα κωδικοποίησης που δίνει στον
ιστότοπο την εμφάνιση και τη διάταξή του. Μαζί με την HTML, το CSS είναι
θεμελιώδες για το σχεδιασμό ιστοσελίδων. Χωρίς τη χρήση του οι ιστότοποι θα ήταν
απλό κείμενο σε λευκό φόντο.
Πριν από την ανάπτυξη του CSS το 1996 από το World Wide Web Consortium (W3C),
οι ιστοσελίδες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες τόσο σε μορφή όσο και σε λειτουργία. Τα
πρώτα προγράμματα περιήγησης παρουσίασαν μια σελίδα ως υπερκείμενο - απλό
κείμενο, εικόνες και συνδέσμους προς άλλες σελίδες υπερκειμένου. Δεν υπήρχε καθόλου
διάταξη, απλώς παράγραφοι με κείμενο ή φωτογραφίες σε μία στήλη.
Το CSS επέτρεψε αρκετές καινοτομίες στη διάταξη της ιστοσελίδας, οι πιο σημαντικές
είναι:


Ο ορισμός γραμματοσειρών εκτός από την προεπιλογή για το πρόγραμμα

περιήγησης


Ο ορισμός του χρώματος και το μέγεθος του κειμένου και των συνδέσμων



Η εφαρμογή χρωμάτων στο φόντο.



Η δημιουργία πλαισίων και η διάταξη τους στην σελίδα σε προκαθορισμένη

θέση.
(Web.archive.org, 2020)
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2.8.4 JavaScript

Εικόνα 2-36 Λογότυπο JavaScript
Πηγή: Free JavaScript training, resources and examples for the community, 2020

H JavaScript είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών (scripting language) που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τον έλεγχο δυναμικού περιεχομένου ιστοτόπου,
χωρίς να απαιτείται η επαναφόρτωση (reload) μιας ιστοσελίδας χειροκίνητα. Κάποια από
τα χαρακτηριστικά της είναι


Γραφικά σε κίνηση (animated graphics)



Παρουσιάσεις φωτογραφιών (photo slideshows)



Αυτόματη συμπλήρωση κειμένου (autocomplete suggestion)



Διαδραστικές φόρμες (interactive forms)

(Free JavaScript training, resources and examples for the community, 2020)

2.8.5 Jquery

Εικόνα 2-37 Λογότυπο jQuery
Πηγή: jQuery, 2020
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H jQuery είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την
παρουσίαση και επεξεργασία της HTML, τον χειρισμό συμβάντων (event handling), την
κινούμενη εικόνα CSS και χειρισμό συμβάντων Ajax. Είναι δωρεάν λογισμικό ανοιχτού
κώδικα που χρησιμοποιεί την άδεια MIT. Tον Σεπτέμβριο του 2020, η jQuery
χρησιμοποιείται από το 76,4% των πιο δημοφιλών ιστότοπων. Η ανάλυση ιστού δείχνει
ότι είναι η πιο ευρέως αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη JavaScript με μεγάλο περιθώριο,
έχοντας 3 έως 4 φορές μεγαλύτερη χρήση από οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη JavaScript.
(jQuery, 2020)

2.8.6 MySQL

Εικόνα 2-38 Λογότυπο MySQL
Πηγή: (MySQL, 2020)

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού
κώδικα (RDBMS) η οποία ακολουθεί το μοντέλο πελάτη-διακομιστή. Το RDBMS είναι
ένα λογισμικό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διαχείριση βάσεων
δεδομένων με βάση ένα σχεσιακό μοντέλο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι


Open Source (με συγκεκριμένους όρους που ορίζονται στην GPL), διατίθεται και

σε εμπορική έκδοση.


Εύκολη στην χρήση, παραμετροποίηση και την εγκατάσταση



Ασφαλής (secure)



Προσφέρει υψηλές επιδόσεις (high performance)



Δημοφιλής

(MySQL, 2020)
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Από την παρακάτω εικόνα προκύπτει ότι για το 2020 η Mysql είναι η πιο δημοφιλής
βάση δεδομένων.

Εικόνα 2-39 Στατιστικά Χρήσης Βάσεων Δεδομένων
Πηγή: Most popular databases in 2020 and new trends | EverSQL. EverSQL, 2021

2.8.7 WordPress

Εικόνα 2-40 Λογότυπο WordPress
Πηγή: Blog Tool, Publishing Platform, and CMS - WordPress, 2020
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Το WordPress (WP, WordPress.org) είναι ένα δωρεάν σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (CMS) γραμμένο σε PHP και συνδυάζεται με μια βάση
δεδομένων MySQL ή MariaDB.
Το WordPress αναπτύχθηκε αρχικά ως σύστημα δημοσίευσης ιστολογίων, αλλά έχει
εξελιχθεί για να υποστηρίξει άλλους τύπους περιεχομένου Ιστού, συμπεριλαμβανομένων
πιο παραδοσιακών λιστών αλληλογραφίας και φόρουμ, γκαλερί μέσων, ιστότοπους
μελών, συστήματα μάθησης (LMS) και διαδικτυακά καταστήματα. Το WordPress
χρησιμοποιείται

από

περισσότερους

από

60

εκατομμύρια

ιστότοπους,

συμπεριλαμβανομένου του 38,3% των κορυφαίων 10 εκατομμυρίων ιστότοπων από τον
Απρίλιο του 2019, Το WordPress είναι μια από τις πιο δημοφιλείς λύσεις συστήματος
διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται.
Το WordPress κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου 2003, από τους ιδρυτές του, τον Αμερικανό
προγραμματιστή Matt Mullenweg και τον Άγγλο προγραμματιστή Mike Little,. Το
λογισμικό κυκλοφορεί με άδεια GPLv2 (ή νεότερη) (Blog Tool, Publishing Platform, and
CMS - WordPress, 2020)

2.8.8 WooCommerce

Εικόνα 2-41 Λογότυπο WooCommerce
Πηγή: (WooCommerce - eCommerce for WordPress, 2020)
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Το WooCommerce είναι μια ευέλικτη, ανοιχτού κώδικα λύση για το ηλεκτρονικό
εμπόριο που βασίζεται στο WordPress. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2008 ως WooThemes και
το 2017 αποφάσισε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, το
WooCommerce δίνει τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να
αναπτύσσουν ακριβώς το κατάστημα που θέλουν και να πουλήσουν στο διαδίκτυο.
Τον Νοέμβριο του 2007, οι Mark Forrester, Magnus Jepson και Adii Pienaar
συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα νέο θέμα για το WordPress. Μετά από
μερικούς μήνες δημιουργίας και πώλησης θεμάτων μαζί, αποφάσισαν να ιδρύσουν από
κοινού την WooThemes. Το πρώτο μας plugin, το WooCommerce, πρωτοεμφανίστηκε
το 2011, επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέψουν τον ιστότοπό τους στο WordPress
σε επαγγελματική βιτρίνα ηλεκτρονικού εμπορίου. Στη συνέχεια, όπως παρουσιάζεται
και στην παρακάτω εικόνα το WooCommerce είναι το πιο δημοφιλή Plug-in για την
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εικόνα 2-42 WooCommerce sites
Πηγή: (WooCommerce - eCommerce for WordPress, 2020)

(WooCommerce - eCommerce for WordPress, 2020)
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2.8.9 Apache

