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1. Εισαγωγή  
 
Η τεχνολογική ανάπτυξη  και η παγκοσμιοποίηση  έχει καταστήσει τον 

παραδοσιακό ρόλο των τραπεζών και γενικότερα των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων  λιγότερα ενεργό. Οι ηλεκτρονικές  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

ή αλλιώς η επιχειρηματική πρόκληση  της «ηλεκτρονικοποίησης» των 

χρηματοοικονομικών διαδικασιών έχουν αλλάξει ριζικά τόσο τον τρόπο 

επαφής  με τον πελάτη όσο και τη διαδικασία οποιασδήποτε συναλλαγής. 

 Η  τεχνολογία  είναι αυτή που δίνει την δυνατότητα να μεταχειριζόμαστε τις 

κεφαλαιαγορές σαν οποιαδήποτε άλλη αγορά. Αυτό κυρίως διότι μειώνει την 

ασυμμετρία πληροφόρησης η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό λόγο για την εν 

λόγω διαφοροποίηση των κεφαλαιαγορών. Από την άλλη μεριά, τα προϊόντα 

τείνουν να ομογενοποιηθούν αποκλείοντας έτσι σε ένα βαθμό τη δημιουργία 

μονοπωλιακών καταστάσεων. 

Όσον αφορά τα συστήματα διενέργειας συναλλαγών,  παρακολούθησης για 

μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και εν γένει επενδυτικά συναλλασσόμενα αγαθά, 

παρατηρείται οι συναλλαγές να κατευθύνονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες  

και να μη δεσμεύονται από την τοποθεσία στην οποία λαβαίνει χώρα η 

συναλλαγή, με  αποτέλεσμα την κάθετη μείωση του κόστους και την καλύτερη 

διαμόρφωση τιμών.  

 
2. Ορισμός του Προβλήματος  
 
Στα πλαίσια λοιπόν της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης 

ένα από τα σημαντικότερα θέματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών είναι η  δημιουργία ενός «πελατοκεντρικού μοντέλου» στο 
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Διαδίκτυο τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και για την  

εύρεση νέων μεθόδων προσέλκυσης πελατών.[1] 

 

3. Στόχος του Μηχανισμού  
 
H εφαρμογή που αναπτύξαμε έχει ως στόχο να παρέχει έναν αντικειμενικό 

«πρότυπο» μηχανισμό ταιριάσματος Επενδυτών και Επενδυτικών προϊόντων 

στο Διαδίκτυο, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος που προκύπτει από 

την αναζήτηση   συμβουλών από ειδικούς και από την αναμονή στα 

τηλεφωνικά κέντρα των εταιριών. Κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής  

πρότασης και του μηχανισμού ταιριάσματος η κάθε  Επενδυτική Εταιρία   

δημιουργεί το δικό της ερωτηματολόγιο επιλέγοντας από Πρότυπο Επενδυτικό 

Προφίλ  ερωτήσεις  σχετικά με τις προθέσεις των επενδυτών, τις  προτιμήσεις 

τους  και  άλλα προσωπικά τους στοιχεία και  αξιολογώντας  τις επιλογές των  

απαντήσεων με βάση τα δικά της κριτήρια. Οι ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί 

πλέον από τις Εταιρίες Μέλη της τοποθεσίας μας,  τίθενται  στους  Επενδυτές  

οι οποίοι  απαντούν στο ερωτηματολόγιο και οι επιλογές  στους μετατρέπονται 

σε βαθμολογία  με βάση  τον βαθμό αξιολόγησης που η κάθε Επενδυτική 

Εταιρία έχει δώσει. Τέλος ο μηχανισμός ταιριάσματος Επενδυτών και 

Επενδυτικών Προϊόντων εμφανίζει το σκορ που συγκέντρωσε ο κάθε 

επενδυτής   ύστερα από την αποκρυστάλλωση του προφίλ του από το 

σύστημα και τα κατάλληλα για αυτόν Επενδυτικά Πακέτα.  

Από την πλευρά των Εταιριών Επενδύσεων  ο μηχανισμός αυτός είναι ένα 

διευρυμένο  εργαλείο διότι εκμαιεύει  γνώση  για τις ανάγκες του κάθε πελάτη,  

ενημερώνει  για τις τάσεις της αγοράς  αλλά και προσελκύει νέους πελάτες 

προωθώντας ηλεκτρονικά πλέον τα προϊόντα τους. Έτσι το μοντέλο αυτό 
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 6

αποτελεί έναν Εικονικό Ανεξάρτητο Πράκτορα που βρίσκεται σε διαρκή 

διάλογο  με τον πελάτη για να  καταγράψει τις ανάγκες του και να του παρέχει  

εξατομικευμένες πλέον λύσεις στον χώρο των επενδύσεων.  

4. Περιγραφή του Συστήματος   
 
Στο  σύστημα το οποίο δημιουργήσαμε   συμμετέχουν τριών ειδών χρήστες: Ο 

Διαχειριστής του συστήματος, οι Εταιρίες Επενδύσεων και οι  Επενδυτές. 

Στην παρακάτω Εικόνα 1 παρουσιάζουμε τα συστατικά στοιχεία του 

συστήματος.[2] 
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Εικόνα 1  Περιγραφή του Συστήματος  
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

WEB BROWSER 
 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΟΡ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  

ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΠΡΟΦΙΛ 

ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
&  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ  

 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗ  

& 
ΣΚΟΡ 

ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΑΙΡΙΑΣΜΑΤΟΣ  
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

 
ΣΚΟΡ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ  

WEB BROWSER 
 

 



 
5. Πρότυπο Προφίλ Επενδυτή   
 
Το σύνολο των ερωτήσεων που θα τεθούν από το Διαχειριστή του 

Συστήματος  αποτελεί ένα Πρότυπο Προφύλ Επενδυτή  το οποίο 

δημιουργήσαμε  ύστερα από έρευνα που διενεργήσαμε στα τμήματα 

Διαχείρισης Επενδύσεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  

Χρηματοοικονομικών  Οργανισμών [3][4]. Στο φόρουμ των επενδύσεων  η 

μορφή του ερωτηματολογίου που τίθεται στους Επενδυτές  μέσα από το 

Διαδίκτυο, έχει δομή δέντρου καθώς αποτελείται από ερωτήσεις γονείς που 

βρίσκονται στη ρίζα του δέντρου ερωτήσεων  και ερωτήσεις – παιδιά  που 

βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο του δέντρου οι οποίες και ενεργοποιούνται με 

τις αντίστοιχες επιλογές.  Στα κλασικά παραδοσιακά ερωτηματολόγια - 

έντυπης μορφής- που χρησιμοποιούν οι Εταιρίες Επενδύσεων,  οι  ερωτήσεις 

έχουν επίπεδη μορφή και ο επενδυτής απαντά στο σύνολο των ερωτήσεων 

ανεξάρτητα από τις επιλογές του στην πορεία του ερωτηματολογίου και στην 

συνέχεια  οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι κάθε  Εταιρίας  αξιολογούν τις 

απαντήσεις του  και  προτείνουν  το κατάλληλο γι΄ αυτόν  επενδυτικό προϊόν.  

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η διαφοροποίηση του μηχανισμού μας με το 

κλασικό τρόπο αποκρυστάλλωσης του προφίλ του επενδυτή ο οποίος δεν  

απαντάει πλέον σε ερωτήσεις που δεν ταιριάζουν με τις προτιμήσεις  του και  

τους  στόχους του. Παρακάτω  όπως φαίνεται στη Λίστα 1 παραθέτουμε το 

Πρότυπο Προφίλ Επενδυτή  το οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του 

συστήματος και  από το οποίο οι  Εταιρίες που συμμετέχουν στο φόρουμ,  

επιλέγουν τις ερωτήσεις που θεωρούν κατάλληλες, αναθέτουν κάποιες  

επιλογές των ερωτήσεων σε ερωτήσεις παιδιά  και    αξιολογούν τις επιλογές  
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θέτοντας βαθμολογία ώστε να προσελκύσουν τους επενδυτές  που τις 

ενδιαφέρει.  

Λίστα 1  Πρότυπο Προφίλ Επενδυτή σε Δομή Δέντρου  
__________________________________________________________________________ 

1. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ; 
A Παντρεμένος με παιδιά  
Β. Παντρεμένος χωρίς παιδιά 
Γ. Άγαμος  
 
2. Πόσα πρόσωπα εκτός από εσάς εξαρτώνται οικονομικά από το 
εισόδημα σας  
Α. Περισσότερα από 4 
Β. 3-4 
Γ. 1-2 
Δ. Κανένα 
 
3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε ; 
Α. Μικρότερη των 35 ετών  
Β. Μεταξύ 35 και 50 ετών  
Γ. Άνω των 65 ετών  
 
4. Τι ποσό σκοπεύετε να επενδύσετε ; 
A   Έως € 150.000 
B Από € 150.000 έως  € 500.000 
Γ  Μεγαλύτερο από  € 500.000 
 
Ερωτήσεις παιδιά της  ερώτησης 4  
4α  Πόσο σημαντικό είναι  για εσάς να λαμβάνετε σταθερό εισόδημα από το 
επενδυτικό σας κεφάλαιο; 
α. Πολύ σημαντικό  
β. Σημαντικό 
γ. Σχετικά αδιάφορο 
δ. Αδιάφορο 
 
4β . Ποιος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας; 
α. Από 0-12 μήνες  
β. Από 1 έως 3έτη  
γ. Από 3 έτη έως 5 έτη 

     δ. Από 5 έως 7 έτη 
     ε. Πάνω από 7 έτη  

 
4γ. Θα σας ενδιέφερε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας στο Τμήμα 
Διαχείρισης  Περιουσία; 
α. Ναι 
β. Όχι 
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5. Πιθανολογείτε ότι θα  χρειαστεί να αποσύρετε ποσό που αντιστοιχεί 
στο 1/3 του χαρτοφυλακίου σας μέσα στα επόμενα 3 έτη; 
Α. ναι  
Β. όχι 
 Ερώτηση  παιδί της  ερώτησης 5 
5α αν ναι σε ποιο από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα ; 
α. στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια 
β. στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια  
 
6. Ποιος είναι ο βασικός επενδυτικός σας στόχος ; 
Α. Άμεση Ρευστότητα 
Β. Εισόδημα από τόκους  
Γ. Απόδοση υψηλότερη των σημερινών επιτοκίων  
Δ. Απόδοση υψηλότερη των ομολόγων  
Ε. Υψηλές υπεραξίες 
 
7. Θα σας ενδιέφερε το χαρτοφυλάκιό σας να έχει διασπορά ; 
α. Ναι  
Β. Όχι 
 
Ερώτηση  παιδί της  ερώτησης 7
  7α. Εάν ναι  τι είδους διασπορά θα προτιμούσαστε ; 
α. Ισόρροπης Ανάπτυξης (80% ομόλογα  20% μετοχές ) 
Β. Μακροχρόνιας ανάπτυξης   (80% μετοχές 20% ομόλογα ) 
 
8. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις σε Αμοιβαία 
Κεφάλαια ;  
Α. Ανεπαρκείς  

      Β.  Λίγες  
Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
9. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις στις Μετοχές ;  
Α. Ανεπαρκείς  
Β.  Λίγες  
Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
10. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις Ομόλογα 
Εξωτερικού ;  
Α. Ανεπαρκείς  
Β.  Λίγες  
Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
11. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις σε Αγορές 
Συναλλάγματος ;  
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Α. Ανεπαρκείς  
      Β.  Λίγες  

Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
12. Έχετε επενδύσει ή  αποκτήσει σχετική εμπειρία στο παρελθόν 
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ; 
Α. Ναι 
Β. Όχι 
 
Ερώτηση  παιδί της  ερώτησης 12
12α.Χρησιμοποιήσατε ή πρόκειται να χρησιμοποιείστε τα 
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με σκοπό ; 

     α. Την αντιστάθμιση του κινδύνου 
     β Αποκλειστική Επίτευξη Κεφαλαιακής Υπεραξίας  
     γ. Εξισορροποιητική   κερδοσκοπία 

 
13. Τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε ενδεχόμενη μείωση της αξίας του 
χαρτοφυλακίου σας; 
Α. Δεν θα μου προκαλούσε καμία ανησυχία  
Β. Θα μου προκαλούσε μια σχετική ανησυχία  
Γ. Θα μου προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία  
Δ. Θα αισθανόμουν εξαιρετικά άβολα στην ιδέα μείωσης της αξίας των             
κεφαλαίων μου  
 
14. Ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις βρίσκετε πιο δυσάρεστη ; 
Α. Να βλέπετε την  απόδοση της επένδυσης που επιλέξατε να μειώνεται 
σημαντικά  
Β. Να παρακολουθείτε την  απόδοση της επένδυσης που αποφύγατε να 
αυξάνετε συνεχώς  
 
15. Τι θα θεωρούσατε ικανοποιητική απόδοση για τις επενδύσεις σας  
Α. 2,5%-3,5% 
Β. 3,6% -5% 
Γ. 5,1%- 10% 
Δ. Πάνω από 10% 
 
16. Σε τι είδους Επενδύσεις θα θέλατε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας ; 
Α. Ομόλογα 
Β. Αμοιβαία Κεφάλαια  
Β. Money Market fund (Επενδύσεις σε ασφαλή καταφύγια: Πιστοποιητικά 
καταθέσεων,   ΕΓΔ, Καταθέσεις ) 
Γ  Repos  
 
Ερώτηση  παιδί της  ερώτησης 16
16β . Από το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχετε κάποια προτίμηση 
από τα παρακάτω ;  

     α. Διαχείρισης Διαθεσίμων  
     β. Ομολογιακά  
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 γ. Μικτά  
      δ. Μετοχικά  

ε. Κλαδικά  
στ. Όλα τα παραπάνω  
 
17. Έχετε κάποια προτίμηση όσον αφορά τη διασπορά των επενδύσεών 
σας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές  
Α Αναδυόμενες  αγορές  
Β. Αναπτυγμένες  αγορές  
 
Ερωτήσεις  παιδιά  της  ερώτησης 17
17α  Έχετε κάποια προτίμηση μεταξύ των παρακάτω αναδυόμενων  
αγορών ;  
Α. Ασία (Ινδονησία , Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη ) 
Β.  Ν. Α. Ευρώπη, Βαλκάνια 
Γ. Ν. Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή ) 
Ε. Όλα τα παραπάνω  
 
17β Έχετε κάποια προτίμηση μεταξύ των παρακάτω αναπτυγμένων  
αγορών ;  
Α. Ασία (Ιαπωνία , Hong-Kong) 
Β. Η.Π.Α. (ΝΑSDAQ, DOW, SΝP) 
Δ. Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία ,Ελλάδα, κ.α) 
E. Όλα τα παραπάνω  
 
18..Ποιος είναι ο κλάδος που σας ενδιαφέρει περισσότερο να επενδύσετε  
Α. Πληροφορική  
Β. Υγείας 
Γ. Βιοτεχνολογίας  
Δ. Υποδομής και Ανάπτυξης Πρώτων Υλών  
Ε. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  
ΣΤ. Εταιρείες Επενδύσεων Ακινήτων (REITs) 
Z.Όλα τα παραπάνω 
 
Ερωτήσεις  παιδιά  της  ερώτησης 18
18δ. Σε  ποια από τις παρακάτω κατηγορίες  του κλάδου Υποδομής και 
Ανάπτυξης Πρώτων Υλών θα προτιμούσατε να επενδύσετε ;  
α. Κατασκευαστικές εταιρίες  
β. Βαριά Βιομηχανία  
  
18στ. Σε ποια κατηγορία των Reits  θα θέλατε να επενδύσετε; 
α.  Εμπορικά Κέντρα   
β. Αποθήκες  
γ. Ξενοδοχεία  
δ.  Κατοικίες  

__________________________________________________________________________ 
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6. Διαθέσιμοι έως   σήμερα  μηχανισμοί Ταιριάσματος Επενδυτικών και   
Επενδυτικών Προϊόντων  
 
Ο παραδοσιακός τρόπος  αποκρυστάλλωσης του επενδυτικού προφίλ και 

παροχής συμβουλών  με βάση τις  επενδυτικές επιλογές του κάθε πελάτη 

όπως αναφέραμε και παραπάνω  είναι  η προσωπική επαφή του πελάτη με 

τους ειδικούς χρηματοοικονομικούς  συμβούλους και η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων σε  έντυπη μορφή.  

 

6.1 Χρήση φιλλομετρητή  
 
Από  έρευνα που διενεργήσαμε, βρήκαμε ότι κάποιες τράπεζες   για την 

εύρεση του κατάλληλου επενδυτικού προϊόντος  εισάγουν  τις επιλογές του 

κάθε επενδυτή σε μηχανισμούς που βασίζονται στις   λειτουργίες  του 

φυλλομετρητή (MS Excel)  δίχως όμως οι παραπάνω μηχανισμοί να έχουν 

παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό παρά μόνο στα εσωτερικά τους 

περιβάλλοντα. 

Αντίστοιχα έχουν αναπτυχθεί και έμπειρα συστήματα τα οποία  

χρησιμοποιούν και αυτά ως εργαλείο  τον  φυλλομετρητή (MS Excel) 

Ωστόσο η χρήση του φυλλομετρητή (Ms Excel)  θεωρούμε ότι δεν ενδείκνυται  

για την παραπάνω λειτουργία καθώς τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από 

την χρήση του   είναι λιγότερο  σημαντικά σε σχέση με τα μειονεκτήματα. 

Πλεονεκτήματα  από τη χρήση του Excel αποτελεί το γεγονός ότι  είναι φιλικό 

στον χρήστη και του δίνει την δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων και αποτελεί 

εργαλείο για χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς. Ωστόσο τα μειονεκτήματα 

από τη χρήση του είναι η χαμηλή ταχύτητα που το διακρίνει και  η έλλειψη 

ευελιξίας. Επιπρόσθετα δεν ενδείκνυται για δυναμικές εφαρμογές στο 
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Διαδίκτυο και δεν αποτελεί βάση δεδομένων κατάλληλη για δημιουργία 

ερωτημάτων αλλά ένα απλό εργαλείο με πραγματική λειτουργία τους  

υπολογισμούς. 

 
6.2 Νοήμονες Πράκτορες  
 
Ένας άλλος μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί είναι  οι νοήμονες πράκτορες οι 

οποίοι εμπεριέχουν την έννοια της αυτενέργειας για την επίτευξη  των στόχων 

τους. Όμως η  ανάπτυξη των κινητών πρακτόρων  που έχουν την δυνατότητα 

να μετακινούνται σε δίκτυα ευρείας περιοχής απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία 

όπως  είναι η  γλώσσα προγραμματισμού Telescript και  η Java η οποία  είναι 

αρκετά διαδεδομένη στο  διαδίκτυο. Ωστόσο  η εμπορευσιμότητά τους είναι 

περιορισμένη γιατί οι συγκεκριμένοι πράκτορες  δεν έχουν  πρόσβαση  στις 

βάσεις δεδομένων των χρηματοοικονομικών οργανισμών ώστε να κάνουν τις 

ερωτήσεις και το φιλτράρισμα για την εύρεση επενδυτικών προϊόντων. 

Επιπρόσθετα αυτό επιβάλλει την ύπαρξη διεθνών πρότυπων για τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Η  διάδοση των 

νοημόνων πρακτόρων είναι περιορισμένη διότι  τελικά πρόκειται για 

συστήματα όχι ιδιαίτερα «έξυπνα» σε σχέση με τις κλασικές  γλώσσες 

δηλωτικού προγραμματισμού (Prolog), αφορούν  αποκλειστικά σε συλλογή 

και φιλτράρισμα  απλών στοιχείων δίχως να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης  

δεδομένων δυναμικού περιεχομένου και δεν ενδείκνυνται για εφαρμογές στον 

παγκόσμιο Ιστό καθώς η απόδοσή τους σε σχέση  άλλων γλωσσών είναι 

μειωμένη. Τέλος  απαιτείται σημαντικός χρόνος για την  εκπαίδευσή τους 

καθώς δεν έχουν  την ικανότητα να μαθαίνουν  αυτόματα από τις καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν  και να αναθεωρούν  τη συμπεριφορά τους  όταν τις 

ξανασυναντούν [12] . 
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Όλα τα παραπάνω  καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να θέσουμε σε νέες 

βάσεις την λογική κατασκευής ενός   «ευφυούς» συστήματος  καθώς τα  

«γνήσια έξυπνα» συστήματα που θα λειτουργούν ανεξάρτητα στο διαδίκτυο  

είναι 15-20 χρόνια μακριά. 

 Έτσι προχωρήσαμε στη  δημιουργία της  Εικονικής Πύλης Επενδύσεων στο 

Διαδίκτυο   στο οποίο οι Επενδυτές μέσω ενός μηχανισμού έχουν την 

δυνατότητα με βάση τις προτιμήσεις τους και τις ανάγκες τους να  έρχονται σε 

επαφή με την κατάλληλη Επενδυτική Εταιρία και αντίστοιχα με τα  κατάλληλα 

γι αυτούς προϊόντα [6][7].  

 

7. Χρήση Τεχνολογιών    
 
Καθώς  το Διαδίκτυο έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή μεταξύ τους αλλά και με τους πελάτες τους η  

ανταλλαγή πληροφορίας επιβάλλει τη χρήση  Τεχνολογιών  Δυναμικού 

Περιεχομένου. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο χώρο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν υποστηρίζει εφαρμογές δυναμικού περιεχομένου  με στόχο την 

έρευνα, την κατηγοριοποίηση αλλά και παροχή εξατομικευμένων λύσεων 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 

Στην ανάπτυξη του μηχανισμού μας χρησιμοποιήσαμε  τεχνολογίες δυναμικού 

περιεχομένου γιατί  το περιεχόμενο  της τοποθεσίας μας αλλά και οι 

λειτουργίες του μηχανισμού μας αλλάζουν  σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

χρήστη και απαιτεί  δυναμική διαχείριση.  

 
7.1.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Τις Τεχνολογίες Δυναμικού Περιεχομένου τις διακρίνουμε: 
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 Σε τεχνολογίες οι οποίες εκτελούν το πρόγραμμα κατόπιν αιτήματος 

του χρήστη όπως: Java Servlets, CGI, Common Gate Interface), Fast 

CGI  

 Σε Πρότυπες τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του 

κάθε χρήστη όπως: JSP(Sun Java Server Pages),  PHP(Hypertext Pre-

Processor),  ASP (Microsoft Active Server Pages) 

 Σε Τεχνολογίες οι οποίες αφορούν επεκτάσεις του Διαδικτύου  ώστε να 

διαχειρίζεται δυναμικό περιεχόμενο  όπως Server Side Includes, 

Mod_perl (for Apache), NSAPI(Netscape FastTrack), ISAPI(MS IIS). 

 

Το CGI είναι πρόδρομος των τεχνολογιών που διαχειρίζονται δυναμικό 

περιεχόμενο και διαθέτει ένα απλό Interface, είναι γραμμένο σε C.  Ενώ 

πλέον  κυριαρχεί η γλώσσα Perl  το  κυριότερο μειονέκτημά των Gsi sites είναι  

η χαμηλή ταχύτητα. 

H χαμηλή ταχύτητα των τεχνολογιών CGI αντιμετωπίστηκε με την ανάπτυξη 

της τεχνολογίας FastCGI  αλλά  στην περίπτωση αυτή το βασικό μειονέκτημα 

είναι ότι τι πρωτόκολλο CGI δεν υποστηρίζεται από εξειδικευμένα εργαλεία 

ανάπτυξης, γεγονός που επιβαρύνει τον προγραμματιστή με τη χρήση ειδικών 

βιβλιοθηκών. 

 
7.2 Επιλογή Τεχνολογίας :Php και MySQL. 
 

Για την ανάπτυξη του μηχανισμού χρησιμοποιήσαμε μια από τις Πρότυπες 

Τεχνολογίες οι οποίες έχουν  μεγάλη αποδοχή σήμερα σε εφαρμογές 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και σε ιστοσελίδες που διαχειρίζονται  δυναμικό 

περιεχόμενο. Πρότυπες τεχνολογίες αποτελούν οι PHP, JSP, ASP.[][][] 
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Η γλώσσα που  είναι η αρκετά  αποδεκτή  σήμερα  με πολλά πλεονεκτήματα 

και είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιήσουμε,  είναι η PHP.  

Η PHP είναι γλώσσα ανοικτού κώδικα και έχει την δυνατότητα να τρέχει σε 

πολλαπλά λειτουργικά συστήματα περιλαμβάνοντας LINUX και WINDOWS.  

Η απόδοσή της είναι  υψηλή  και πολύ αποτελεσματική   ακόμη  και με 

χαμηλού κόστους διακομιστή. Ένα βασικό πλεονέκτημα της Php είναι η 

ολοκλήρωση με τις βάσεις δεδομένων καθώς έχει  διασυνδέσεις με   πολλά  

διαφορετικά συστήματα βάσεων   εκτός από την MySQL. Μεταξύ των άλλων,  

επειδή η Php σχεδιάστηκε  για να χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο  διαθέτει 

πολλές ενσωματωμένες βιβλιοθήκες που εκτελούν πολλές χρήσιμες 

λειτουργίες  σχετικά με το Διαδίκτυο.  

Το σύστημα διαχείρισης βάσης  που  επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η 

Mysql η οποία  παρουσιάζει υψηλή απόδοση σε σχέση με τους κύριους 

ανταγωνιστές της που είναι  οι PostgreSQL, Microsoft SQL Server και  Oracle. 

Βασικό  πλεονέκτημά της αποτελεί το γεγονός  ότι είναι διαθέσιμη δωρεάν  με 

άδεια ανοικτού κώδικα αλλά και το γεγονός ότι  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πολλά διαφορετικά συστήματα UNIX και  Microsoft Windows.          

Πολλοί είναι οι υποστηρικτές  της ASP έναντι της   PHP  όμως εμείς 

τεκμηριώνουμε  την επιλογή μας για τη χρήση της PHP  για τους παρακάτω 

λόγους :  

1. Ταχύτητα  

Η PHP  είναι πολύ πιο γρήγορη από την ASP 

2.  Καλύτερη Διαχείριση Μνήμης  

Χρησιμοποιεί ένα ανώτερο μοντέλο διαχείρισης μνήμης  

3.Δεν υπάρχουν κρυμμένα κόστη  

 17



 Αγοράζοντας ASP  χρειάζεται να αγοράσει κανείς  σειρά προϊόντων 

επιπλέον για να την υποστηρίξει (π.χ. Servers Objects Qmail, Software 

Artisans SA για φόρτωση αρχείων κ.λ.τ)  

     4.  Αγοράζοντας  PHP όλο το σύστημα είναι δωρεάν  

Διαθέτει πολλά εργαλεία για την διατήρηση  της βάσης δεδομένων  MySql  

τα     οποία δεν διαθέτουν άλλα προϊόντα 

 
8.  Διαδικασία Ανάπτυξης – Συστατικά Λύσης   
 
Για την  ανάπτυξη του μηχανισμού  μας    ακολουθήσαμε την μεθοδολογία της 

επαναληπτικής  ενοποιημένης διαδικασίας (Rational Unified Process) 

Η μεθοδολογία της RUP αφορά την αντικειμενοστραφή ανάπτυξη 

προγράμματος στο Διαδίκτυο και είναι μια επαναληπτική και προσθετική 

διαδικασία ανάπτυξης καθώς ο μηχανισμός  μας αναπτυχθηκε τμηματικά. Η  

RUP χωρίζει τον κύκλο ζωής ανάπτυξης ενός προγράμματος σε τέσσερις 

φάσεις: την  έναρξη, την επεξεργασία, την κατασκευή και τέλος τη μετάβαση.   

Σε κάθε μια από τις φάσεις, η ανάπτυξη οργανώνεται  μέσα από επαναλήψεις 

που πρέπει να ικανοποιήσουν τα καθορισμένα κριτήρια πριν από την επόμενη 

φάση. 

Έτσι στην φάση έναρξης  καθορίσαμε   το πεδίο του προγράμματος και το  

επιχειρηματικό πλαίσιό του το οποίο αφορά τα όσα  αναφέραμε στον ορισμό 

του προβλήματος και τον σκοπό της ανάπτυξης του μηχανισμού . 

Στην φάση επεξεργασίας αναλύσαμε  τις ανάγκες του προγράμματος 

λεπτομερέστερα και καθορίσαμε  την  αρχιτεκτονική  του προγράμματος.  

Στην φάση κατασκευής σχεδιάσαμε το πρόγραμμα και γράψαμε τον πηγαίο 

κώδικα  και στην φάση μετάβασης παραδώσαμε  το σύστημα στους χρήστες. 
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 Στο σημείο αυτό απαραίτητο είναι  να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση του 

προβλήματος  και να λάβουμε υπόψη τους κινδύνους  που πιθανόν  

εμφανιστούν κατά την ανάπτυξη του μηχανισμού μας. Έτσι  καθορίσαμε τις 

προδιαγραφές του συστήματος οι οποίες είναι  σημαντικές και είναι το σημείο  

στο οποίο οι τεχνικές  της UML έχουν την πλέον προφανή εφαρμογή. 

Αφετηρία λοιπόν είναι οι περιπτώσεις χρήσης (use cases) οι οποίες  

καθοδηγούν  την όλη διαδικασία ανάπτυξης του μηχανισμού μας και 

αποτελούν τη βάση επικοινωνίας  μεταξύ των χρηστών και των 

κατασκευαστών στον σχεδιασμό του έργου[8][9][10] 

 

9. Περιπτώσεις Χρήσης  
 

1η  Περίπτωση  Χρήσης : Δημιουργία χρήστη  
 
1.Συνοπτική περιγραφή  

Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει πως ένας νέος χρήστης 

γίνεται μέλος στην Πύλη των  Επενδύσεων.  

Οι δράστες που αρχίζουν αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: ο Επενδυτής 

και  η Επενδυτική Εταιρία.   

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν επιλέγει ο  χρήστης   να  εγγραφεί   ως νέο  μέλος 

της Πύλης των Επενδύσεων  είτε ως Επενδυτής είτε ως Επενδυτική Εταιρία. 

2.1  Βασική ροή –Δημιουργία νέου χρήστη  

1.Ο χρήστης θέλει να γίνει νέο μέλος στην Πύλη των Επενδύσεων  

1.α  Εάν είναι Επενδυτική Εταιρία  επιλέγει  από ετικέτα που εμφανίζεται 

στην αρχική σελίδα της  τοποθεσίας, να εγγραφεί  ως νέα  εταιρία  και το 

σύστημα εμφανίζει φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία της με  τα 
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ακόλουθα  πεδία:  Όνομα Χρήστη (Υποχρεωτικό πεδίο), Κωδικό 

Πρόσβασης (Υποχρεωτικό πεδίο), Όνομα Εταιρίας (Υποχρεωτικό πεδίο), 

Περιγραφή,  Portfolio (Υποχρεωτικό πεδίο), Διεύθυνση, Πόλη, Ταχ. 