Εικόνα 2-43 Apache Http Server
Πηγή: Apache Friends, 2020

Ο Apache HTTP ο οποίος είναι ευρύτατα γνωστός ως Apache είναι ο πιο δημοφιλής
εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web). Κατά την επίσκεψη του χρήστη σε ένα
διαδικτυακό τόπο ο περιηγητής (browser) στέλνει αίτημα στον εξυπηρετητή (server)
μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, ο οποίος ανταποκρίνεται στο αίτημα και στέλνει τις
απαραίτητες ιστοσελίδες στο πρόγραμμα πλοήγησης. O Apache είναι ένας από τους
δημοφιλέστερους εξυπηρετητές ιστού, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες
όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Κυκλοφόρησε υπό την άδεια
λογισμικού Apache και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Συντηρείται από μια
κοινότητα ανοικτού κώδικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache
Software Foundation). Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής
συνεργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL
(Apache Friends, 2020)
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2.8.10 PhpMyAdmin

Εικόνα 2-44 Λογότυπο PhpMyAdmin
Πηγή: PhpMyAdmin, 2020

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισμικού γραμμένο σε PHP, που
προορίζεται να διαχειριστεί τη διαχείριση της MySQL μέσω προγράμματος περιήγησης.
Το phpMyAdmin υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών στο MySQL και το
MariaDB. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι


Διαθέτει διεπαφή web



Υποστηρίζει την πλειοψηφία των δυνατοτήτων της MySQL



Διαχειρίζεται λογαριασμούς και δικαιώματα χρηστών MySQL



Επιτρέπει την εισαγωγή μαζικά δεδομένων (π.χ. μέσω αρχείου csv)



Επιτρέπει την εξαγωγή των δεδομένων σε διάφορες μορφοποιήσεις (CSV, SQL,
XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text and Spreadsheet, Word,
LATEX κ.α.)



Επιτρέπει την παράλληλη διαχείριση πολλών διακομιστών
2020)
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(PhpMyAdmin,

2.8.11 Xampp

Εικόνα 2-45 Λογότυπο Xampp
Πηγή: Apache Friends Xampp, 2020

Το XAMPP είναι ένα δωρεάν πακέτο στοίβας λύσεων διακομιστή ιστού ανοιχτού
κώδικα ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την Apache Friends, που αποτελείται
από τον διακομιστή Apache HTTP, τη βάση δεδομένων MySQL και διερμηνείς για
σενάρια γραμμένα στις γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl.Δεδομένου ότι οι
περισσότερες πραγματικές εφαρμογές διακομιστή ιστού χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία
με το XAMPP, καθιστά δυνατή τη μετάβαση από έναν τοπικό δοκιμαστικό διακομιστή
σε έναν ζωντανό διακομιστή (Apache Friends Xampp, 2020)
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3.

Μεθοδολογία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η βασική διατύπωση του προβλήματος και η
μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί προκειμένου να εξαχθεί το αποτέλεσμα το οποίο
θα απαντά στο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην εργασία αυτή. Επιπλέον,
παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που θα έχουν τα συστήματα που θα αναπτυχθούν, καθώς
και οι βασικός αρχικός σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας.

3.1 Διατύπωση του Προβλήματος – Μεθοδολογία
Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής πραγματοποίησα μία σύγκριση η οποία αφορά την
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων
ανάπτυξης λογισμικού. Δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα με τη χρήση του
παραδοσιακού τρόπου ανάπτυξης και με τη χρήση ενός συστήματος CMS και
συγκεκριμένα το WordPress. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο ηλεκτρονικό
κατάστημα με τη χρήση κώδικα (traditional development) ώστε να μπορούν να ληφθούν
κάποιες βασικές μετρικές προκειμένου να παρουσιαστεί η βέλτιστη επιλογή αναφορικά
με την ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα του κάθε συστήματος. Οι καρτέλες που
θα δημιουργηθούν καθώς και το περιεχόμενο και των δύο καταστημάτων θα είναι το
ίδιο, προκειμένου να μπορέσει να γίνει σωστά η αξιολόγηση τους και η μέτρηση των
τιμών που απαιτούνται για τη σύγκρισή τους. Οι τιμές αυτές είναι:
•

Χρόνος φόρτωσης σελίδας (Load Time)

•

Χρόνος & Απαιτήσεις Παραμετροποίησης Διακομιστή (Χampp & Μysql)

•

Χρόνος Ανάπτυξης

•

Χρόνος Δοκιμών & Ενσωμάτωσης (integration & testing)

•

Αναγνωσιμότητα κώδικα (Code Readability)

•

Επαναχρησιμοποίηση κώδικα (Code Reusability)

•

Συντήρηση κώδικα (Code Maintenance)

•

Δυνατότητα προσαρμογής (Code Customization)

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης θα παρουσιαστούν στην ενότητα 4.
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Για την ανάπτυξη του κώδικα με τον παραδοσιακό τρόπο έγινε χρήση μιας παραλλαγής
του μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού του «Μοντέλο του Καταρράκτη». Για την σχεδίαση
και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή του
μοντέλου του καταρράκτη (waterfall model) το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω
στάδια τα οποία έχουν την παρακάτω σειρά όπως φαίνεται στην εικόνα. Η παραλλαγή
του μοντέλου αυτού σχετίζεται με την συνεχή ανατροφοδότηση όλων των φάσεων της
ανάπτυξης του λογισμικού.
Επιπλέον, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα η οποία έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενο
κεφάλαιο, και προκειμένου να μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των τεχνολογιών όπως
αυτές

χρησιμοποιούνται

από

τους

περισσότερους

χρήστες,

έχει

αναπτυχθεί

ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα Β. Το ερωτηματολόγιο αυτό
διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά σε διάφορους προγραμματιστές, οι οποίοι κλήθηκαν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις του. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού
τύπου και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert για την αξιολόγηση των απαντήσεων. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστεί στην ενότητα 4.4. Σημειώνεται ότι το
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ακολουθεί τη λογική που παρουσιάζεται από
τους Norrie et. al, (2014).
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε ηλεκτρονικά σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες
απασχολούν προγραμματιστές με το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να λάβουν
μέρος στην έρευνα. Σε κάθε επιχείρηση ζητήθηκε να τηρηθεί η ανωνυμία των
συμμετεχόντων και έγινε παρουσίαση των απαιτήσεων και του στόχου της έρευνας πριν
την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Συνολικά οι συμμετέχοντες προήλθαν από 6
διαφορετικές επιχειρήσεις, το όνομα των οποίων έχει ζητηθεί να μην παρουσιαστεί. Ο
αριθμός των τελικών χρηστών που απάντησαν ήταν 52 σε διάστημα ενός μήνα. Το
βασικό κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η γνώση και η ενασχόλησή
τους με τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας είτε κάποιο έτοιμο πλαίσιο, όπως το
WordPress, ή και απλό κώδικα σε php.
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3.1.1 Μοντέλο Καταρράκτη

Εικόνα 3-1 Μοντέλο Καταρράκτης
Πηγή: google images

Το μοντέλο του καταρράκτη έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
•

Είναι ίσως η παλαιότερη και η ωριμότερη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού.

•

Είναι απλή στην κατανόηση (straightforward) από τους πελάτες, τους τελικούς
χρήστες αλλά και από τους συμβούλους υλοποίησης.

•

Συχνά συμβατή με τις προδιαγραφές του πελάτη.

•

Το μοντέλο του καταρράκτη αποτελεί την βάση των άλλων μεθόδων.
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•

Οι

εργασίες

για

την

ολοκλήρωση

του

έργου

εύκολα

επιμερίζονται

προγραμματιστών, αναλυτών, πωλητών, και των πελατών.

Μειονεκτήματα
•

Η γραμμικότητα που απαιτεί το μοντέλο σε πραγματικά έργα δύσκολα βρίσκει
εφαρμογή. Λόγω του παραπάνω έχει επιλεχθεί μία μικρή παραλλαγή του μοντέλου
και δίνεται η δυνατότητα της ανατροφοδότησης σε κάθε στάδιο.

•

Όταν ένα έργο απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του η ανάλυση
του συστήματος και ο εντοπισμός των προδιαγραφών απαιτεί διαρκή αξιολόγηση.

•

Η τελική εικόνα αργεί να παρουσιαστεί στον τελικό χρήστη με αποτέλεσμα να χαθεί
ο αρχικός ενθουσιασμός, η αρχική δυναμική ανανέωσης και να υποτιμηθεί η
καταβαλλόμενη προσπάθεια. Το μοντέλο εύκολα οδηγεί σε πλήρη διαχωρισμό των
ρόλων των προγραμματιστών, των αναλυτών, των πωλητών, των τελικών χρηστών
και των επικεφαλής, με πιθανές αρνητικές συνέπειες όπως ασυνεννοησία.

3.1.2 Παραμετροποίηση Πειράματος
Το πειραματικό μέρος εκτελέστηκε στον προσωπικό μου υπολογιστή ο οποίος έχει τα
παρακάτω χαρακτηριστικά.
Πίνακας 2-4 Χαρακτηριστικά υπολογιστή
Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 10 Pro

Μνήμα RAM

8 GB

Επεξεργαστής

Intel i7

Σκληρός Δίσκος

SSD 250 GB

Κουτί

DELL

Επιπλέον για την φιλοξενία και των δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιήθηκε
η σουίτα εργαλείων XAMPP. Για τον καθορισμό των προδιαγραφών και των
απαιτήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του
καταρράκτη και στις δύο περιπτώσεις.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία τέθηκαν βασίστηκαν στις προηγούμενες
αξιολογήσεις και είναι η αξιολόγηση των φάσεων Συλλογής Απαιτήσεων, του
Σχεδιασμού, της Ανάπτυξης, της Ενσωμάτωσης, των δοκιμών καλής λειτουργίας και της
συντήρησης.
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3.2 Απαιτήσεις Συστήματος
Το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο θα κατασκευαστεί πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά


Να είναι δυναμικό



Να υπάρχει δυνατότητα μαζικής εισαγωγής/μεταβολής προϊόντων



Ο χρόνος φόρτωσης να είναι αποδεκτός από τον χρήστη



Η διάταξη της οθόνης να είναι συγκεκριμένη και να προσαρμόζεται στην
συσκευή του χρήστη



Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και εφαρμογής φίλτρων στα
προϊόντα της αναζήτησης



Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί λίστα επιθυμιών



Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
αγόρασε



Το ηλεκτρονικό κατάστημα να διαθέτει σύστημα επιβράβευσης,



Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει είτε ως επισκέπτης είτε να δημιουργήσει
λογαριασμό



Κουμπιά και λίστες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Buttons).

3.3 Σχεδιασμός Υλοποίησης
3.3.1 Actors (Δράστες)
Ο Χρήστης Διαχειριστής πραγματοποιεί ελέγχους κατά την λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος (έλεγχος για την ενημέρωση με νέα δεδομένα). Είναι παθητικός
υποχρεωτικός δράστης.
Ο

χρήστης

Καταχωρητής

είναι

υπεύθυνος

για

την

μαζική

εισαγωγή/μεταβολή/τροποποίηση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος Είναι
Ενεργός Χρήστης.
Ο Χρήστης Πελάτης πραγματοποιεί την αναζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, εφαρμόζει
φίλτρα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, προσθέτει αγαθά στη λίστα επιθυμιών,
αξιολογεί τα αγαθά τα οποία αγοράζει και επιβραβεύεται για τις αγορές του. Είναι
ενεργός δράστης.
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Πίνακας 2-5 Χρήστης Αναζήτησης
Description

Ο Χρήστης Πελάτης πραγματοποιεί την αναζήτηση αγαθών
και υπηρεσιών, εφαρμόζει φίλτρα στα αποτελέσματα των
αναζητήσεων, προσθέτει αγαθά στη λίστα επιθυμιών,
αξιολογεί τα αγαθά τα οποία αγοράζει και επιβραβεύεται για
τις αγορές του. Είναι ενεργός δράστης.

Aliases

Καμία

Inherits

Καμία

Actor Type

Ενεργός χρήστης -

δρα στο front end του ηλεκτρονικού

καταστήματος.
Contact Person
Contact Details

Πίνακας 2-6 Χρήστης Καταχωρητής
Description

Ο Χρήστης Καταχωρητής πραγματοποιεί μαζική είσαγωγή
και

ενημέρωση

των

προϊόντων

του

ηλεκτρονικού

καταστήματος. Είναι ενεργός δράστης.
Aliases

Καμία

Inherits

Καμία

Actor Type

Ενεργός χρήστης καταστήματος.

Contact Person
Contact Details
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δρα στο back end του ηλεκτρονικού

3.3.2 Περιγραφές χρήσης (Use Case Descriptions)
3.3.2.1

Αναζήτηση Αγαθών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει στον χρήστη την αναζήτηση αγαθών και
υπηρεσιών. Ο χρήστης αναζητεί αγαθά και υπηρεσίες βάσει 2-3 λέξεων και εφαρμόζει
φίλτρα στα προϊόντα της αναζήτησης.
Actors:
Χρήστης Πελάτης
Preconditions:
Το e-shop να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και να διαθέτει προϊόντα &

1.

υπηρεσίες προς πώληση.
Scenario Text:
2.

Ο χρήστης αναζητεί προϊόντα βάσει 2-3 λέξεων κλειδί

3.

Εμφανίζονται τα προϊόντα ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης του χρήστη.

Alternative Courses:
O χρήστης εφαρμόζει φίλτρα στα προϊόντα τα οποία εμφανίστηκαν στην

3.1

αναζήτηση
Extends:
None
User Interfaces:
Κύρια σελίδα
Constraints:
Questions:
Notes:
Authors:
Source Documents:

3.3.2.2

Προσθήκη Αγαθού στη Λίστα Επιθυμιών

Ο χρήστης αφού πλοηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και βρει κάποια προϊόντα τα
οποία των ενδιαφέρουν τα προσθέτει στην λίστα επιθυμιών του
Actors:
Χρήστης Πελάτης
Preconditions:
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Το e-shop να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και να διαθέτει προϊόντα &

1.

υπηρεσίες προς πώληση.
Scenario Text:
2.

Ο χρήστης αναζητεί προϊόντα βάσει 2-3 λέξεων κλειδί

3.

Εμφανίζονται τα προϊόντα ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης του χρήστη.

4.

Προσθέτει στην λίστα επιθυμιών τα προϊόντα τα οποία δεν αγοράζει αλλά

σκέφτεται να αγοράσει στο μέλλον.
Alternative Courses:
Extends:
None
User Interfaces:
Κύρια σελίδα
Constraints:
Questions:
Notes:
Authors:
Source Documents:

3.3.2.3

Προσθήκη Αγαθού στη Λίστα Επιθυμιών

Actors:
Χρήστης Πελάτης
Preconditions:
1.