Κώδικας, Χώρα, Τηλέφωνο, FAX, e-mail.  

1. β. Εάν είναι Επενδυτής,  επιλέγει  από ετικέτα να εγγραφεί  ως νέος 

user  και το σύστημα εμφανίζει φόρμα για να συμπληρώσει τα στοιχεία του 

με  τα ακόλουθα  πεδία:  Όνομα Χρήστη (Υποχρεωτικό πεδίο), Κωδικό 

Πρόσβασης (Υποχρεωτικό πεδίο), Επώνυμο (Υποχρεωτικό Πεδίο),  

Όνομα, Ηλικία, Επάγγελμα,   Διεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κώδικας, Χώρα, 

Τηλέφωνο, FAX, e-mail.  

2.Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα και πατάει κουμπί διαταγής  για να 

υποβάλλει στο   σύστημα τα στοιχεία που εισήγαγε.  

3.Το σύστημα ενημερώνεται με τα  νέα στοιχεία, οδηγεί τον χρήστη στη σελίδα 

ταυτοποίησης και το use case τελειώνει.   

2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

2.2.1. Ελλιπή στοιχεία   

Εάν στη βασική ροή στη φόρμα  προσθήκης νέας εταιρίας  ή νέου επενδυτή 

δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία    

α. ένα μήνυμα λάθους επιδεικνύεται από το σύστημα και ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να επιστρέψει στην φόρμα εισαγωγής .  

β. Ο χρήστης  ολοκληρώνει την συμπλήρωση της  φόρμας  και  το use case  

συνεχίζει από την βασική ροή  στο βήμα 3. 

2.2.2 Ακύρωση  λειτουργίας   

  Ο χρήστης  επιλέγει να ακυρώσει τη λειτουργία και το use case 

τερματίζεται.  
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3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

4.Προϋποθέσεις   

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

5. Μετα-όροι   

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

6. Σημεία επέκτασης   

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την 

περίπτωση χρήσης.  

 

2η Περίπτωση  Χρήσης : Σύνδεση με το σύστημα  
 
1. Συνοπτική περιγραφή   

Αυτή η περίπτωση χρήσης  περιγράφει πως ένας χρήστης  συνδέεται με  το 

σύστημα  και εισέρχεται στην ιστοσελίδα της  Πύλης  των Επενδύσεων. Οι 

δράστες (actors) που αρχίζουν αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: ο 

Επενδυτής,  η Επενδυτική Εταιρία και ο Διαχειριστής του συστήματος. 

2.Ροή των γεγονότων   

Η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο δράστης  πληκτρολογεί το όνομα και τον 

κωδικό πρόσβασης για να εισέλθει στο σύστημα. 

2.1  Βασική ροή  - σύνδεση   

1.Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα σύνδεσης. Ο χρήστης πληκτρολογεί  το  

όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του   και αποστέλλει τα δεδομένα  

 21



2.Το σύστημα επικυρώνει το  όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.   

3.α.  Εάν  ο χρήστης είναι   ο διαχειριστής του συστήματος  το σύστημα 

τον οδηγεί στη σελίδα για την διαχείριση των ερωτήσεων και το use case 

τελειώνει. 

3.β.  Εάν  ο χρήστης είναι    η επενδυτική εταιρία  το σύστημα  τον οδηγεί 

στη σελίδα  για την επιλογή και αξιολόγηση των ερωτήσεων και το use 

case τελειώνει.  

3.γ.  Εάν  ο χρήστης είναι   ο επενδυτής   το σύστημα  τον οδηγεί στη 

σελίδα  για την απάντηση των ερωτήσεων και το use case τελειώνει. 

2.2 Εναλλακτικές Υπο - ροές   

2.2.1 Λάθος όνομα / κωδικός πρόσβασης   

Εάν στη βασική ροή ο χρήστης δώσει λάθος όνομα ή κωδικό πρόσβασης   

α. Μήνυμα λάθους επιδεικνύεται από το σύστημα  

β. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιστρέψει στην  σελίδα 

ταυτοποίησης και να  ξαναπροσπαθήσει να  συνδεθεί. 

3. Ειδικές απαιτήσεις    

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις  (Pre-Conditions ) 

Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

5. Μετα-όροι  (Post-Conditions) 

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

6. Σημεία επέκτασης (Extension Points)  
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Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την 

περίπτωση χρήσης.  

 

3η Περίπτωση Χρήσης: Διαχείρηση Ερωτήσεων  
 

1.Συνοπτική περιγραφή   

Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει πώς ο Διαχειριστής  του 

συστήματος (administrator) διαχειρίζεται τις ερωτήσεις   που θα τεθούν στο 

σύστημα. 

Ο δράστης  που αρχίζει αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: ο Διαχειριστής  

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν  ο Διαχειριστής συνδεθεί επιτυχώς με το σύστημα.  

2.1. Βασική ροή –Υποβολή Ερωτήσεων  

1.α. Εάν ο διαχειριστής δεν έχει δώσει καμία ερώτηση στο σύστημα  εμφανίζει 

μήνυμα ότι δεν βρέθηκαν ερωτήσεις  

1.β. Εάν ο διαχειριστής έχει δώσει ερωτήσεις στο σύστημα εμφανίζει πίνακας   

με τα παρακάτω πεδία: 

α. Το id της ερώτησης  

β. Το id  του  γονέα της ερώτησης. Εάν η ερώτηση είναι γονέας, το id του 

γονέα έχει τιμή ίση με το 0. Αν είναι παιδί στο πεδίο γονέας εμφανίζεται το id 

του γονέα της ερώτησης  

γ. Την ερώτηση 

δ. Το id της επιλογής που ενεργοποιεί την ερώτηση παιδί. Εάν η επιλογή δεν 

ενεργοποιεί κάποια ερώτηση παιδί το πεδίο επιλογή που ενεργοποιεί 

ερώτηση παιδί είναι 0.  

δ. Τις  επιλογές ενεργειών που έχει ο Διαχειριστής . 
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2.α . Εάν ο διαχειριστής  θέλει να προσθέσει νέα  ερώτηση γονέα πατάει 

κουμπί για την προσθήκη νέας ερώτησης  και το σύστημα εμφανίζει πεδίο για 

την εισαγωγή της ερώτησης γονέα  

2.β.  Εάν ο διαχειριστής  θέλει να προσθέσει νέα  επιλογή επιλέγει σύνδεσμο 

για την προσθήκη νέας επιλογής και το σύστημα εμφανίζει πεδίο εισαγωγής 

της  νέας επιλογής.  

2.γ.  Εάν ο διαχειριστής  θέλει να προσθέσει νέα  ερώτηση παιδί σε μια 

ερώτηση γονέα επιλέγει τον σύνδεσμο για την προσθήκη νέας υποερώτησης 

και το σύστημα εμφανίζει :  

α. Πίνακα με τις υπάρχουσες αντιστοιχίες μεταξύ των υπερωτήσεων και τις 

επιλογές που ενεργοποιούν την υποερώτηση.  

β. μενού επιλογής για να επιλέξει ο διαχειριστής την επιλογή που θα 

ενεργοποιήσει την ερώτηση παιδί. Κάθε φορά που επιλέγεται μια επιλογή, η 

οποία ενεργοποιεί υποερώτηση, η επιλογή αυτή αφαιρείται από την λίστα 

επιλογής.  

γ. Πεδίο εισαγωγής της υποερώτησης  

2.δ.  Εάν ο διαχειριστής  θέλει να αφαιρέσει ερώτηση γονέα  επιλέγει  

σύνδεσμο  για σβήσιμο της   ερώτησης   

3. Εάν ο διαχειριστής δεν θέλει να κάνει  καμία  ενέργεια   επιλέγει  την 

αποσύνδεσή του από το σύστημα   και το use case τελειώνει . 

2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

2.2.1 Ελλιπή Δεδομένα  

α Εάν ο διαχειριστής  επιλέξει την δημιουργία υποερώτησης χωρίς να έχει 

δώσει επιλογές στην ερώτηση - γονέα μήνυμα λάθους υποδεικνύεται . 
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β. Εάν  ο διαχειριστής  επιλέξει την δημιουργία υποερώτησης και δεν 

εισάγει  υποερώτηση και αποστείλει τα δεδομένα στο σύστημα  μήνυμα 

λάθους υποδεικνύεται  

2.2.2. Ακύρωση  λειτουργίας  

 Εάν ο Διαχειριστής έχει επιλέξει κάποια ενέργεια και θέλει να την 

ακυρώσει, επιλέγει ακύρωση και το σύστημα τον μεταφέρει την αρχική  

σελίδα διαχείρισης  των  ερωτήσεων και το use case τελειώνει.  

3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις   

4.1 Έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη .  

5. Μετα-όροι   

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

Σημεία επέκτασης   

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την 

περίπτωση χρήσης.  

4η  Περίπτωση  Χρήσης: Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων  
 
1.Συνοπτική περιγραφή   

Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει πώς επιλέγονται οι 

ερωτήσεις  που θα τεθούν στους  επενδυτές και αξιολογούνται οι επιλογές 

τους   από την Επενδυτική Εταιρία. 

Ο δράστης  που αρχίζει αυτήν την περίπτωση χρήσης είναι: η Επενδυτική 

Εταιρία.   
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2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν  η επενδυτική εταιρία συνδεθεί επιτυχώς με το 

σύστημα.  

2.1 Βασική ροή  : Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων 

1.Το σύστημα εμφανίζει φόρμα με τις ερωτήσεις που έχουν δοθεί από τον 

διαχειριστή του συστήματος και  η οποία  αποτελείται από : 

 α. Το id της κάθε ερώτησης  

 β. Από πλαίσιο ελέγχου (check box) μπροστά από κάθε ερώτηση για την 

ενεργοποίησή της σε περίπτωση που επιλεγεί από την επενδυτική εταιρία  

γ. Την ερώτηση  

2.Η επενδυτική εταιρία επιλέγει από το check box τις    ερωτήσεις   που 

επιθυμεί να τεθούν  σε επενδυτή. 

2.α. Εάν η ερώτηση που έγινε ενεργή  από την εταιρία είναι γονέας άλλων 

ερωτήσεων το σύστημα εμφανίζει κάτω από την ερώτηση γονέα τις 

ερωτήσεις παιδιά.  

2.β. Εάν η εταιρία επιθυμεί να ενεργοποιήσει και την ερώτηση παιδί  απλά 

επιλέγει check box της ερώτησης. 

3. Η επενδυτική εταιρία επιλέγει το link της ερώτησης που ενεργοποίησε  και 

πηγαίνει σε σελίδα για την αξιολόγηση των επιλογών της συγκεκριμένης 

ερώτησης. 

 4. Η επενδυτική εταιρία θέτει  τον βαθμό αξιολόγησης  που επιθυμεί στις  

επιλογές   της  κάθε ερώτησης. Εάν η Εταιρία δεν θέσει  βαθμό  σε κάποια 

επιλογή, το σύστημα θέτει  για τη συγκεκριμένη επιλογή τιμή ίση με το μηδέν. 

Η Εταιρία Επενδύσεων  αποστέλλει στο σύστημα  τις ερωτήσεις που 

ενεργοποίησε και τις αξιολογήσεις  που έθεσε και το use case τελειώνει.  
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2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

  2.2.1 Προβολή score 

α. Η Εταιρία  επιλέγει από κουμπί την εμφάνιση των σκορ που έχουν 

συγκεντρώσει οι  επενδυτές  από  την απάντηση των ερωτήσεων που αυτή 

έχει θέσει. Εάν δεν έχει συμπληρώσει κανένας επενδυτής  ερωτηματολόγια 

εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις. 

2.2.2. Αποσύνδεση   

α. O χρήστης επιλέγει να ακυρώσει την διαδικασία υποβολής ερωτήσεων και 

το use case τερματίζεται.  

3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις   

4.1 Έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη .  

4.2. Έχουν τεθεί από τον διαχειριστή του συστήματος    ερωτήσεις . 

5. Μετα-όροι   

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

6.Σημεία επέκτασης   

Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την 

περίπτωση χρήσης.  

 

5η  Περίπτωση  Χρήσης: Απάντηση  Απαντήσεων  
 
1. Συνοπτική περιγραφή   
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Αυτή η περίπτωση χρήσης (use case) περιγράφει την διαδικασία α) 

απάντησης  από τον επενδυτή του ερωτηματολογίου   που έχουν θέσει οι 

Επενδυτικές Εταιρίες  και β) του  ταιριάσματος των επιλογών του χρήστη με 

τα κριτήρια των Εταιριών. Ο δράστης  που αρχίζει το use case  είναι: ο 

Επενδυτής .   

2. Ροή των γεγονότων   

Το use case  αρχίζει όταν  ο επενδυτής συνδεθεί επιτυχώς με το σύστημα . 

2.1  Βασική ροή – Αξιολόγηση Απαντήσεων   

1.Το σύστημα εμφανίζει την πρώτη ενεργή  ερώτηση (γονέα ) . 

2.Ο χρήστης επιλέγει  την επιλογή που επιθυμεί  και πηγαίνει στην επόμενη 

ερώτηση  

3.   3.α. Εάν η επιλογή που επιλέχθηκε από τον επενδυτή ενεργοποιεί κάποια 

ερώτηση παιδί τότε  το σύστημα εμφανίζει  ως επόμενη ερώτηση, την 

ερώτηση παιδί.  

  3.β. Εάν η επιλογή που επιλέχθηκε από τον      επενδυτή δεν ενεργοποιεί 

καμία ερώτηση παιδί η  βασική ροή συνεχίζει από το βήμα 1. 

4. Ο επενδυτής  επιλέγει κουμπί διαταγής και  πηγαίνει στην επόμενη 

ερώτηση έως την εξάντληση όλων των ενεργών ερωτήσεων. 

    4.α. Εάν  έχουν εξαντληθεί όλες οι ενεργοποιημένες   ερωτήσεις το 

σύστημα  εμφανίζει  τα επενδυτικά πακέτα και τα όνομα της εταιρίας που 

προτείνει το σύστημα  με βάση το σκορ που συγκέντρωσε ο επενδυτής. Ο 

μηχανισμός του υπολογισμού του  σκορ που συγκέντρωσε ο επενδυτής έχει 

ως εξής:  για κάθε μία ερώτηση  που ενεργοποίησε η Εταιρία Επενδύσεων 

το σύστημα  βρίσκει την βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Επενδυτής από 

την επιλογή που  έδωσε. Για την ίδια ερώτηση από  το σύνολο των 
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επιλογών,  το σύστημα βρίσκει την μέγιστη βαθμολογία που  έδωσε η 

συγκεκριμένη εταιρία. Έτσι το επιμέρους σκορ  από την κάθε επιλογή που 

δίνει ο χρήστης  υπολογίζεται από την βαθμολογία  που αντιστοιχεί στην 

επιλογή που έδωσε   προς την μέγιστη βαθμολογία που έχει δοθεί μεταξύ 

των  επιλογών  που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Η συνολική 

πλέον βαθμολογία υπολογίζεται αθροίζοντας το σύνολο των  επιμέρους 

σκορ που συγκέντρωσε ο επενδυτής  προς τον αριθμό των επιλογών που 

έδωσε και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό για να μετατραπεί 

σε ποσοστιαίες μονάδες. 