Το e-shop να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και να διαθέτει προϊόντα και

υπηρεσίες προς πώληση και ο χρήστης να έχει αγοράσει ένα αγαθό.
Scenario Text:
2.

Ο χρήστης εισέρχεται στο λογαριασμό του

3.

Ο χρήστης γράφει την αξιολόγηση για το προϊόν που αγόρασε.

Alternative Courses:
Extends:
None
User Interfaces:
Κύρια σελίδα
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Constraints:
Questions:
Notes:
Authors:
Source Documents:

3.3.3 Προσθήκη Αγαθού στη Λίστα Επιθυμιών
Actors:
Χρήστης Καταχωρητής
Preconditions:
1.

Το e-shop να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Scenario Text:
2.

Ο χρήστης ετοιμάζει ένα φύλλο εργασίας με τα προϊόντα προς εισαγωγή /

μεταβολή
3.

Ο χρήστης εισάγει τα προϊόντα

4.

Η εισαγωγή είναι επιτυχημένη

Alternative Courses:
4.1

Η εισαγωγή δεν είναι επιτυχημένη, βάσει του μηνύματος λάθους ο χρήστης

διορθώνει τα λάθη και τα ξαναεισάγει στη βάση.
Extends:
None
User Interfaces:
Κύρια σελίδα
Constraints:
Questions:
Notes:
Authors:
Source Documents:
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4. Αποτελέσματα
Σε αυτήν ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειραματικού μέρους
της εργασίας. Περιγράφεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση
του

CMS

Wordpress/WooCommerce

και

την

χρήση

των

τεχνολογιών

php/html/css/bootstrap. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί
σύγκριση και θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε
μεθόδου βάσει των χαρακτηριστικών ενός επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος
και

ιστοσελίδας

που

παρουσιάστηκαν

στην

παραπάνω

ενότητα.

Παρακάτω

παρουσιάζονται τα βήματα της υλοποίησης των δύο ηλεκτρονικών καταστημάτων
ρούχων.

4.1 Ανάπτυξη Κώδικα
Τα σημαντικότερα σημεία ανάπτυξης του e-shop τόσο σε wordpress αλλά και σε php
περιγράφονται στο παράρτημα.
Σχετικά με την φάση της ανάπτυξης του e-shop (με τη χρήση του wordpress) δεν
απαιτήθηκε καθόλου η συγγραφή κώδικα. Το μόνο που ήταν απαραίτητο ήταν η καλή
μελέτη των οδηγιών χρήσης και παραμετροποίησης του Wordpress και του
WooCommerce. Λόγω της χρήσης του CMS η ανάπτυξη του e-shop διήρκησε 3 μέρες.
Δεν απαιτήθηκαν ειδικές

γνώσεις

προγραμματισμού

και

συγγραφής

κώδικα.

Απαιτήθηκαν γνώσεις και δεξιότητες παραμετροποίησης και εύρεσης των πιο
κατάλληλων πρόσθετων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πρόσθετα


Customer Reviews for WooCommerce, πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται για
την αξιολόγηση των προϊόντων.



Mailchimp for WooCommerce, πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται για την
αποστολή ενημερωτικών δελτίων



WOOF - WooCommerce Products Filter, πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται
για την ταξινόμηση προϊόντων



Λίστα Επιθυμιών YITH WooCommerce, πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται
για την δημιουργία λίστας επιθυμιών ενός χρήστη



WP Import All, πρόσθετο το οποίο χρησιμοποιείται για την μαζική
εισαγωγή/τροποποίηση προϊόντων
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4.2 Σχεδιασμός Οθονών
H οθόνη του e-shop θα χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες. Στην πρώτη
ενότητα βρίσκεται το λογότυπο και ο τίτλος του e-shop, στην δεύτερη το μενού, στην
τρίτη ενότητα το κύριο μέρος του e-shop όπου προβάλλονται τα αγαθά προς πώληση και
στην τέταρτη ενότητα είναι το κάτω μέρος σελίδας (footer). Όλες ενότητες έχουν
στοίχιση justified και είναι οριοθετημένες η μία κάτω από την άλλη. Χρησιμοποιούνται
κατάλληλα πρόσθετα και πλαίσια εφαρμογής (π.χ. bootstrap) ώστε η οθόνη να είναι
συμβατή με όλους τους τύπους των συσκευών (π.χ. κινητές συσκευές, tablets) και όλες
τις διαστάσεις. Ενδεικτικά παρακάτω το σχήμα της οθόνης είναι
Ενότητα 1 |(λογότυπο & αναζήτηση κειμένου)

Ενότητα 2 (Μενού Ε-shop)

Ενότητα 3 (Κύριο Μέρος)

Ενότητα 4 (footer)

4.2.1 Ηλεκτρονικό κατάστημα με το CMS Wordpress
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες σελίδες που προέκυψαν από την
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του Wordpress.
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Εικόνα 4-1 Αρχική Οθόνη Ηλεκτρονικού Καταστήματος
Πηγή: ίδια επεξεργασία

63

Εικόνα 4-2 Οθόνη Αναζήτησης Προϊόντων βάσει κατηγορίας
Πηγή: ίδια επεξεργασία
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Εικόνα 4-3 Εμφάνιση Προϊόντος
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Εικόνα 4-4 Προσθήκη Προϊόντος στην Λίστα Επιθυμιών
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Πηγή: ίδια επεξεργασία

Εικόνα 4-5 Κουμπιά & Λίστες Κοινωνικής Δικτύωσης
Πηγή: ίδια επεξεργασία

4.2.2 Ηλεκτρονικό κατάστημα με τη γλώσσα προγραμματισμού Php
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι εικόνες από το ηλεκτρονικό κατάστημα το
οποίο δημιουργήθηκε με τη χρήση php/html5/css.

4.2.2.1

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Για την λειτουργία του e-shop είναι απαραίτητη η δημιουργία βάσης δεδομένων. To
διάγραμμα της βάσης δεδομένων είναι το παρακάτω
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Εικόνα 4-6 Διάγραμμα Βάσης Δεδομένων
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Η βάση αποτελείται από τους πίνακες


Users Στον πίνακα users αποθηκεύονται τα απαραίτητα στοιχεία ενός πελάτη.
Πιο συγκεκριμένα περιέχει το όνομα, το επίθετο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
του χρήστη και τον κωδικό του πρόσβασης.



Usersdetails Ο πίνακας Usersdetails περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το
λογαριασμό του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα περιέχει την διεύθυνση του χρήστη.
(οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και επιπλέον πληροφορίες)



Ratings Ο πίνακας Ratings περιέχει όλες τις αξιολογήσεις του χρήστη σχετικά με
αγορασμένα προϊόντα του. Πιο συγκεκριμένα, τον κωδικό του χρήστη, τον
κωδικό του προϊόντος, το σχόλιο του και τον αριθμό των αστεριών.



Wishlist Ο πίνακας Wishlist περιέχει όλα τα προϊόντα της λίστας επιθυμιών του
πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμεί
ο χρήστης.
67



Prods Ο πίνακας prods περιέχει όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Περιέχει το όνομα, τον τίτλο, σύντομη περιγραφή, ολοκληρωμένη
περιγραφή, αριθμό κομματιών στην αποθήκη διαθέσιμα για πούλημα, κατηγορία,
κόστος αποστολής, τιμή, τιμή με την έκπτωση και σχετική φωτογραφία.



Category Ο πίνακας category περιέχει τις κατηγορίες των προϊόντων. Η κάθε
κατηγορία περιέχει όνομα και σχετική φωτογραφία.

4.2.2.1.1 Χρήση Προτύπου
Για την διάταξη της σελίδας χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα από την σελίδα
και

https://startbootstrap.com/templates/shop-homepage/
https://startbootstrap.com/templates/shop-item/.

Η

διάταξη

παρουσιάζεται στις εικόνες παρακάτω.

Εικόνα 4-7 Σελίδα Παρουσίασης Πολλών Προϊόντων
Πηγή: ίδια επεξεργασία
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σελίδας

είναι

όπως

Εικόνα 4-8 Σελίδα Παρουσίασης Προϊόντος
Πηγή: ίδια επεξεργασία

4.2.2.1.2 Σχολιασμός Κώδικα
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα κυριότερα κομμάτια κώδικα.
Σύνδεση php με βάση MySQL

Εικόνα 4-9 Snippet mysqli connect to Mysql
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Στην αρχική σελίδα εμφανίζονται 12 προϊόντα ταξινομημένα βάσει τιμής
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Εικόνα 4-10 Αρχική Σελίδα εμφάνιση 12 προϊόντων ταξινομημένα βάσει τιμής
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Σχετικά με την αναζήτηση χρησιμοποιείται ο παρακάτω κώδικας

Εικόνα 4-11 Αναζήτηση Προϊόντων
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Ο κώδικας ο οποίος χρησιμοποιείται για να φέρει έναν προιόν είναι το παρακάτω.

Εικόνα 4-12 Εμφάνιση ενός Προϊόντος
Πηγή: ίδια επεξεργασία
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Για την επιλογή φίλτρων χρησιμοποιείται το παρακάτω κομμάτι κώδικα.

Εικόνα 4-13 Φίλτρα στην εμφάνιση προϊόντων
Πηγή: ίδια επεξεργασία

‘Ολος ο κώδικας επισυνάπτεται στο CD της πτυχιακής
4.2.2.2

Οθόνες Συστήματος

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές οθόνες του e-shop.
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Εικόνα 4-14 Αρχική Οθόνη Συστήματος
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Εικόνα 4-15 Οθόνη Προϊόντος
Πηγή: ίδια επεξεργασία
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Εικόνα 4-16 Οθόνη Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
Πηγή: ίδια επεξεργασία

Εικόνα 4-17 Λίστα Επιθυμιών
Πηγή: ίδια επεξεργασία

4.2.2.3

Εκσφαλμάτωση(Debugging)
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Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του e-shop πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από
έλεγχοι. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επιτυχημένοι έλεγχοι


Έλεγχος καλής λειτουργίας της διαδικασίας εγγραφής του χρήστη στο e-shop.



Έλεγχος καλής λειτουργίας της σύνδεσης του χρήστης με το e-shop.



Έλεγχος καλής λειτουργίας της αναζήτησης αγαθών και υπηρεσιών.



Έλεγχος καλής λειτουργίας τη διαδικασίας σχολιασμού προϊόντος.



Έλεγχος καλής λειτουργίας της παρουσίασης των προϊόντων.



Έλεγχος καλής λειτουργίας της λίστας επιθυμιών.



Γενικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματος.

Οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του e-shop php βρίσκονται
στο παράρτημα.

4.3 Συγκριτική ανάλυση
Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας τα πρώτα συμπεράσματα είναι
πως η ανάπτυξη ενός συστήματος από την αρχή (from scratch) είναι κατάλληλη:


‘Όταν η δομή της σελίδας είναι απλή. Δηλαδή είτε είναι μία σελίδα με λίγες
σελίδες ή όταν η ιεραρχία της σελίδας αποτελείται από 2-3 επίπεδα.



‘Όταν δεν απαιτείται πολύπλοκη λειτουργικότητα



‘Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος (στον διακομιστή φιλοξενίας)



Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού και συνήθως είναι απαραίτητη η χρήση
ενός λογισμικού FTP.
Η χρήση του CMS είναι κατάλληλη:



‘Όταν η δομή της σελίδας είναι πολύπλοκη.



‘Όταν απαιτούνται μια σειρά από λειτουργίες π.χ.. Live chat module, calendar,
feeds in a sidebar, κ.α.



‘Όταν ο χρήστης δεν είναι εξοικειωμένος με τον προγραμματισμό ή το web
design.



‘Όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για τον πειραματισμό με τη χρήση του CMS.
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Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αποπεράτωσης της πτυχιακής μου
εργασίας συμπεραίνω ότι
Πίνακας 2-7 Συγκριτικά αποτελέσματα για κάθε φάση υλοποίησης
E-SHOP CMS

E-SHOP PHP (from Scratch)

Φάση Συλλογής

Η φάση είναι ίδια και στις δύο

Η φάση είναι ίδια και στις δύο

Απαιτήσεων

περιπτώσεις

περιπτώσεις

Σχεδιασμός

Η φάση είναι ίδια και στις δύο

Η φάση είναι ίδια και στις δύο

περιπτώσεις

περιπτώσεις

Με τη χρήση του CMS δεν

Η ανάπτυξη απαιτεί γνώσεις

απαιτείται ιδιαίτερη γνώση

προγραμματισμού και

προγραμματισμού. Απαιτούνται

ανάπτυξης βάσεων δεδομένων.

γνώσεις παραμετροποίησης και

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός

καλής χρήσης του CMS.

απαιτεί ιδιαίτερα προσοχή. Η

H ανάπτυξη και ο σχεδιασμός

εύρεση λαθών και η διόρθωσή

για έναν έμπειρο χρήστη δεν

τους είναι χρονοβόρα και

απαιτεί μεγάλο χρονικό

πολύπλοκη διαδικασία.

διάστημα.

Ο χώρος που απαιτείται είναι

Κατά την ανάπτυξη απαιτήθηκε

πολύ μικρός και ο χρόνος

μεγαλύτερος χώρος στο δίσκο

φόρτωσης κατά την διάρκεια

και ΄κατά την παραμετροποίηση

της ανάπτυξης και συγγραφής

παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος

κώδικα είναι λίγος.

Ανάπτυξη

φόρτωσης (load time) ήταν
υψηλός.

Ενσωμάτωση &

Δεν απαιτείται πολύ χρόνο για

Η ενσωμάτωση ήταν σχετικά

Δοκιμές Καλής

την ενσωμάτωση και του

απλή αλλά ο έλεγχος

Λειτουργίας

ελέγχου καλής λειτουργίας ήταν.

ορθότητας και καλής
λειτουργίας ήταν πολύπλοκος
και χρονοβόρος.