2.2 Εναλλακτικές Υπο- ροές   

  2.2.1 Αποσύνδεση 

 α Ο χρήστης  επιλέγει να ακυρώσει την διαδικασία απάντησης  των 

ερωτήσεων  και το use case τερματίζεται.  

3. Ειδικές απαιτήσεις   

Δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

4. Προϋποθέσεις   

4.1 Έχει πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του χρήστη .  

4.2  Τουλάχιστον μία επενδυτική εταιρία έχει  συνδεθεί στο σύστημα, έχει 

ενεργοποιήσει  τουλάχιστον μία ερώτηση και  που θα τεθεί  στον επενδυτή.  

5. Μετα-όροι   

Δεν υπάρχει κανένας μετα-όρος που συνδέεται με αυτήν την περίπτωση 

χρήσης.  

6.Σημεία επέκτασης    
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Δεν υπάρχει κανένα σημείο επέκτασης που συνδέεται με αυτήν την 

περίπτωση χρήσης.  

 
 
10. Αρχιτεκτονική του Συστήματος   
 
Το σύστημά μας αποτελείται από τα παρακάτω αντικείμενα: τον  Web 

browser, τον Web διακομιστή που μεταξύ τους απαιτείται μια σύνδεση 

επικοινωνίας,  την PHP μηχανή και  τον  MySQL διακομιστή. Αναφέρουμε τις 

παρακάτω φάσεις  μιας τυπικής web συναλλαγής   βάσεων δεδομένων  που 

αριθμούνται και στην  Εικόνα 2 

1. Ο Web browser ενός  χρήστη όπως για παράδειγμα μιας επενδυτικής 

εταιρίας   κάνει  μια HTTP αίτηση για μια συγκεκριμένη WEB σελίδα, 

για παράδειγμα να δει το σκορ που συγκέντρωσε  ο κάθε επενδυτής 

σύμφωνα με την αξιολόγηση  που η ίδια  έθεσε στο ερωτηματολόγιο. Η 

σελίδα με τα σκορ των επενδυτών ονομάζεται  comp_scores.php. 

2. Ο web διακομιστής λαμβάνει την αίτηση για την σελίδα   

comp_scores.php, ανακαλεί το αρχείο  και το περνά στη μηχανή  PHP 

για επεξεργασία. 

3. Η μηχανή PHP αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script υπάρχει  

εντολή που συνδέει την βάση δεδομένων και εκτελεί το ερώτημα.   

4. Ο MySQL διακομιστής λαμβάνει το ερώτημα της βάσης δεδομένων, το 

επεξεργάζεται και στέλνει  τα αποτελέσματα, μια λίστα με τα σκορ του 

κάθε επενδυτή  ξανά στη μηχανή PHP. 

5. Η μηχανή PHP σταματά την εκτέλεση του script, που συνήθως 

περιλαμβάνει τη  μορφοποίηση  των αποτελεσμάτων  του ερωτήματος 
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σε HTML. Και επιστρέφει μετά την τελική HTML σελίδα στο Web 

διακομιστή.   

6. Ο web διακομιστής  περνά  HTML σελίδα ξανά στο browser όπου ο 

χρήστης μπορεί να δει τη λίστα με τα σκορ των επενδυτών που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.  

 

Εικόνα 2 Η βασική Web αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων  

 
 
 

PHP 
μηχανή 

MySQL 
διακομιστής 

Web 
διακομιστής  

browser  
 
 
 
 
 
 
11 Επισκόπηση Λύσης   
 
Σχεδιάζοντας ένα σύνολο από διαγράμματα  ροής του συστήματος  θα 

δείξουμε τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν οι χρήστες μέσα στο 

σύστημα. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει τρία διαγράμματα τα οποία 

αντιπροσωπεύουν  τα τρία διαφορετικά σύνολα αλληλοεπίδρασης  που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν  ανάμεσα στους χρήστες και το σύστημα. Οι 

ενέργειες  που επιτρέπονται στους χρήστες είναι διαφορετικές όταν είναι 

συνδεδεμένοι ως Διαχειριστές – ο οποίος θα είναι ένας, ως   Εταιρίες 

Επενδύσεων , ως Επενδυτές  και φαίνονται αντίστοιχα  στις Εικόνες  3, 4, 5 

και 6  
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Εικόνα: 3 
Ένας χρήστης ο οποίος  δεν είναι συνδεδεμένος με το σύστημα   μπορεί να 

επιλέξει να  γίνει μέλος στην Πύλη των Επενδύσεων  είτε ως Επενδυτική 

Εταιρία είτε ως Επενδυτής ανάλογα με την ιδιότητά του.  

 
 
 
 
 
 

 

Νέος Λογαριασμός 
για Επενδυτή  

Σύνδεση με 
το Σύστημα 

Νέος Λογαριασμός για 
Επενδυτική Εταιρία  

Μη συνδεδεμένος χρήστης 

Εικόνα: 4 
Ένας Διαχειριστής αφού συνδεθεί με το σύστημα  έχει τη δυνατότητα να 

διαχειρίζεται το σύνολο των ερωτήσεων  που αποτελούν το Πρότυπο 

Επενδυτικό Προφίλ  

 

 

 Συνδεδεμένος Διαχειριστής 

 

 

 

 

 

Προσθήκη 
Ερώτησης 
Γονέα  Προσθήκη 

Επιλογής  
Προσθήκη 
Υποερώτησης Διαγραφή 

Ερώτησης 
Αποσύνδεση  

 

Αντιστοίχιση 
Επιλογής  με 
Υποερώτηση 
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Εικόνα 5 
Μία Επενδυτική Εταιρία  αφού συνδεθεί με το σύστημα  έχει τη δυνατότητα να 

ενεργοποιήσει/ απενεργοποήσει  ερώτηση  γονέα, να εμφανίσει τα score των 

επενδυτών με βάση την αξιολόγησή της, να ενεργοποιήσει /απενεργοποιήσει 

υποερώτηση, να  αξιολογήσει τις επιλογές των ερωτήσεων - υποερωτήσεων 

που ενεργοποίησε και να αποσυνδεθεί από το σύστημα.  

 

 

 

 

 

 

Αποσύνδεση Προβολή score Αξιολόγηση 
Επιλογής 

Ενεργοποίηση 
/απενεργοποίηση 
Ερώτησης Γονέα  

Συνδεδεμένη Επενδυτική Εταιρία 

 
 

Αξιολόγηση 
Επιλογής 
Υποερώτησης  

Ενεργοποίηση 
/απενεργοποίηση 
Υποερώτησης  

 

 

 

Εικόνα 6 
Ένας Επενδυτής   αφού συνδεθεί με το σύστημα  έχει τη δυνατότητα  να 

απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τις Επενδυτικές Εταιρίες και να 

δει το σκορ που συγκέντρωσε από το σύνολο των ερωτήσεων   για  κάθε 

επενδυτικό πακέτο   και Εταιρία Επενδύσεων  καθώς και να αποσυνδεθεί.  

Απάντηση Ερωτήσεων  
Εμφάνιση σκορ  για κάθε 
εταιρία επενδύσεων  

Αποσύνδεση  

Συνδεδεμένος 
Επενδυτής 
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12. Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων   
 
 Για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση της MySQL βάσης δεδομένων 

έχουμε συνδεθεί με τον MySQL διακομιστή  και προχωράμε στη δημιουργία 

των  πινάκων.  

Για την διαμόρφωση της βάσης δεδομένων τρέχουμε το αρχείο  

gateToInvestment.sql  το οποίο περιέχει τον κώδικα  δημιουργίας πινάκων  

της βάσης μας καθώς   και τη δημιουργία του χρήστη Διαχειριστή του 

συστήματος με username: admin και password: admin  και φαίνεται στη Λίστα 

1.  

 Λίστα 1.      gateToInvestment.sql  
_____________________________________________________________ 
 # Διεύθυνση δικτύου: localhost  Όνομα Βάσης : gateToInvestement 

# Πίνακας users 
CREATE TABLE `users` (`id` int(5) unsigned NOT NULL auto_increment,  
`username` varchar(10) NOT NULL default '',  `password` varchar(10) NOT 
NULL default '',  `usertype_id` tinyint(2) unsigned NOT NULL default '0',  
PRIMARY KEY  (`id`)) ; 
 
# Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα users 
INSERT INTO users VALUES("1","admin","admin","1"); 
 
# Πίνακας usertypes 
CREATE TABLE `usertypes` (`id` tinyint(2) unsigned NOT NULL 
auto_increment, 
  `name` varchar(20) NOT NULL default '',  PRIMARY KEY  (`id`)); 
 
# Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα usertypes 
INSERT INTO usertypes VALUES("1","Admin"); 
 
# Πίνακας inv_comp 
CREATE TABLE `inv_comp` (`id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',  
`name` varchar(20) NOT NULL default '',  `description` varchar(20) NOT 
NULL default '', 
  `portfolio` varchar(50) NOT NULL default '',`address` varchar(20) NOT NULL 
default '',  `city` varchar(20) NOT NULL default '',  `mailcode` varchar(5) NOT 
NULL default '',  `country` varchar(20) NOT NULL default '',  `tel` varchar(20) 
NOT NULL default '',  `fax` varchar(20) NOT NULL default '',  `email` 
varchar(20) NOT NULL default '',  PRIMARY KEY  (`id`)); 
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# Πίνακας investors 
CREATE TABLE `investors` (`id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',  
`surname` varchar(20) NOT NULL default '',  `firstname` varchar(20) NOT 
NULL default '',  `age` int(3) unsigned NOT NULL default '0',  `activity` 
varchar(20) NOT NULL default '',  `address` varchar(20) NOT NULL default '',  
`city` varchar(20) NOT NULL default '',  `mailcode` varchar(5) NOT NULL 
default '',  `country` varchar(20) NOT NULL default '',  `tel` varchar(20) NOT 
NULL default '',  `fax` varchar(20) NOT NULL default '',  `email` varchar(20) 
NOT NULL default '',  PRIMARY KEY  (`id`)); 
 
# Πίνακας questions 
CREATE TABLE `questions` (`id` int(10) unsigned NOT NULL 
auto_increment,  `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',  
`question` varchar(200) NOT NULL default '',  `activation_choice` int(10) 
unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`id`)); 
 
# Πίνακας choices 
CREATE TABLE `choices` (`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,  
`question_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',  `description` 
varchar(100) NOT NULL default '',  PRIMARY KEY  (`id`)) ; 
 
# Πίνακας active_questions 
CREATE TABLE `active_questions` (`comp_id` int(10) unsigned NOT NULL 
default '0', `question_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY 
KEY  (`comp_id`,`question_id`)); 
 
# Πίνακας scores 
CREATE TABLE `scores` (`user_id` int(5) unsigned NOT NULL default '0',  
`date` date NOT NULL default '0000-00-00', `comp_id` int(5) unsigned NOT 
NULL default '0', `score` float NOT NULL default '0') TYPE=MyISAM; 
 
# Πίνακας weights 
CREATE TABLE `weights` (`comp_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',  
`choice_id` int(10) unsigned NOT NULL default '0',  `weight_ar` int(5) 
unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY  (`comp_id`,`choice_id`)) ; 
 
 
 
13 Δημιουργία του Μηχανισμού  Ταιριάσματος  
 
 Η εφαρμογή που αναπτύξαμε πρέπει να είναι αποθηκευμένη στην παρακάτω 

διαδρομή: ‘C:\phpdev\www\gate2investment’.Toν κώδικα του μηχανισμού μας 

τον χωρίσαμε σε  εννέα επιμέρους script με βάση τις διαφορετικές λειτουργίες 

που επιτελούνται κάθε φορά και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση.  
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Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις  για τη την βάση, τη διεύθυνση του δικτύου  

που στην περίπτωσή μας είναι το locahost και για το στυλ των σελίδων που 

θα εμφανίζονται στην οθόνη περιέχονται στο αρχείο config.php το  οποίο 

βρίσκεται στον κατάλογο config. Tο script config.php φαίνεται στη Λίστα 2. 

Λίστα 2  config.php    
__________________________________________________________                                                     
<?  
$db_server = "localhost"; 
$db_uname  = "root"; 
$db_upass  = ""; 
$db_name   = "gateToInvestment"; 
 
$html_start = "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 
charset=iso-8859-7\">"; 
$style1     = "<STYLE type=text/css> .table_in  {FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Verdana, 
Helvetica; TEXT-DECORATION: none}</STYLE>"; 
$html_start = $html_start . "<STYLE type=text/css> .table_in  {FONT-SIZE: 10px; FONT-
FAMILY: Verdana, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}</STYLE>"; 
$html_start = $html_start . "</head><body bgcolor=\"lightsteelblue\" alink=\"red\" vlink=\"blue\" 
link=\"blue\"><font face=\"Verdana,Helevetica\" size=\"1\">"; 
$html_end  = "</font></body></html>";> 
______________________________________________________________ 
 
 
13.1 Χειρισμός της Βασικής Τοποθεσίας  
 
Η πρώτη σελίδα που δημιουργήσαμε ονομάζεται index.php και παρέχει τη 

δυνατότητα  στους  χρήστες να συνδεθούν με το σύστημα δηλαδή με την 

Πύλη των Επενδύσεων. Ο κώδικας της πρώτης σελίδας φαίνεται στη  Λίστα 

3. Η έξοδος αυτού του script  φαίνεται στην  Εικόνα 7 η οποία παράγεται από 

τον HTML κώδικα  του index.php [11]. 

 
Εικόνα 7  Η πρώτη σελίδα του συστήματος  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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Λίστα 3.  index.php     Η πρώτη σελίδα του συστήματος 
_____________________________________________________________________ 
<? 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("<br>Η σύνδεση 
προς τη βάση απέτυχε."); 
if (isset($_REQUEST['username'])) 
 { 
 $username = $_REQUEST['username']; 
 $password = $_REQUEST['password']; 
 
 
 // ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 $q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE username = 
'$username' AND password = '$password'") or die("<br>Q1 ERROR."); 
 if (mysql_num_rows($q1) == 1) 
  { 
  $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
  session_start(); 
  $_SESSION['username'] = $username; 
  $_SESSION['usertype'] = $r1->usertype_id; 
  $_SESSION['userid']   = $r1->id; 
 
  switch ($_SESSION['usertype']) 
   { 
 case 1 : $file_to_call = 'adm_questions.php'; break;  //Διαχειριστής  
 case 2 : $file_to_call = 'comp_questions.php'; break; // Εταιρία Επενδύσεων  
   case 3 : $file_to_call = 'user.php'; // Επενδυτης  
 
// ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
     $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT DISTINCT 
question_id FROM active_questions") or die('Q2 ERROR'); 
     $questionlist = ''; 
     while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
     { 
// ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ      
$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE  
id = '$r2->question_id' AND parent_id = '0'") or die('Q3 ERROR'); 
     if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
      { 
      $questionlist .= '[' . $r2->question_id . ']'; 
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      } 
     } 
     $_SESSION['qlist'] = $questionlist; 
     $_SESSION['choicelist'] = ''; 
     break; 
   }?> 
   <script language=Javascript> 
    document.location = "<?=$file_to_call?>"; 
   </script> 
   <? 
  } 
  else 
  { 
  echo($html_start); 
  echo("<center><font size=2><br><b>Λάθος όνομα χρήστη/κωδικός 
εισόδου<br><br><br><a href=index.php>Επιστροφή</a></b></font>"); 
  echo($html_end); 
  exit(); 
  } 
 } 
?> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
 <?=$style1?> 
</head> 
<body bgcolor="lightsteelblue"> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="#000099"> 
<center> 
<b>Περιοχή Ταυτοποίησης</b><br><br> 
<br><br> 
 
<form method="post" action="index.php" name="login_form" class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="5" cellpadding="5" 
class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="username" 
size="10"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" name="password" 
size="10"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" value="  Είσοδος " 
class="table_in"></td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
<b><font size="1"><a href="add_comp.php">Νέα εταιρία</a></font></b> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<b><font size="1"><a href="add_user.php">Νέος user</a></font></b> 
<br><br><br> 
<font size="1">(απαιτείται Javascript)</font> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
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 document.login_form.username.focus(); 
</script> 
</html> 
 
 
 
13.2 Χειρισμός του έλεγχου ταυτότητας  του χρήστη 
 
Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία για την λειτουργική μονάδα του ελέγχου της 

ταυτότητας του χρήστη: η εγγραφή του νέου  χρήστη ως  Επενδυτική εταιρία, 

η εγγραφή του νέου χρήστη ως Επενδυτή  και η σύνδεση με το σύστημα.  