Λειτουργία &

Δεν δοκιμάστηκε

Δεν δοκιμάστηκε

Συντήρηση
Στον παρακάτω πίνακα έχω κωδικοποιήσει την όλη εμπειρία σύγκρισης και
ανάπτυξης με τις δύο μεθόδους. Οι χρόνοι παραμετροποίησης και ανάπτυξης
μετρήθηκαν με βάση τον χρόνο που απαιτήθηκε από τον προγραμματιστή για την
υλοποίηση των σελίδων που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία. Ο χρόνος δοκιμών
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είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. Στις
περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται η έννοια των ημερών, οι ώρες αντιστοιχούν στις
εργάσιμες ώρες (8h) που διατίθενται από κάθε προγραμματιστή που εργάζεται σε κάποια
επιχείρηση προκειμένου να αναπτύξει ένα παρόμοιο προϊόν. Για τη μέτρηση του χρόνου
φόρτωσης χρησιμοποιήθηκε το ενσωματωμένο εργαλείο του chrome browser το οποίο
μετρά τον χρόνο φόρτωσης της εκάστοτε σελίδας.
Πίνακας 2-8 Συγκριτικά αποτελέσματα μετρήσεων
E-SHOP CMS

E-SHOP PHP (from
Scratch)

Load Time

Αργός

Γρήγορος

Αρχική Σελίδα

7 sec

1 sec

11 sec

1 sec

10 sec

1 sec

13 sec

1 sec

2h

2h

2 μέρες

6 μέρες

1 μέρα

4 μέρες

Hoodies

T-shirts

Accessories
Χρόνος & Απαιτήσεις
Παραμετροποίησης
Διακομιστή (Χampp &
Μysql)
Χρόνος Ανάπτυξης
Χρόνος Δοκιμών &
Ενσωμάτωσης
(integration & testing)

Ναι, αλλά απαιτούνται
Code Readability

Ναι

γνώσεις
προγραμματισμού
Ναι, αλλά απαιτούνται

Code Reusability

Ναι

γνώσεις
προγραμματισμού

Code Maintenance

Ναι
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Ναι, αλλά απαιτούνται
γνώσεις

προγραμματισμού
Όχι
Code Customization

(απαιτεί plugin, ειδικές
γνώσεις που αρκετές φορές
δεν είναι δωρεάν)

Ναι, αλλά απαιτούνται
γνώσεις
προγραμματισμού

Σύμφωνα με το ερευνητικό ερώτημα το οποίο τέθηκε στην ενότητα 1 και με βάση
τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και μετρήθηκαν στις δύο ξεχωριστές πλατφόρμες
που έχουν υλοποιηθεί, σημειώνεται ότι κάθε τρόπος υλοποίησης έχει ξεχωριστές
απαιτήσεις και ανάγκες. Τα CMS αποτελούν συστήματα που δίνουν την ευκολία στον
χρήστη να αναπτύξει την πλατφόρμα που θέλει, ακόμη και αν δεν έχει τις απαραίτητες
γνώσεις, έχουν όμως ιδιαιτερότητες όσον αφορά τον χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας,
καθώς αυτός εξαρτάται από το επιπλέον περιεχόμενο που θα προστεθεί στην εκάστοτε
πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, κατά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ή σελίδας με
μέθοδο traditional development, είναι απαραίτητες οι γνώσεις κώδικα, ώστε να μπορέσει
να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι αποτελεσματικό.
Αναφορικά με την ευχρηστία που αναφέρεται στο ερευνητικό ερώτημα, και οι
δύο τρόποι παράγουν ένα άρτιο αποτέλεσμα, εάν φυσικά στη μέθοδο υλοποίησης from
scratch η ανάπτυξη γίνει από επαγγελματία προγραμματιστή. Το περιβάλλον υλοποίησης
διαφοροποιείται, καθώς στην περίπτωση των CMS ο προγραμματιστής δημιουργεί τη
σελίδα μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, ενώ στην δεύτερη
περίπτωση πρέπει να γραφεί κώδικας από την αρχή σε μια από τις προγραμματιστικές
πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ευρέως γι’ αυτό τον σκοπό.

4.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
Οι 52 συμμετέχοντες (73,08% άνδρες, 23,08% γυναίκες, 3,86 άλλο) ανήκαν σε
διαφορετικές ηλικίες και οι περισσότεροι με 1- 5 χρόνια εμπειρίας όπως φαίνεται στις
ακόλουθες εικόνες.
Μια ακόμη ερώτηση η οποία ήταν κομβικής σημασίας στο εν λόγω
ερωτηματολόγιο αφορά το είδος εργασίας του κάθε συμμετέχοντα. Οι κατηγορίες οι
οποίες σχετίζονται με τις πλατφόρμες που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία είναι ο
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προγραμματιστής (developer) και ο σχεδιαστής (designer). Κάθε εργαζόμενος σε μερικές
εταιρίες μπορεί να έχει περισσότερο κάποιον από τους παραπάνω ρόλους ή να είναι
αμιγώς προγραμματιστής ή σχεδιαστής. Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί η θέση του
κάθε συμμετέχοντα στα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την παρούσα έρευνα. Η
εικόνα 4-21 παρουσιάζει την κατανομή των θέσεων εργασίας των συμμετεχόντων. Με
βάση τα ποσοστά αυτά παρουσιάζεται πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν
ξεκάθαρο ρόλο στην επιχείρηση που εργάζονται, με αποτέλεσμα να μπορούν να δώσουν
πιο ξεκάθαρες απαντήσεις στην έρευνα αυτή.

Εικόνα 4-18 Φύλο συμμετεχόντων

Εικόνα 4-19 Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων
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Εικόνα 4-20 Χρόνια εμπειρίας συμμετεχόντων στον εν λόγω τομέα

Εικόνα 4-21 Είδος εργασίας συμμετεχόντων
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 8 ερωτήσεις αναφορικά με την εμπειρία
τους, το πως και ποια τεχνολογία χρησιμοποιούν, ώστε να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση
των προτιμήσεων της κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων. Στις ακόλουθες παραγράφους
αναλύονται οι ερωτήσεις και σχολιάζονται μια προς μια.
1. Χρησιμοποιείτε συχνά κώδικα ανάπτυξης;
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες, οι λιγότεροι από αυτούς
σημειώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνά έως αρκετά συχνά κώδικα ανάπτυξης (CMS) για
να υλοποιήσουν μια σελίδα ή μια εφαρμογή. Το περισσότερο ποσοστό χρησιμοποιεί
σπάνια έως καθόλου CMS για να πετύχει τους σκοπούς του.
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Εικόνα 4-22 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 1.
2. Χρησιμοποιείτε συχνά κάποιο CMS (π.χ. WP);
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι χρήστες, οι περισσότεροι από αυτούς
σημειώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνά έως αρκετά συχνά ένα πλαίσιο ανάπτυξης για να
υλοποιήσουν μια σελίδα ή μια εφαρμογή. Ένα μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιεί σπάνια
έως καθόλου πλαίσιο για να πετύχει τους σκοπούς του.
Συγκριτικά με την παραπάνω ερώτηση, παρουσιάζεται ότι η ευκολία των πλαισίων
ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους χρήστες να το χρησιμοποιήσουν για να
πετύχουν τον σκοπό τους. Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη μιας σελίδας με ένα πλαίσιο
ανάπτυξης υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιμες ενώ δεν υπάρχει η απαίτηση για
ιδιαίτερες γνώσεις.

Εικόνα 4-23 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 2.
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3. Ακολουθείτε WP σελίδες για έμπνευση;
Η έμπνευση για την ανάπτυξη μιας σελίδας ή εφαρμογής είναι σημαντική κατά την
ανάπτυξη της καθώς λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη διάδραση της
σελίδας με τον χρήστη, και την εισαγωγή/κατανομή των πληροφοριών. Οι
συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα σημείωσαν πως ακολουθούν κυρίως σελίδες που
έχουν υλοποιηθεί με κάποιο πλαίσιο ανάπτυξης ώστε να μπορέσουν να πάρουν ιδέες για
την δική τους σελίδα/εφαρμογή.

Εικόνα 4-24 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 3.
4. Τροποποιείτε συχνά τα θέματα κάποιου CMS για να πετύχετε τον σκοπό σας;
Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να μπορέσει να γίνει κατανοητό το αν οι
προγραμματιστές ή οι σχεδιαστές μιας σελίδας ή εφαρμογής τροποποιούν συχνά τα
θέματα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης ή αν είναι ικανοποιημένοι με τα διαθέσιμα θέματα που
υπάρχουν στην αγορά. Μέσα από τις απαντήσεις παρουσιάζεται ότι οι συμμετέχοντες
μερικές φορές ή σπάνια τροποποιούν τα θέματα που έχουν δεχτεί, καθώς τους
ικανοποιούν τα συστατικά που έχουν. Σημειώνεται ότι το παραπάνω έχει δοθεί σαν
διευκρίνηση στην παρούσα ερώτηση στους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι με την
τροποποίηση εννοείται η ολική τροποποίηση του θέματος και όχι οι μικροδιορθώσεις
όπως είναι οι αλλαγές χρωμάτων και η εισαγωγή πρόσθετων (plugins).
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Εικόνα 4-25 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 4.
5. Δημιουργείτε συχνά θέματα με κώδικα;
Σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να σημειωθεί αν οι συμμετέχοντες δημιουργούν
θέματα με κώδικα εξ’ ολοκλήρου, από το μηδέν. Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση αυτή
απάντησαν πως όταν καλούνται να εργαστούν με τη χρήση κώδικα, καλούνται με τη
βοήθεια σχεδιαστή να υλοποιήσουν σχεδόν πάντα από την αρχή το θέμα της σελίδας ή
της εφαρμογής που θέλουν.

Εικόνα 4-26 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 5.
6. Πόσο συχνά χρειαζόσαστε mockups όταν χρησιμοποιείται CMS;
Η ανάγκη ύπαρξης mockups όταν οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν πλαίσιο ανάπτυξης
επισημαίνεται στην παρούσα ερώτηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η απαίτηση
mockups σε κάθε περίπτωση, καθώς τα περισσότερα πλαίσια ανάπτυξης έχουν έτοιμα
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γραφιστικά στοιχεία, επομένως δεν είναι τόσο μεγάλη η αναγκαιότητα των mockups,
όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των χρηστών.

Εικόνα 4-27 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 6.
7. Πόσο συχνά χρειαζόσαστε mockups όταν δημιουργείτε μια σελίδα/εφαρμογή με
κώδικα;
Αντίθετα με την παραπάνω ερώτηση, οι απαντήσεις που δίνονται εδώ από τους
συμμετέχοντες σημειώνουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τις περισσότερες φορές
χρειάζονται mockups για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ή ιστοσελίδας με την χρήση
κώδικα. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάτι έτοιμο,
και εφόσον γίνεται η υλοποίηση από την αρχή οι περισσότεροι πελάτες απαιτούν να
δημιουργηθεί η εφαρμογή που επιθυμούν με τις απαιτήσεις που έχουν κατά νου.

Εικόνα 4-28 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 7.
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8. Πόσο συχνά κάνετε επιπλέον επέκταση των λειτουργιών (χρήση plugin) όταν
χρησιμοποιείτε ένα CMS;
Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να αναγνωριστεί η συχνότητα επέκτασης των
λειτουργιών σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης, προκειμένου να γίνει η υλοποίηση της
σελίδας/εφαρμογής που επιθυμεί ο χρήστης. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες σημείωσαν
ότι μερικές φορές έως σπάνια χρειάζεται επέκταση των επιπλέον λειτουργιών σε ένα
πλαίσιο ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι στην ερώτηση αυτή έχει δοθεί η διευκρίνηση πως
με τον όρο επιπλέον επέκταση εννοείται η χρήση επιπρόσθετων plugin από αυτά που
δίνει το θέμα.

Εικόνα 4-29 Απαντήσεις συμμετεχόντων στην ερώτηση 8.
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5. Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις
Συνοψίζοντας, με το τέλος της διπλωματικής μου εργασίας απέκτησα οικειότητα με τη
χρήση της βάσης δεδομένων MySQL και της γλώσσας προγραμματισμού PHP. Ο
χρήστης που γνωρίζει προγραμματισμό έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα e-shop και
με τους δύο τρόπους. Όμως ο χρήστης ο οποίος δεν γνωρίζει προγραμματισμό μπορεί να
αναπτύξει ένα e-shop με τη χρήση του CMS αλλά θα συναντήσει δυσκολίες στην
τροποποίηση και προσαρμογή του όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο plugin. Tα CMS sites
εύκολα συντηρούνται και επεκτείνονται. Από την άλλη όταν ένα site γίνεται όλο και πιο
πολύπλοκο τόσο πιο δύσκολο είναι να συντηρηθεί.
Τα CMS sites έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο και ο χρόνος φόρτωσης
είναι υψηλός (απαιτούνται αρκετοί πόροι στον χώρο φιλοξενίας ώστε η πλοήγηση να
είναι γρήγορη). Από την άλλη, οι ανάγκες για αποθηκευτικό χώρο είναι μικρές και ο
χρόνος φόρτωσης είναι αποδεκτός από τον χρήστη. Δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι πόροι
από το σύστημα φιλοξενίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες επιλέγουν τα CMS περισσότερο από την ανάπτυξη σελίδων με κώδικα,
καθώς όπως σημειώνεται μέσα από όλη την εργασία παρουσιάζεται ότι εκείνα έχουν τη
μεγαλύτερη ευκολία και παρέχουν τις περισσότερες δυνατότητες. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι ένα CMS δίνει την ευκολία στους χρήστες να μπορέσουν να υλοποιήσουν
την εφαρμογή ή τη σελίδα που θέλουν χωρίς να εισάγουν επιπλέον στοιχεία, έχοντας
μόνο τις βασικές λειτουργίες που παρέχονται από το εκάστοτε θέμα. Επιπλέον, λόγω της
αυξημένης ανάπτυξης και ποικιλότητα των θεμάτων υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο
αρκετά από αυτά τα οποία καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών των χρηστών. Για το
λόγω αυτό οι περισσότεροι προτιμούν να χρησιμοποιούν CMS για μια πιο άμεση
ανάπτυξη σελίδας ή εφαρμογής έναντι του παραδοσιακού κώδικα.
Η άποψή μου είναι ότι για απλά και λιγότερο σύνθετα ιστολόγια θα χρησιμοποιούσα την
μέθοδο διαγραφής κώδικα χωρίς τη χρήση CMS. Από την άλλη για σύνθετους
διαδικτυακούς τόπους (όπως το e-shop) θα συνιστούσα τη χρήση CMS και την χρήση
PHP για την δημιουργία plugins τα οποία θα ικανοποιούσαν τις custom ανάγκες,
Στο μέλλον θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές και να εξαχθούν περαιτέρω
συμπεράσματα σχετικά με την καταλληλότητα των δύο μεθόδων ανάπτυξης. Για
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παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνει μελέτη όχι μόνο σε εφαρμογές ηλεκτρονικού
εμπορίου (e-shops) αλλά και σε άλλου είδους εφαρμογές όπως επαγγελματική
ιστοσελίδα, portfolio page, ιστολόγιο κ.α. Επιπλέον, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση php framework και να γίνει
σύγκριση με τις άλλες δύο μεθόδους ανάπτυξης. Τέλος, θα μπορούσε να δοθούν
προδιαγραφές περαιτέρω ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος για να ελεγχθεί
τότε το ποια μέθοδος είναι πιο προσαρμόσιμη στις τροποποιήσεις και αλλαγές.
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Παράρτημα Α
Τεχνικές Οδηγίες Παραμετροποίησης
1. Εγκατάσταση Xampp
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν τα απαραίτητα βήματα για την
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος XAMPP.
Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα.