 
13.2.1 Εγγραφή νέου χρήστη ως Επενδυτής  
 
Για να εγγραφεί ένας νέος  χρήστης στην Πύλη των Επενδύσεων θα πρέπει 

να  πάρουμε τα στοιχεία μέσω μιας φόρμας και να τα  εισάγουμε στο σύστημα 

ανάλογα με τον τύπο του, δηλαδή εάν είναι Επενδυτής, Επενδυτική Εταιρία  ή 

Διαχειριστής. 

Όταν ένας χρήστης επιλέξει τον σύνδεσμο  Νέος user στη σελίδα index.php 

τότε  θα μεταφερθεί σε φόρμα εγγραφής που δημιουργείται από το  script 

add_user.php και αντίστοιχα καλείται η σελίδα add_user.php. Αυτό το script 

φαίνεται  στη Λίστα 4 και η  έξοδός του  φαίνεται στην  Εικόνα 8. 

 
Εικόνα  8  Φόρμα εγγραφής για νέο Επενδυτή 
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Η φόρμα εγγραφής ανακτά τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε για τον πίνακα  

users και investors στη βάση των δεδομένων μας. Η φόρμα εγγραφής  νέου 

Επενδυτή θέτει ως υποχρεωτικά τα πεδία συμπλήρωσης  του  ονόματος  του 

χρήστη, του  κωδικού πρόσβασης και του επώνυμου. Παρατηρούμε ότι όταν 

μεταφερόμαστε στη φόρμα εγγραφής ο κένσορας βρίσκεται ήδη στο πεδίο με 

το όνομα του χρήστη και αυτό το κάναμε χρησιμοποιώντας Javascript  όπως 

φαίνεται στο τέλος του script add_user.php. Εάν ο χρήστης δεν συμπληρώσει 

όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας εγγραφής  και προσπαθήσει να 

εγγραφεί, το σύστημα τον ενημερώνει για το υποχρεωτικό πεδίο που 

παρέλειψε. Για τον παραπάνω έλεγχο χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση 

strlen() για να ελέγξουμε το μήκος της συμβολοσειράς που εισήγαγε ο 

χρήστης στα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας και τη συνάρτηση  trim() για να 

κόψει τον κενό χώρο  από την αρχή και το τέλος της συμβολοσειράς, τις 

οποίες  συναρτήσεις   χρησιμοποιούμε και στα επόμενα script του μηχανισμού 
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μας. Στο script της Λίστας  4  όπως και σε όλα τα επόμενα  χρησιμοποιούμε  

τη γραμμή  

 $dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") για να 

συνδεθούμε στην  ΜySQL. Επίσης θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι 

στο σύνολο των  script  του μηχανισμού μας χρησιμοποιούμε την υπέρ- γενική 

μεταβλητή  $_REQUEST  η οποία μπορεί να περιέχει οποιεσδήποτε 

μεταβλητές παρέχονται σε ένα script μέσω οποιουδήποτε μηχανισμού  

εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη.  

Στις Εικόνες 9, 10, 11 και 12  φαίνεται αντίστοιχα  το μήνυμα λάθους σε 

περίπτωση που ο επενδυτής δεν δώσει Επώνυμο, Κωδικό Πρόσβασης,  

όνομα χρήστη ή εάν  δώσει  όνομα χρήστη που ήδη υπάρχει.  

Εικόνα 9 Μήνυμα Λάθους  λόγω μη συμπλήρωσης του Επωνύμου  

 
 
Εικόνα  10 Μήνυμα Λάθους  λόγω μη συμπλήρωσης του Κωδικού 
Πρόσβασης  
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Εικόνα 11 Μήνυμα Λάθους λόγω μη συμπλήρωσης του ονόματος  

 
 
 
Εικόνα 12 Μήνυμα Λάθους  λόγω ήδη  καταχωρημένου Username 

 
 
Όταν  ο χρήστης συμπληρώσει σωστά τα πεδία της φόρμας γίνεται 

ενημέρωση της βάσης μας  και μεταφέρεται και πάλι στην σελίδα 

ταυτοποίησης  index.php για να συνδεθεί με το σύστημα.  

Λίστα 4   add_user.php  - Αυτή η Φόρμα δίνει τη δυνατότητα στους 

________________________
Επενδυτές να  εγγραφούν στο gateToInvestment 
_____________________________________________  

? 
de('config/config.php'); 

b_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("<br>Η σύνδεση 

quiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 

ica" size="2" color="#000099"> 

Ι Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ  

a 

 
<
inclu
$dblink = mysql_connect("$d
προς τη βάση απέτυχε."); 
?> 

l> <htm
<head> 
 <meta http-e
 <?=$style1?> 
</head> 

color="lightsteelblue"> <body bg
<font face="Verdana,Arial,Helvet
<center> 

ήκη νέου Investor</b><br><br> <b>Προσθ
<? 

set($_REQUEST['act'])) if (is
 { 

ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕ// ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ Ε
 if (strlen(trim($_REQUEST['user_uname'])) == 0) 
  {?> 

ε το όνομα χρήστη.<br><br><  Δεν ορίστηκ
href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
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  } 
//ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ  ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br><a 

EQUEST['user_surname'])) == 0) 

ε το Επώνυμο.<br><br><a href="add_user.php">Επιστροφή</a> 

uery($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
sernam

e [<?=$_REQUEST['user_uname']?>] είναι ήδη 

Γίνεται ενημέρωση. Παρακαλώ πριμένετε...'); 

 // ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ  ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ users ME TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο 

$q2 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO users VALUES 
sw']}', 3)") 

 // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ  id TΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΟΥ  ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  

sername='{$_R

 //ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ investors 
TO investors VALUES 

er_surname']}', 

('Q4 ERROR'); 

 <script language=Javascript> 
p"; 

if (strlen(trim($_REQUEST['user_passw'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκ
href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_R
  {?> 
  Δεν ορίστηκ
  <?exit(); 
  } 
 $q1 = mysql_db_q
u e='{$_REQUEST['user_uname']}'") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
  {?> 
  Το usernam
καταχωρημένο.<br><br><a href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 else 
  { 
  echo('<br>
 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ  
  
   ('', '{$_REQUEST['user_uname']}', '{$_REQUEST['user_pas
or die('Q2 ERROR'); 
 
 
  $q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
u EQUEST['user_uname']}'") or die('Q3 ERROR'); 
  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
 
  $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT IN
   ('$r3->id', 
   '{$_REQUEST['us
   '{$_REQUEST['user_firstname']}', 
   '{$_REQUEST['user_age']}', 
   '{$_REQUEST['user_job']}', 
   '{$_REQUEST['user_addr']}', 
   '{$_REQUEST['user_town']}', 
   '{$_REQUEST['user_tk']}', 
   '{$_REQUEST['user_country']}', 
   '{$_REQUEST['user_tel']}', 
   '{$_REQUEST['user_fax']}', 
   '{$_REQUEST['user_mail']}')") or die
  ?> 
 
 
   document.location = "index.ph
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
?> 
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<form method="post" action="add_user.php?act=save" name="new_user_form" 
class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="0" cellpadding="2" 
class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_uname" size="20" 
maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" name="user_passw" 
size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Επώνυμο (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_surname" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ονομα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_firstname" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ηλικία</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_age" size="5" 
maxlength="2" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Επάγγελμα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_job" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_addr" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_town" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ταχ. Κώδικας</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_tk" size="15" 
maxlength="5" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Χώρα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_country" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_tel" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 

 44



  <td align="right"><b>FAX</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_fax" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>e-mail</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="user_mail" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" value=" Εγγραφή " 
class="table_in"> 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="index.php"'> 
  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_user_form.user_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
 
 
 
13.2.2.Εγγραφή νέου  Χρήστη ως Επενδυτική Εταιρία  
 
Όταν ο νέος  χρήστης - Επενδυτική Εταιρία θέλει να γίνει μέλος της Πύλης των 

Επενδύσεων επιλέγει τον σύνδεσμο  Νέα Εταιρία στη σελίδα index.php και  

μεταφέρεται σε  φόρμα εγγραφής που δημιουργείται από την σελίδα  

add_comp.php . Ο κώδικας του script φαίνεται  στη Λίστα 5 ενώ η έξοδός 

του στην οθόνη φαίνεται στην  Εικόνα 13 

 

 
Εικόνα 13  Φόρμα εγγραφής για νέα Εταιρία Επενδύσεων 
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Η φόρμα εγγραφής ανακτά τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για τον πίνακα 

users και inv_comp στη βάση των δεδομένων μας. Η φόρμα εγγραφής  νέας  

Επενδυτικής Εταιρίας  θέτει ως υποχρεωτικά τα πεδία συμπλήρωσης  του  

ονόματος  του χρήστη, του  κωδικού πρόσβασης του Ονόματος της Εταιρίας, 

και το Portfolio (επενδυτικό πακέτο). Στη φόρμα αυτή ισχύουν όσα είπαμε 

παραπάνω για τη φόρμα εγγραφής του επενδυτή και δεν θα προχωρήσουμε 

σε περαιτέρω ανάλυση.  

Όταν η Επενδυτική Εταιρία  ολοκληρώσει σωστά τη συμπλήρωση της φόρμας  

γίνεται ενημέρωση της βάσης και ο χρήστης μεταφέρεται και πάλι στην σελίδα 

ταυτοποίησης  index.php για να συνδεθεί με το σύστημα.  

 
Λίστα 5   add_comp.php Αυτή η Φόρμα δίνει τη δυνατότητα στους Εταιρίες 
Επενδύσεων  να  εγγραφούν στο gateToInvestment 
____________________________________________________________________ 
<? 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("<br>Η σύνδεση 
προς τη βάση απέτυχε."); 
?> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-7"> 
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 <?=$style1?> 
</head> 
<body bgcolor="lightsteelblue"> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="#000099"> 
<center> 
<b>Προσθήκη νέας εταιρίας</b><br><br> 
<? 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_uname'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το όνομα χρήστη.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_passw'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_name'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το Ονομα εταιρίας.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_portfolio'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το Portfolio εταιρίας.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 
 $q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['comp_uname']}'") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
  {?> 
  Το username [<?=$_REQUEST['comp_uname']?>] είναι ήδη 
καταχωρημένο.<br><br><a href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 else 
  { 
  echo('<br>Γίνεται ενημέρωση. Παρακαλώ πριμένετε...'); 
 
 // ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ users ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η 

ΕΤΑΙΡΙΑ  
  $q2 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO users VALUES 
   ('', '{$_REQUEST['comp_uname']}', '{$_REQUEST['comp_passw']}', 
2)") or die('Q2 ERROR'); 
 
  // ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ  id  ΤΗΣ TOY NEOY USER ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  
  $q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['comp_uname']}'") or die('Q3 ERROR'); 
  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
  // ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ inv_comp 
  $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO inv_comp VALUES 
   ('$r3->id', 
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   '{$_REQUEST['comp_name']}', 
   '{$_REQUEST['comp_desc']}', 
   '{$_REQUEST['comp_portfolio']}', 
   '{$_REQUEST['comp_addr']}', 
   '{$_REQUEST['comp_town']}', 
   '{$_REQUEST['comp_tk']}', 
   '{$_REQUEST['comp_country']}', 
   '{$_REQUEST['comp_tel']}', 
   '{$_REQUEST['comp_fax']}', 
   '{$_REQUEST['comp_mail']}')") or die('Q4 ERROR'); 
  ?> 
 
  <script language=Javascript> 
   document.location = "index.php"; 
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
?> 
<form method="post" action="add_comp.php?act=save" name="new_comp_form" 
class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="0" cellpadding="2" 
class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_uname" size="20" 
maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" name="comp_passw" 
size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ονομα εταιρίας (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_name" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Περιγραφή</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_desc" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Portfolio (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_portfolio" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_addr" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_town" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ταχ. Κώδικας</b></td> 
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  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_tk" size="15" 
maxlength="5" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Χώρα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_country" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_tel" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>FAX</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_fax" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>e-mail</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" name="comp_mail" size="30" 
maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" value="  Εγγραφή " 
class="table_in"> 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="index.php"'> 
  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_comp_form.comp_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

13.2.3 Σύνδεση με το Σύστημα 

Στο script της Λίστας3  index.php  το οποίο έχει την έξοδο που φαίνεται στην 

Εικόνα 7 γίνεται χρήση συνόδων λειτουργίας  για να παρακολουθούμε τους 

χρήστες στις σελίδες της τοποθεσίας μας  αφού πιστοποιηθούν  μέσω του 

μηχανισμού σύνδεσης. Έτσι το παραπάνω script  παρέχει μια φόρμα 

σύνδεσης και  έναν μηχανισμό πιστοποίησης για τα μέλη  της Web 
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τοποθεσίας μας. Όταν πιστοποιηθεί η ταυτότητα του χρήστη ελέγχουμε  

πλέον την ιδιότητά του για να εμφανίσει το σύστημα  τα κατάλληλα γι’ αυτόν 

περιεχόμενα της τοποθεσίας μας. Έτσι έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις : 

 Εάν ο χρήστης είναι Διαχειριστής καλούμε τη σελίδα που αφορά τον 

Διαχειριστή, για τη Διαχείριση των Ερωτήσεων,  η οποία  είναι η   

adm_questions.php  

 Εάν ο χρήστης είναι Επενδυτική Εταιρία  καλούμε τη σελίδα που αφορά 

την Επενδυτική Εταιρία για την  Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων και 

η οποία    είναι η comp_questions.php 

 Εάν ο χρήστης είναι Επενδυτής  καλούμε τη σελίδα που αφορά τον 

Επενδυτή για την Απάντηση Ερωτήσεων η οποία  είναι η  user.php 

Στην προκειμένη περίπτωση ο μηχανισμός μας πρέπει να έχει 

διαθέσιμες πλέον το σύνολο των  ερωτήσεων  που έχουν επιλεγεί από 

τις Εταιρίες  Επενδύσεων για  να τεθούν στους Επενδυτές. 

Για κάθε μία από τις  παραπάνω περιπτώσεις λοιπόν  μπορούμε να 

παρέχουμε δυναμικά περιεχόμενα στους χρήστες της τοποθεσίας μας, καθώς 

τα περιεχόμενα αυτά αλλάζουν  σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.  

 Όσον αφορά τον κώδικα του  παραπάνω script ξεκινάμε μια σύνοδο 

λειτουργίας  η οποία θα αρχίσει εγγράφοντας  ως  μεταβλητές της συνόδου  το 

όνομα του χρήστη, τον τύπο του χρήστη και το id του   ώστε τα παραπάνω  να 

είναι διαθέσιμα και στις επόμενες σελίδες και να μπορούμε να 

παρακολουθούμε τον χρήστη. ΄Όπως βλέπουμε στο script  index.php καλούμε 

την εντολή  include() την οποία καλούμε στο σύνολο των script που έχουμε 

δημιουργήσει. Η εντολή include() μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε το αρχείο 

config.php στα PHP έγγραφα κι έτσι δεν χρειάζεται να δίνουμε κάθε φορά την 
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διεύθυνση του server, το όνομα της βάσης που θέλουμε να προσπελάσουμε 

και τα στοιχεία για την πρόσβαση σε αυτή  όπως  και το στυλ των σελίδων 

που θα εμφανίζονται στην οθόνη. 

 
13.3 Χειρισμός λειτουργιών του χρήστη – Διαχειριστή  
 
Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί στο σύστημα και είναι ο Διαχειριστής του 

συστήματος  μεταφέρεται  στη σελίδα «Διαχείριση των Ερωτήσεων»  που 

δημιουργείται από το script adm_questions.php το οποίο και παραθέτουμε 

στη Λίστα 6.  

Τα στοιχεία για την λειτουργική μονάδα  της διαχείρισης των ερωτήσεων είναι  

η προσθήκη ερώτησης (γονέα), η προσθήκη υποερώτησης σε ερώτηση 

γονέα, η αντιστοίχιση επιλογής ερώτησης- γονέα  με  ερώτηση - παιδί, η  

προσθήκη επιλογών σε ερώτηση, η διαγραφή ερώτησης και η αποσύνδεση.   

Το παρακάτω  λοιπόν script αφορά  τις δυνατότητες  που έχει ο διαχειριστής 

του συστήματος όσον αφορά τη διαχείριση των ερωτήσεων.  

 
Λίστα 6  adm_questions.php  Διαχείριση Ερωτήσεων  
____________________________________________________________________ 
 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η εφαρμογή δεν είναι 
διαθέσιμη.'); exit(); } 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("Η σύνδεση προς 
τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
//ο Διαχειριστής θέλει να προσθέσει ερώτηση γονέα  
 if (($_REQUEST['act']) == 'addparent') 
  { 
  $_SESSION['choices'] = ''; 
  echo('<center><b>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα</b><hr 
width=100%><br>');?> 
  <form name="addparent_form" method="post" 
action="adm_questions.php?act=saveparent"> 
  Ερώτηση : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_question"><br><br> 
  <input type="submit" value=" Καταχώρηση " class="table_in"> 
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  <input type="button" value=" Ακύρωση " class="table_in" 
onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
  </form> 
  <script language=Javascript> 
  document.addparent_form.new_question.focus(); 
  </script> 
  <? 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να προσθέσει επιλογή σε ερώτηση  
 
 if ((($_REQUEST['act']) == 'addchoice') || (($_REQUEST['act']) == 'editchoice') || 
($_REQUEST['act'] == 'delchoice')) 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  switch ($_REQUEST['act']) { 
   case 'addchoice'  : echo('<center><b>Προσθήκη Επιλογής σε 
Ερώτηση</b><hr width=100%><br><br>');break; 
   } 
  $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE id 
= '$parentid'") or die('Q8 ERROR'); 
  $r8 = mysql_fetch_object($q8); 
  $new_question = $r8->question; 
  if (isset($_REQUEST['new_choice'])) 
   { 
           // Εάν δεν εισήγαγε στο πεδίο κάποια επιλογή  
   $new_choice = $_REQUEST['new_choice']; 
   if (strlen($new_choice) == 0) 
    { 
    echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε επιλογή.'.'<br><br>');?> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$parentid?>">Επιστροφή</a><? 
    exit(); 
    } 
   else 
    { 
    $q9 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO choices 
VALUES ('', $parentid, '$new_choice')") or die('Q9 ERROR');?> 
    <script language=Javascript> 
     document.location="adm_questions.php"; 
    </script> 
    <? 
    } 
   } 
  if (strlen($new_question) == 0) 
   {  
   echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.'.'<br><br>');?> 
   <a href="adm_questions.php?act=addparent">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  else 
   {?> 
   </center> 
   <b>ΕΡΩΤΗΣΗ : <?=$new_question?></b><br><br> 
   <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ :</b><br> 
   <? 
   $q10 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices 
WHERE question_id = $parentid ORDER BY id") or die('Q10 ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q10) == 0) 
    { 

 52



    echo('Δεν βρέθηκαν επιλογές.'); 
    } 
   else 
    { 
    while ($r10 = mysql_fetch_object($q10)) 
     {?><li><?=$r10->description?><?} 
    } 
   ?> 
   <center> 
   <form method="post" name="addchoice_form" 
action="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$parentid?>"> 
   Νέα Επιλογή : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_choice"><br><br> 
   <input type="submit" value=" Καταχώρηση " class="table_in"> 
   <input type="button" value=" Ακύρωση " class="table_in" 
onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
   </form> 
   <script language=Javascript> 
    document.addchoice_form.new_choice.focus(); 
   </script> 
   <?} 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να αποθηκεύσει την ερώτηση γονέα που εισήγαγε  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'saveparent') 
  { 
  $new_question = $_REQUEST['new_question']; 
  if (strlen($new_question) == 0) 
   { 
   echo('<center><b>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα</b><hr 
width=100%><br>'); 
   echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
   <a href="adm_questions.php">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  else 
   { 
   $q2 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO questions 
VALUES ('', 0, '$new_question', 0)") or die('Q2 ERROR'); 
   ?> 
   <script language=Javascript> 
    document.location="adm_questions.php"; 
   </script> 
   <? 
   } 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να προσθέσει ερώτηση παιδί  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'addsubquestion') 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  echo('<center><b>Προσθήκη Υποερώτησης</b><hr width=100%><br>'); 
  // ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΣΗ 
  $q15 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$parentid' ORDER BY id") or die('Q15 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q15) == 0) { 
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   echo('Για να οριστεί υποερώτηση, πρέπει πρώτα να έχουν οριστεί 
επιλογές στην ερώτηση-γονέα.<br>'); 
   echo('Η συγκεκριμένη ερώτηση-γονέας δεν έχει επιλογές.<br><br>'); 
   echo('<a href=adm_questions.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
   exit(); 
   } 
  $q18 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '$parentid'") or die('Q18 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q18) > 0) 
   {?> 
   <b>Υπάρχουσες αντιστοιχίες :</b><br> 
   <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="table_in" 
width="70%"> 
   <tr align="center" bgcolor="#BBDDBB"> 
    <td><b>Επιλογή Ερώτησης Γονέα</b>< nowrap/td> 
    <td><b>Αντίστοιχη Υποερώτηση</b><nowrap /td> 
   </tr> 
   <? 
   while ($r18 = mysql_fetch_object($q18)) { 
    $q19 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
choices WHERE id = '$r18->activation_choice'") or die('Q19 ERROR'); 
    $r19 = mysql_fetch_object($q19); 
    ?> 
    <tr> 
     <td><?=$r19->description?></td> 
     <td><?=$r18->question?></td> 
    </tr> 
    <?} 
   echo('</table><br>'); 
   } 
 
  // ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΙΔΙΑ, Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΛΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ 
  if (mysql_num_rows($q15) == mysql_num_rows($q18)) { 
   echo('<b>Όλες οι επιλογές της ερώτησης-γονέα είναι δεσμευμένες σε 
υπορωτήσεις.</b><br><br>'); 
   echo('<a href=adm_questions.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
   exit(); 
   } 
 
  $q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE id 
= '$parentid'") or die('Q5 ERROR'); 
  $r5 = mysql_fetch_object($q5); 
  echo('Ερώτηση Γονέας : <b>' . $r5->question . '</b><br><br>'); 
  ?><form method="post" 
action="adm_questions.php?act=savesubquestion&parentid=<?=$parentid?>"> 
  Υποερώτηση : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_subquestion"><br><br> 
  Επιλογή που θα αντιστοιχεί στην υποερώτηση : 
  <select name="sel_choice"> 
  <? 
  while ($r15 = mysql_fetch_object($q15)) { 
   $q17 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE activation_choice = '$r15->id'") or die('Q17 ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q17) == 0) 
    {?> 
    <option value="<?=$r15->id?>"><?=$r15->description?> 
    <?} 
   } 
  ?> 
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  </select><br><br><br> 
  <input type="submit" value=" Καταχώρηση "> 
  <input type="button" value=" Ακύρωση " 
onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
  </form> 
  <? 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να αποθηκεύσει  την ερώτηση παιδί  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'savesubquestion') 
  { 
  $new_subquestion = $_REQUEST['new_subquestion']; 
  $sel_choice = $_REQUEST['sel_choice']; 
  if (strlen($new_subquestion) == 0) 
   { 
   echo('<center><b>Αποθήκευση Υποερώτησης</b><hr 
width=100%><br>'); 
   echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
   <a href="adm_questions.php">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  $q7 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO questions VALUES ('', 
'$parentid', '$new_subquestion','$sel_choice')") or die('Q7 ERROR');?> 
  <script language=Javascript> 
   document.location = "adm_questions.php"; 
  </script> 
  <?} 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να διαγράψει ερώτηση 
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'delparent') 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  // DIAGRAFH OLWN TWN EPILOGWN POY ANHKOYN GIA KA8E 
ERWTHSH-CHILD THS DO8EISAS 
  $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '$parentid'") or die('Q11 ERROR'); 
  while ($r11 = mysql_fetch_object($q11)) 
   {$q12 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM choices 
WHERE question_id = '$r11->id'") or die('Q12 ERROR');} 
  // DIAGRAFH TWN EPILOGWN THS DO8EISAS ERWTHSHS 
  $q13 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM choices WHERE 
question_id = '$parentid'") or die('Q13 ERROR'); 
  // DIAGRAFH OLWN TWN ERWTHSEWN POY EXOYN WS PARENT THN 
DO8EISA 
  $q3 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions WHERE 
parent_id = '$parentid'") or die('Q3 ERROR'); 
  // DIAGRAFH THS DO8EISAS ERWTHSHS 
  $q4 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions WHERE id = 
'$parentid'") or die('<br>Q4 ERROR'); 
  ?> 
  <script language=Javascript> 
   document.location="adm_questions.php"; 
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
else 
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 {?> 
 <script language=Javascript> 
  defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
 </script> 
 <center><b>Διαχείριση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
 <input type="button" value="Προσθήκη Ερώτησης Γονέα" class="table_in" 
onClick='window.location="adm_questions.php?act=addparent"'> 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
 <hr width="100%"> 
 <br><br> 
 <? 
 $q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE parent_id = 
'0' ORDER BY id") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
  { 
  echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
  } 
 else 
  {?> 
  <table border="1" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" 
class="table_in" bgcolor="#DDDDDD"> 
  <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
   <td width="20"><b>ID</b></td> 
   <td width="20"><b>Γονέας</b></td> 
   <td width="20"><b>Επιλογή<br>Ενεργοπ.</b></td> 
   <td width="80%"><b>Ερώτηση</b></td> 
   <td width="10"><b>Ενέργειες</b></td> 
  </tr> 
  <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
   {?><tr> 
    <td align="center"><?=$r1->id?></td> 
    <td align="center"><?=$r1->parent_id?></td> 
    <td align="center"><?=$r1->activation_choice?></td> 
    <? 
    $q14 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
choices WHERE question_id = '$r1->id'") or die('Q14 ERROR'); 
    ?> 
    <td><?=$r1->question?> 
(<b><?=mysql_num_rows($q14)?></b>)</td> 
    <td align="center" nowrap> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addsubquestion&parentid=<?=$r1->id?>">SUB</a> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$r1->id?>">CHO</a> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=delparent&parentid=<?=$r1->id?>">DEL</a> 
    </td> 
   </tr><? 
   $q6 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE parent_id = '$r1->id' ORDER BY id") or die('Q6 ERROR'); 
   while ($r6 = mysql_fetch_object($q6)) 
    {?> 
    <tr bgcolor="#EECCCC"> 
     <td align="center"><?=$r6->id?></td> 
     <td align="center"><?=$r6->parent_id?></td> 
     <td align="center"><?=$r6-
>activation_choice?></td> 
     <? 
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     $q16 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * 
FROM choices WHERE question_id = '$r6->id'") or die('Q16 ERROR'); 
     ?> 
     <td><?=$r6->question?> 
(<b><?=mysql_num_rows($q16)?></b>)</td> 
     <td align="center" nowrap> 
     <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$r6->id?>">CHO</a> 
     <a 
href="adm_questions.php?act=delparent&parentid=<?=$r6->id?>">DEL</a> 
     </td> 
     </tr> 
    <?} 
   } 
  }?> 
  </table><? 
 } 
?> 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Σύμφωνα με τον κώδικα του παραπάνω script αρχικά ελέγχουμε εάν έχουν 

καταχωρηθεί ερωτήσεις στο σύστημα από τον Διαχειριστή. Εάν ο Διαχειριστής 

δεν έχει καταχωρήσει ερωτήσεις το σύστημα ενημερώνει ότι δεν βρέθηκαν 

ερωτήσεις. Διαφορετικά εμφανίζει σε πίνακα το σύνολο των ερωτήσεων που 

είναι καταχωρημένες στο σύστημα και αναμένει την επόμενη ενέργεια του 

χρήστη στα πλαίσια της διαχείρισης των ερωτήσεων. Ελέγχοντας τις ενέργειες 

του χρήστη – Διαχειριστή κάθε φορά το script θα έχει και την ανάλογη έξοδο  

και έτσι έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις : 

 Ο διαχειριστής να επιλέξει από κουμπί που εμφανίζεται στην σελίδα  

για την προσθήκη νέας ερώτησης  γονέα. Τότε   εμφανίζεται πεδίο για 

την εισαγωγή  και καταχώρηση της ερώτησης  όπως φαίνεται  στην 

Εικόνα 14 και  ελέγχουμε εάν έγινε εισαγωγή ερώτησης πριν την 

καταχώρησή της. Εάν δεν έχει γίνει εισαγωγή ερώτησης   εμφανίζεται 

μήνυμα  από το σύστημα ότι δεν ορίστηκε ερώτηση όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 15. Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών, το σύστημα 

μεταφέρει τον Διαχειριστή στην σελίδα Διαχείρισης των ερωτήσεων 
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όπου και εμφανίζεται το σύνολο των καταχωρημένων ερωτήσεων.   Η  

έξοδος του script  φαίνεται στις  Εικόνες 14 , 15 και 16.  