Μεταφόρτωση του αρχείου XAMPP από τον διαδικτυακό τόπο
https://www.apachefriends.org/index.html



Εγκατάσταση του εκτελέσιμου στον υπολογιστή μου ο οποίος λειτουργεί
με Windows 10. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται όλα τα
απαραίτητα βήματα. Μέσα από τον οδηγό εγκατάστασης δίνεται η
δυνατότητα επιλογής φακέλου εγκατάστασης, γλώσσας και μιας άλλης
σειράς επιλογών.

Εικόνα 6-1 Εγκατάσταση Xampp
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Εικόνα 6-2 Εγκατάσταση Xampp (Επιλογή components)
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Εικόνα 6-3 Επιλογή φακέλου εγκατάστασης

Εικόνα 6-4 Επιλογή Γλώσσας Εγκατάστασης
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Εικόνα 6-5 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης

Εικόνα 6-6 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης
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Εικόνα 6-7 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης

Εικόνα 6-8 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης
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Εικόνα 6-9 Εκκίνηση Εφαρμογής Xampp

2. Εγκατάσταση Wordpress
Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση και
παραμετροποίηση του CMS Wordpress. Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητα τα
παρακάτω βήματα.


Μεταφόρτωση του αρχείου Wordpress από τον διαδικτυακό τόπο Wordpress.com



Αφού αποσυμπιέσω το αρχείο zip, αντιγράφω στον φάκελο C:\Xampp\htdocs



Ακολουθώ τα παρακάτω βήματα
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Εικόνα 6-10 Αντιγραφή αρχείου στον φάκελο htdocs
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Εικόνα 6-11 XAMPP Control Panel

Εικόνα 6-12 PhpMyAdmin
‘Ονομα βάσης ορίζεται το wootestsite
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Εικόνα 6-13 Εγκατάσταση Wordpress

Εικόνα 6-14 Εγκατάσταση Wordpress
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Εικόνα 6-15 Εγκατάσταση Wordpress
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Εικόνα 6-16 Σύνδεση με το διαχειριστικό περιβάλλον του Wordpress

Εικόνα 6-17 Διαχειριστικό περιβάλλον του Wordpress
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Εικόνα 6-18 Διαχειριστικό Περιβάλλον Προσθήκη Πρόσθετων

Εικόνα 6-19 Διαχειριστικό Περιβάλλον Προσθήκη Πρόσθετου WooCommerce
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Εικόνα 6-20 Ενεργοποίηση Πρόσθετου WooCommerce

Εικόνα 6-21 Παραμετροποίηση WooCommerce
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Εικόνα 6-22 Παραμετροποίηση WooCommerce
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Εικόνα 6-23 Παραμετροποίηση WooCommerce
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Εικόνα 6-24 Παραμετροποίηση WooCommerce

Εικόνα 6-25 Παραμετροποίηση WooCommerce
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Εικόνα 6-26 Παραμετροποίηση WooCommerce

Εικόνα 6-27 Παραμετροποίηση WooCommerce
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Εικόνα 6-28 Παραμετροποίηση WooCommerce

Εικόνα 6-29 Αρχική Σελίδα
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Εικόνα 6-30 Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση πρόσθετου ΥΙΤΗ WooCommerce
Wishlist

Εικόνα 6-31 Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση πρόσθετου ΥΙΤΗ WooCommerce
Review Plugin
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Εικόνα 6-32 Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση WooCommerce Products Filter
προσθέτου

Εικόνα 6-33 Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση WP Import All

3. Ανάπτυξη Ε-shop (PHP/HTML/CSS)
Στην Παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα βήματα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
καταστήματος με τη χρήση PHP/HTML/CSS.
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Εικόνα 6-34 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (με όνομα wootestsitephp)

Εικόνα 6-35 Πίνακες Βάσης Δεδομένων
Για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων είναι αφού δημιουργήσει ο χρήστης την βάση με
το όνοma wootestsitephp εισάγει το sql ερώτημα που βρίσκεται στο cd στο φάκελο
wootestsitephp με όνομα wootestsitephp.sql. Ελέγχουμε ότι υπαρχει χρήστης με
username/password -> "thanasis","thanasis!@#"και έχει full δικαιώματα στην βάση
δεδομένων wootestsitephp.
Στη συνέχεια όλο το φάκελο wootestsitephp.sql τον αντιγράφουμε στον φάκελο
C:\xampp\httpdocs.

H εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και ο χρήστης είναι έτοιμος να πλοηγηθεί στο e-shop.
110

Παράρτημα Β – Ερωτηματολόγιο έρευνας
Ενότητα A: Δημογραφικά στοιχεία
Παρακαλούμε επιλέξτε σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανήκετε ή συμπληρώστε
τα κενά όπου απαιτείται. Για κάθε μια από τις κατηγορίες ερωτήσεων επιλέξτε μια μόνο
απάντηση.
1. Φύλλο
Γυναίκα



Άνδρας



Άλλο



2. Χρόνια εμπειρίας
Λιγότερο από 1



1-5



5-10



Περισσότερο από 10


Παρακαλώ διευκρινίστε:

Άλλο
3. Ηλικία σε έτη

………………………………………………….

……………………………………….

4. Είδος εργασίας
Designer



Designer & Developer



Developer



Mainly Designer



Mainly developer


Παρακαλώ διευκρινίστε:

Άλλο

………………………………………………….

Ενότητα B: Για κάθε έναν από τους ακόλουθους ισχυρισμούς επιλέξτε μια μόνο
απάντηση η οποία περιγράφει καλύτερα την άποψη σας αναφορικά την κάθε ερώτηση.
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Παρακαλούμε σημειώστε 1 - Ποτέ, 2 - Σπάνια, 3 - Μερικές φορές, 4 - Σχεδόν πάντα, 5 Πάντα για κάθε έναν από τους ισχυρισμούς.
1

2

3

4

5

1. Χρησιμοποιείτε συχνά κώδικα ανάπτυξης;











2. Χρησιμοποιείτε συχνά κάποιο CMS (π.χ. WP);











3. Ακολουθείτε WP σελίδες για έμπνευση;











4. Τροποποιείτε συχνά τα θέματα κάποιου CMS για να
πετύχετε τον σκοπό σας;











5. Δημιουργείτε συχνά θέματα με κώδικα;









































6. Πόσο συχνά χρειαζόσαστε mockups όταν
χρησιμοποιείται CMS;
7. Πόσο συχνά χρειαζόσαστε mockups όταν
δημιουργείτε μια σελίδα/εφαρμογή με κώδικα;
8. Πόσο συχνά κάνετε επιπλέον επέκταση των
λειτουργιών (χρήση plugin) όταν χρησιμοποιείτε ένα
CMS;
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