 
Εικόνα 14 Προσθήκη Ερώτησης Γονέα  

 
 
Εικόνα 15 Εμφάνιση λάθους εξαιτίας της μη καταχώρησης ερώτησης  
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Εικόνα 16 Καταχώρηση Ερωτήσεων στο σύστημα και εμφάνισή τους στην 
σελίδα Διαχείρισης των Ερωτήσεων 

 
 

 Ο διαχειριστής να προσθέσει  επιλογή σε  ερώτηση, επιλέγοντας τον 

σύνδεσμο CHO από τις ενέργειες. Τότε εμφανίζεται πεδίο για την 

εισαγωγή  και καταχώρηση της επιλογής. Ταυτόχρονα ελέγχουμε εάν 

έχει γίνει εισαγωγή της  επιλογής  πριν την καταχώρηση διαφορετικά 

εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν ορίσαμε επιλογή. Η έξοδος του script 

κατόπιν ενέργειας του διαχειριστή για  προσθήκη  επιλογών σε 

ερώτηση  φαίνεται στην Εικόνα 17 

Εικόνα 17  Προσθήκη επιλογής σε Ερώτηση  
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  Ο διαχειριστής να προσθέσει  υποερώτηση σε ερώτηση γονέα. Η 

έξοδος του script θα είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 18  κατόπιν 

επιλογής του Διαχειριστή του συνδέσμου SUB.  Ο έλεγχος που 

κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι εάν η ερώτηση γονέας έχει 

επιλογές. Εάν ναι τότε εμφανίζεται πεδίο για την εισαγωγή της 

υποερώτησης και μενού επιλογής για την αντιστοίχιση  επιλογής της 

ερώτησης γονέα,  που πρόκειται να ενεργοποιήσει την  υποερώτηση, 

με την ερώτηση - παιδί. Επιπρόσθετα για την καταχώρηση της 

υποερώτησης το σύστημα ελέγχει εάν έχει εισαχθεί ερώτηση στο πεδίο 

όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Στην περίπτωση στην 

οποία όλες οι επιλογές της ερώτησης γονέα έχουν ανατεθεί σε 

υποερωτήσεις, ο Διαχειριστής δεν μπορεί να εισάγει άλλη 

υποερώτηση. Έτσι το script θα έχει την έξοδο που φαίνεται στην 

Εικόνα 19 

Εικόνα 18  Προσθήκη Υποερώτησης και Ανάθεση  Επιλογής σε Υποερώτηση 
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Εικόνα19 Πλήρης Αντιστοίχιση Επιλογών και Υποερωτήσεων   

 
 

 
 Ο διαχειριστής να διαγράψει ερώτηση. Ο κώδικας του παραπάνω  

script θα τρέξει για  την διαγραφή ερώτησης  στην περίπτωση που ο 

Διαχειριστής επιλέξει τον σύνδεσμο DEL  είτε από ερώτηση γονέα είτε 

από υποερώτηση. Η λογική του παραπάνω μηχανισμού για  διαγραφή  

ερώτησης  γονέα η οποία έχει ερωτήσεις-παιδιά  είναι η εξής: Αρχικά 

διαγράφουμε όλες τις επιλογές  που ανήκουν  στην  ερώτηση παιδί, 

στη συνέχεια διαγράφουμε τις επιλογές της ερώτησης γονέα  που 

επιλέχθηκε να διαγραφεί, έπειτα διαγράφουμε τις ερωτήσεις που είναι 

παιδιά της ερώτησης γονέα και τέλος διαγράφουμε την ερώτηση 

γονέα.  

 Όσον αφορά τον κώδικα του παραπάνω script της Λίστας 6  ελέγχουμε τις 

ενέργειες  του Διαχειριστή χρησιμοποιώντας υπέρ-γενικού τύπου  μεταβλητές  

καθώς και  τη συνάρτηση isset(). Επιπρόσθετα στο σύνολο των script του 

μηχανισμού μας  χρησιμοποιούμε την συνάρτηση my_sql_num_rows η οποία 
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μας δίνει τον αριθμό των γραμμών που επιστρέφονται από ερωτήματα που 

θέτουμε στη βάση καθώς και την συνάρτηση my_sql_fetch_object() η οποία 

μας φέρνει ένα  αντικείμενο και έτσι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις 

ιδιότητές του.  

 Ο διαχειριστής να επιλέξει να αποσυνδεθεί από σύστημα. Εφόσον ο 

Διαχειριστής  επιλέξει  κουμπί που εμφανίζεται στη  σελίδα  

adm_questions.php για αποσύνδεση, καλείται ο κώδικας  του script 

release_session.php, ο οποίος παρατίθεται στη Λίστα 7 και ο 

Διαχειριστής καθώς δεν είναι πια συνδεδεμένος, μεταφέρεται στην 

αρχική σελίδα της τοποθεσίας μας, στην index.php. Συγκεκριμένα   ο 

παρακάτω κώδικας ακυρώνει την εγγραφή  όλων των τρεχουσών 

μεταβλητών της συνόδου, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση  

session_unset(), καταστρέφει την ίδια  την σύνοδο και  εμφανίζει την 

αρχική σελίδα  index.php .  

 

Λίστα 7 release_session.php Ακυρώνοντας την Εγγραφή  Μεταβλητών  και 
Καταστρέφοντας τη Σύνοδο 
__________________________________________________________________________ 
<? 
//ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ. 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['username'])) { unset($_SESSION['username']); } 
if (isset($_SESSION['usertype'])) { unset($_SESSION['usertype']); } 
if (isset($_SESSION['userid']))   { unset($_SESSION['userid']);   } 
session_unset(); 
$_SESSION = array(); 
session_destroy(); 
?> 
<script language=Javascript> 
 document.location = "index.php"; 
</script> 
___________________________________________________________________________________ 
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13.4  Χειρισμός λειτουργιών χρήστη - Επενδυτική  Εταιρία   
 
Εφόσον ο χρήστης που  έχει συνδεθεί στο σύστημα είναι  Επενδυτική Εταιρία,  

μεταφέρεται  στη σελίδα  η οποία αφορά την Επιλογή και Αξιολόγηση των 

Ερωτήσεων που  δημιουργείται από το script comp_questions.php το οποίο 

και παραθέτουμε στη Λίστα 8.  

Τα στοιχεία για την λειτουργική μονάδα  της επιλογής και αξιολόγησης των 

ερωτήσεων  είναι  η επιλογή- ενεργοποίηση  και απενεργοποίηση  ερώτησης 

(γονέα) η οποία θα τεθεί ή όχι στον επενδυτή,  η εμφάνιση   υποερώτησης σε 

περίπτωση ενεργοποίησης της  ερώτησης  γονέα, η επιλογή - ενεργοποίηση 

και απενεργοποίηση   υποερώτησης η οποία θα τεθεί κι αυτή στον επενδυτή,  

η αξιολόγηση των επιλογών της κάθε ερώτησης  θέτοντας  τον βαθμό 

αξιολόγησης, η εμφάνιση του σκορ που συγκέντρωσε ο κάθε επενδυτής  

απαντώντας στις ερωτήσεις που η ίδια  έθεσε και τέλος η αποσύνδεσή του 

από το σύστημα.  

 
Λίστα 8 comp_questions.php Σελίδα για την  Επιλογή και Αξιολόγηση των 
Ερωτήσεων από την Επενδυτική  Εταιρία  
____________________________________________________________________ 
 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η εφαρμογή δεν είναι 
διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("Η σύνδεση προς 
τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
if ((isset($_REQUEST['active'])) && (isset($_REQUEST['questionid']))) 
 { 
 $active = $_REQUEST['active']; 
 $questionid = $_REQUEST['questionid']; 
 switch ($active) { 
    //ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 case 0 : $q2 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM active_questions 
WHERE comp_id = '$userid' AND question_id = '$questionid'") or die('Q2a ERROR'); 
    $q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE parent_id = '$questionid'") or die('Q5 ERROR'); 
    while ($r5 = mysql_fetch_object($q5)) 
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//ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
    $q7 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM 
active_questions WHERE comp_id='$userid' AND question_id='$r5->id'") or die('Q7 
ERROR'); 
    break; 
  case 1 : $q2 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO active_questions 
VALUES ('$userid', '$questionid')") or die('Q2b ERROR'); break; 
  }?> 
 <script language=Javascript> 
  window.location = "comp_questions.php"; 
 </script> 
 <?} 
else 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
 if ($_REQUEST['act'] == 'edit_weights') 
  { 
  $quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 
  $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE id 
= '$quest_id'") or die('Q8 ERROR'); 
  $r8 = mysql_fetch_object($q8); 
  ?> 
  <script language=Javascript> 
  defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
  </script> 
  <center><b>Αξιολόγηση επιλογών ερώτησης</b><hr 
width="100%"></center> 
  Ερώτηση : <?=$r8->question?><br><br> 
  <table width="80%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="1" 
class="table_in"> 
  <tr> 
   <td><b>Επιλογές</b></td> 
   <td><b>Αξιολόγηση</b></td> 
  </tr> 
  <form method="post" 
action="comp_questions.php?act=save_weights&quest_id=<?=$quest_id?>"> 
  <? 
//ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ   
  $q9 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$quest_id' ORDER BY id") or die('Q9 ERROR'); 
  while ($r9 = mysql_fetch_object($q9)) 
   {?> 
   <tr> 
   <td><?=$r9->description?></td> 
   <? 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
   $q10 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM weights 
WHERE comp_id = '$userid' AND choice_id = '$r9->id'") or die('Q10 ERROR'); 
   $r10 = mysql_fetch_object($q10); 
   ?> 
   <td> 
   <input type="text" size="2" class="table_in" name="ch_ar_<?=$r9-
>id?>"  value="<?=$r10->weight_ar?>"> 
   </td> 
   </tr> 
   <?} 
  ?> 
  </table><br><br> 
  <input type="submit" value="Αποθήκευση" class="table_in"> 
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  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="comp_questions.php"'> 
  </form> 
  <? 
  exit(); 
  } 
 else 
 if ($_REQUEST['act'] == 'save_weights') 
  { 
  $quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 
  $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$quest_id'") or die('Q11 ERROR'); 
  while ($r11 = mysql_fetch_object($q11)) 
   { 
   $q12 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM weights 
WHERE comp_id = '$userid' AND choice_id = '$r11->id'") or die('Q12 ERROR'); 
   if (isset($_REQUEST['ch_ar_'.$r11->id])) { $w_ar = 
$_REQUEST['ch_ar_'.$r11->id]; } else { $w_ar = 0; } 
 
   // ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΩΝ  
   if (mysql_num_rows($q12) > 0) 
    { 
    $q14 = mysql_db_query($db_name, "UPDATE weights SET 
weight_ar = '$w_ar' WHERE comp_id='$userid' AND choice_id='$r11->id'") or die('Q14 
ERROR'); 
    } 
   else 
   // ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ     { 
    $q13 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO weights 
VALUES ('$userid', '$r11->id', '$w_ar')") or die('Q1 ERROR'); 
    } 
   } 
  } 
 } 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="button" value="Προβολή scores" class="table_in" 
onClick='window.location="comp_scores.php"'></a> 
<hr width="100%"> 
<br> 
// ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ  
<? 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE parent_id = '0' 
ORDER BY id") or die('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
 } 
else 
 { 
 ?> 
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 <table border="1" width="95%" cellpadding="1" cellspacing="0" class="table_in" 
bgcolor="#DDDDDD"> 
 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="10"><b>ID</b></td> 
  <td width="10"><b>Ενεργή</b></td> 
  <td width="90%"><b>Ερώτηση</b></td> 
 </tr> 
 <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
                // ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
  { 
  $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM active_questions 
WHERE question_id = '$r1->id' AND comp_id = '$userid'") or die('Q3 ERROR'); 
  ?><tr> 
   <td align="center"><?=$r1->id?></td> 
   <td align="center"> 
    <? 
    switch (mysql_num_rows($q3)) { 
     case 0 : ?><input 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r1->id?>&active=1"' 
type=checkbox><? break; 
     case 1 : ?><input 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r1->id?>&active=0"' 
type=checkbox checked><? break; 
    }?> 
   </td> 
   <td><b><a 
href="comp_questions.php?act=edit_weights&quest_id=<?=$r1->id?>"><?=$r1-
>question?></a></b></td> 
  </tr><? 
  if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ
   { 
   $q6 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE parent_id = '$r1->id' ORDER BY id") or die('Q6 ERROR'); 
   while ($r6 = mysql_fetch_object($q6)) 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
    { 
    $q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
active_questions WHERE question_id = '$r6->id' AND comp_id = '$userid'") or die('Q4 
ERROR'); 
    ?> 
    <tr bgcolor="#EECCCC"> 
     <td align="center"><?=$r6->id?></td> 
     <td align="center"> 
     <? 
     switch (mysql_num_rows($q4)) 
      { 
      case 0 : ?><input type="checkbox" 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r6->id?>&active=1"'><? 
break; 
      case 1 : ?><input type="checkbox" checked 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r6->id?>&active=0"'><? 
break; 
      }?> 
     </td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 
href="comp_questions.php?act=edit_weights&quest_id=<?=$r6->id?>"><?=$r6-
>question?></a></td> 
    </tr> 
    <? 
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    } 
   }  
  } 
 }?> 
 </table> 
_____________________________________________________________________ 
 

Η έξοδος του script για την  Επενδυτική Εταιρία που έχει συνδεθεί με το 

σύστημα και δεν έχει ενεργοποιήσει από προηγούμενη σύνδεσή της κάποια 

από τις ερωτήσεις, θα εμφανίσει αρχικά  το σύνολο των ερωτήσεων γονέων  

που έχουν τεθεί από τον διαχειριστή και συγκεκριμένα θα έχει την μορφή που 

φαίνεται στην  Εικόνα 20. 

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής δεν έχει θέσει ερωτήσεις στο σύστημα 

επιδεικνύεται από τον μηχανισμό ότι δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.  

 
 

Εικόνα 20 Εμφάνιση των ερωτήσεων γονέων κατόπιν της σύνδεσης me το 
σύστημα  της  Επενδυτικής Εταιρίας  με username = comp2   
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Η Επενδυτική Εταιρία πρόκειται να ενεργοποιήσει τις κατάλληλες  ερωτήσεις 

που θέλει να τεθούν στον επενδυτή για το συγκεκριμένο επενδυτικό πακέτο 

που θέλει να προωθήσει. Έτσι θα τσεκάρει στον παραπάνω πίνακα τις 

ερωτήσεις που την ενδιαφέρουν και το σύστημα ελέγχει εάν στις 

ενεργοποιημένες πλέον  ερωτήσεις αντιστοιχούν ερωτήσεις παιδιά για να τις 

εμφανίσει και να δώσει τη δυνατότητα στην επενδυτική εταιρία να 

ενεργοποιήσει  εάν θέλει και κάποιες από αυτές. Στην περίπτωση που η 

Επενδυτική Εταιρία ενεργοποιεί και τις ερωτήσεις παιδιά που την ενδιαφέρουν 

το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα ενεργών ερωτήσεων  όπως φαίνεται στην 

Εικόνα  21  ύστερα από την αναζήτηση στη βάση μας  για την επιλογή των 

ενεργών ερωτήσεων για  την εταιρία με  username: comp2  

 
Εικόνα 21 

 

 
 
Έτσι η έξοδος του script κατόπιν της ενεργοποίησης των ερωτήσεων - γονέων  

και εμφάνισης από το σύστημα και των ερωτήσεων - παιδιών  φαίνεται στην 

παρακάτω Εικόνα 22. 
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Εικόνα 22 Ενεργοποίηση ερωτήσεων γονέων από την Επενδυτική Εταιρία και 
εμφάνιση από το σύστημα των ερωτήσεων  παιδιών  που αντιστοιχούν  στις 
ενεργοποιημένες ερωτήσεις - γονείς  
 

 

Εφόσον ενεργοποιήσει η Επενδυτική Εταιρία και τις ερωτήσεις παιδιά που το 

σύστημα έχει  εμφανίσει (για παράδειγμα τις ερωτήσεις παιδιά με id=8,id=9, 

id=10, id=27, id=29),  ένα από τα βασικότερα στοιχεία στην λειτουργική 

μονάδα της αξιολόγησης στων ερωτήσεων είναι  η εισαγωγή βαθμών 

αξιολόγησης  στις επιλογές των ερωτήσεων. Επιλέγοντας η Επενδυτική 

Εταιρία τον σύνδεσμο της ερώτησης που αυτή έχει ενεργοποιήσει, το 

σύστημα εμφανίζει την ερώτηση με τις επιλογές της και πεδίο  που αντιστοιχεί 

σε κάθε επιλογή για την εισαγωγή του βαθμού  ώστε να γίνει η αξιολόγηση με 

βάση τα κριτήρια της κάθε εταιρίας.  Κατόπιν των  παραπάνω ενεργειών της 

Επενδυτικής Εταιρίας και συγκεκριμένα επιλέγοντας τον σύνδεσμο που 

αντιστοιχεί στην ερώτηση με id=20, η Εταιρία εισάγει  τους βαθμούς 
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αξιολόγησης στις επιλογές της ερώτησης και  η έξοδος του script της Λίστας 7 

φαίνεται στην Εικόνα 23 

 
Εικόνα 23 Εμφάνιση πεδίων για την αξιολόγηση της κάθε επιλογής της 
επιλεγμένης ερώτησης και εισαγωγή βαθμού αξιολόγησης  
 

 
 
 Η Επενδυτική Εταιρία καθώς εισάγει τους βαθμούς αξιολόγησης με  τα δικά 

της κριτήρια  σε κάθε επιλογή της ενεργοποιημένης ερώτησης, έχει την 

δυνατότητα  σε περίπτωση που  μία επιλογή δεν την ενδιαφέρει, να μην 

εισάγει βαθμολογία. Το σύστημα στην προκειμένη περίπτωση θέτει ως 

βαθμολογία στο κενό πεδίο της  αξιολόγησης  της επιλογής,  τιμή ίση ίσο με το 

μηδέν.  

Ο χρήστης με την ιδιότητα της Επενδυτικής Εταιρίας εφόσον έχει συνδεθεί μία 

φορά με το  σύστημα και έχει ενεργοποιήσει κάποιες  ερωτήσεις όπως επίσης  

έχει θέσει τη βαθμολογία αξιολόγησης, έχει την δυνατότητα  κάθε φορά που 

εισέρχεται στο σύστημα, να  βλέπει τις επιλογές του από την τελευταία φορά 
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που εισήλθε στο σύστημα. Έτσι μπορεί τόσο να ενεργοποιήσει διαφορετικές 

επιλογές  όσο και να  θέσει διαφορετικούς βαθμούς αξιολόγησης. Η 

διαδικασία της αξιολόγησης θα τελειώσει εφόσον η Επενδυτική Εταιρία  

τελειώσει με την αξιολόγηση των επιλογών κάθε ερώτησης που την 

ενδιαφέρουν. Η αποσύνδεση  γίνεται με την διαδικασία που αναφέραμε στο 

προηγούμενο script εφόσον η Επενδυτική Εταιρία  επιλέξει την αποσύνδεσή 

της από το σύστημα  γι’ αυτό και δεν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω 

ανάλυση.  

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της λειτουργικής μονάδας της αξιολόγησης 

των ερωτήσεων είναι και  η εμφάνιση του σκορ που συγκέντρωσε ο κάθε 

επενδυτής  απαντώντας στις ερωτήσεις που η Επενδυτική Εταιρία  έθεσε. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εισέλθει στο σύστημα τουλάχιστον ένας 

επενδυτής και να έχει απαντήσει το ερωτηματολόγιο που η Επενδυτική 

Εταιρία έχει  θέσει.  Ο υπολογισμός  του σκορ θα αναλυθεί  παρακάτω αλλά  

στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε πως η Επενδυτική εταιρία έχει την 

δυνατότητα να δει το σκορ που συγκεντρώσαν οι Επενδυτές που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με βάση την βαθμολογία αξιολόγησης που 

αυτή έθεσε. Έστω ότι τέσσερις  επενδυτές έχουν εισέλθει μέχρι στιγμής   στο 

σύστημα και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την 

αποκρυστάλλωση του προφίλ τους και την εύρεση του κατάλληλου 

επενδυτικού προϊόντος  Η Επενδυτική Εταιρία  FIDELIO με username comp1 

επιλέγει κουμπί για την προβολή των σκορ που εμφανίζεται στη σελίδα 

comp_questions.php. Τότε η Επενδυτική εταιρία μεταφέρεται στη σελίδα 

comp_scores.php, η οποία δημιουργείται από τον κώδικα του script 
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comp_scores.php το οποίο παραθέτουμε στη Λίστα  9 και η  έξοδός του 

φαίνεται στην Εικόνα  24. 

 Λίστα 9  comp_scores.php Εμφάνιση σκορ των Επενδυτών για την 
τρέχουσα Επενδυτική Εταιρία 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η εφαρμογή δεν είναι 
διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("Η σύνδεση προς 
τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" 
 
 class="table_in" onClick='window.location="release_session.php"'> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="button" value="Προβολή ερωτήσεων" 
 
 class="table_in" onClick='window.location="comp_questions.php"'></a> 
<hr width="100%"><br> 
<? 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM scores WHERE comp_id='$userid' 
ORDER BY score DESC") or die('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις.'); 
 } 
else 
 { 
 ?> 
 <table border="1" width="50%" cellpadding="1" cellspacing="0" class="table_in" 
bgcolor="#DDDDDD"> 
 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="30%"><b>Χρήστης</b></td> 
  <td width="30%"><b>Ημερομηνία</b></td> 
  <td><b>Score</b></td> 
 </tr> 
 <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
  { 
  $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE id = 
'$r1->user_id'") or die('Q2 ERROR'); 
  $r2 = mysql_fetch_object($q2); 
            $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM investors  WHERE id = '$r2-
>id'") or die('Q3 ERROR'); 
            $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
  ?> 
  <tr align="center"> 
  <td nowrap><?=$r2->username?>&nbsp;&nbsp; 
<?=$r3->surname?>&nbsp;&nbsp;<?=$r3->firstname?>&nbsp;&nbsp;tel:&nbsp;<?=$r3-
>tel?></td> 
   <td><?=$r1->date?></td> 
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   <td><?=$r1->score?></td> 
  </tr> 
  <?} 
 }?> 
 </table> 
 
Εικόνα 24 Προβολή σκορ για  κάθε Επενδυτή ανά ημερομηνία  για την 
τρέχουσα εταιρία  
 

 

Στην περίπτωση που η Επενδυτική Εταιρία τελειώσει τόσο με την διαδικασία 

αξιολόγησης όσο και με την εκμαίευση στοιχείων από την προβολή των σκορ 

τότε επιλέγει  την αποσύνδεσή   καλώντας  τη σελίδα release_session.php 

που αναφέραμε παραπάνω και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της 

τοποθεσίας μας και δεν είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. 
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13.5. Χειρισμός λειτουργιών χρήστη - Επενδυτή 
 
Εφόσον ο χρήστης που  έχει συνδεθεί στο σύστημα είναι  Επενδυτής,  

μεταφέρεται  στη σελίδα  η οποία αφορά την Απάντηση των Ερωτήσεων που  

δημιουργείται από το script user.php το οποίο και παραθέτουμε στη Λίστα 

10.  

Τα συστατικά  στοιχεία που αφορούν  την λειτουργική μονάδα  της Απάντησης 

των Ερωτήσεων  είναι τα παρακάτω: η εμφάνιση  των ερωτήσεων που έχουν 

ενεργοποιηθεί από τις Επενδυτικές Εταιρίες, η  εισαγωγή των επιλογών από 

τον  Επενδυτή, ο υπολογισμός του σκορ που προκύπτει από τις επιλογές που 

δίνει ο Επενδυτής και τον βαθμό αξιολόγησης που η κάθε Επενδυτική Εταιρία  

έχει θέσει, η εμφάνιση του ποσοστού ταιριάσματος  Επενδυτή και  

Επενδυτικής  Εταιρίας   με  βάση το σκορ που ο κάθε Επενδυτής έχει 

συγκεντρώσει  και τέλος η αποσύνδεση του  Επενδυτή  από το σύστημα.  

Έχοντας  λοιπόν ο χρήστης - Επενδυτής συνδεθεί με το σύστημα  ο 

μηχανισμός μας πρέπει να έχει διαθέσιμες τις   ερωτήσεις  που έχουν επιλεγεί 

από τις Επενδυτικές  Εταιρίες ώστε  να τεθούν σε αυτόν όπως αναφέραμε  

όταν σχολιάζαμε το script  index.php της αρχικής σελίδας της τοποθεσίας μας. 

Για τον σκοπό αυτό στο  script index.php τοποθετήσαμε  σε μεταβλητές 

συνόδου λειτουργίας τόσο  τις ερωτήσεις- γονείς  που έχουν ενεργοποιηθεί 

από τις Επενδυτικές Εταιρίες όσο  και τις επιλογές που ο δίνει ο Επενδυτής .   

 Ο μηχανισμός που δημιουργήσαμε κρατάει σε λίστα τις  Ερωτήσεις γονείς 

που έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των Επενδυτικών Εταιριών που 

έχουν εισέλθει στο σύστημα  και με την σειρά που   φαίνεται στην  Εικόνα 25  

θα τεθούν στον Επενδυτή.  
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Εικόνα 25  Σύνολο Ενεργών Ερωτήσεων Γονέων  

 

Κάποιες  Επενδυτικές Εταιρίες μπορεί να έχουν επιλέξει ερωτήσεις που να 

έχουν επιλεγεί και από άλλες Εταιρίες αυτό όμως δεν σημαίνει οι η ίδια 

ερώτηση θα τίθεται  στον Επενδυτή όσες φορές έχει επιλεγεί, αλλά  θα 

εμφανίζεται μόνο μία  φορά. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί 

το γεγονός ότι τουλάχιστον μία Επενδυτική Εταιρία  πρέπει να έχει 

ενεργοποιήσει έστω και μία ερώτηση διαφορετικά το σύστημα εμφανίζει όταν 

εισέρχεται ο επενδυτής μήνυμα ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.  

Έτσι αρχικά το σύστημα εμφανίζει την πρώτη ενεργή ερώτηση  που στην 

περίπτωσή μας είναι η ερώτηση με id=1 όπως φαίνεται  στην Εικόνα 26 για 

να δώσει ο  Επενδυτής την επιλογή της αρεσκείας του που είναι και  η έξοδος 

του script της  Λίστας 10. 

Εικόνα 26 Εμφάνιση  της πρώτης Ενεργής Ερώτησης Γονέα  με την σύνδεση 
του Επενδυτή στο Σύστημα 

 
  

Ο Επενδυτής εισάγει  την επιλογή που επιθυμεί και από κουμπί  πηγαίνει 

στην επόμενη ερώτηση. Σύμφωνα με  τον μηχανισμό που δημιουργήσαμε, το 

σύστημα  αφαιρεί  από το σύνολο των ενεργών ερωτήσεων την  ερώτηση που 
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μόλις απάντησε ο Επενδυτής, κρατάει την επιλογή που έδωσε ο Επενδυτής  

την οποία έχουμε εγγράψει κι αυτή ως   μεταβλητή συνόδου λειτουργίας  σε  

λίστα με τις επιλογές του χρήστη  όπως  φαίνεται στην Εικόνα 27 

Εικόνα 27 Αφαίρεση από την λίστα των Ενεργοποιημένων Ερωτήσεων την 
ερώτηση με  id=1 που απάντησε ο επενδυτής και πρόσθεση  σε λίστα την 
επιλογή του χρήστη.  

  

Ο επενδυτής επιλέγει να εμφανιστεί η επόμενη ερώτηση  και τότε ο 

μηχανισμός ελέγχει εάν η συγκεκριμένη επιλογή  που έδωσε ο Επενδυτής 

αντιστοιχεί σε κάποια υποερώτηση δηλαδή εάν ενεργοποιεί κάποια ερώτηση - 

παιδί. Στην περίπτωση που ισχύει αυτό  το σύστημα πρέπει να προσθέσει στο 

σύνολο των ενεργών ερωτήσεων και την ερώτηση παιδί ώστε να τεθεί κι αυτή 

στον επενδυτή όπως φαίνεται στην Εικόνα 28 

Εικόνα 28 Πρόσθεση της ερώτησης παιδί με  id=27  στη λίστα των 
Ενεργοποιημένων Ερωτήσεων κατόπιν  της επιλογής id=83 του έδωσε ο 
χρήστης    

 

Η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται έως την εξάντληση όλων των ενεργών 

ερωτήσεων γονέων και ερωτήσεων – παιδιών ώσπου να  εμφανιστεί μήνυμα 

που ενημερώνει τον επενδυτή για το τέλος του ερωτηματολογίου.  Με το τέλος  

των ερωτήσεων το σύστημα  υπολογίζει  το σκορ που συγκέντρωσε ο 

Επενδυτής με  βάση τα κριτήρια και την αξιολόγηση που η   κάθε Εταιρία 

Επενδύσεων  έχει θέσει όπως  φαίνεται στην Εικόνα 29 
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Εικόνα 29  Αποτελέσματα ταιριάσματος των επιλογών  του Επενδυτή και  
Κριτηρίων  των Εταιριών Επενδύσεων  

 

 
Λίστα10 user.php    
 Απάντηση Ερωτήσεων από τον Επενδυτή και Εμφάνιση των Επενδυτικών 
Πακέτων - Εταιριών με βάση τον βαθμό Ταιριάσματος  
____________________________________________________________ 
 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η εφαρμογή δεν είναι 
διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or die("Η σύνδεση προς 

τη βάση απέτυχε."); 
 
//  ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  
if (isset($_REQUEST['radiochoice'])) 
 { 
// ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΟ id   ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ  
 $prev_quest_id = $_REQUEST['cur_quest_id']; 
 
//ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΑΦΙΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ 
ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
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  $_SESSION['qlist'] = substr($_SESSION['qlist'], strpos($_SESSION['qlist'], "]")+1, 
strlen($_SESSION['qlist'])); 
 
// ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
 $_SESSION['choicelist'] .= '[' . $_REQUEST['radiochoice'] . ']'; 
 
// ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ 
 $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
activation_choice = '{$_REQUEST['radiochoice']}' AND parent_id='$prev_quest_id'") or 
die('Q3 ERROR'); 
 $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 // AN NAI, TOTE PROS8ETW STO SESSIONqlist WS EPOMENH ERWTHSH, THN 
ERWTHSH-PAIDI 
 if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
  { 
  $q20 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM active_questions 
WHERE question_id = '$r3->id'") or die('Q20 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q20) > 0) 
   { 
   $_SESSION['qlist'] = '['.$r3->id.']' . $_SESSION['qlist']; 
   } 
  } 
 } 
echo($html_start); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Απάντηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 

<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
<hr width="100%"> 
<br> 
<? 
if (($_SESSION['qlist'] == '') && ($_SESSION['choicelist'] == '')) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
 exit(); 
 } 
else 
if (($_SESSION['qlist'] == '') && (strlen($_SESSION['choicelist']) > 0)) 
 { 
 echo('Οι ερωτήσεις τελείωσαν.<br><br>'); 
 ?> 
 <table border="1" width="80%" cellpadding="2" cellspacing="0" class="table_in"> 
 <tr align="center"> 
  <td><b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b></td> 
  <td><b>PORTFOLIO</b></td> 
  <td><b>SCORE</b></td> 
 </tr> 
 <? 
 // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 $q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE usertype_id = 
'2' ORDER BY id") or die('Q4 ERROR'); 
 while ($r4 = mysql_fetch_object($q4)) 
  { 
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  $allchoices = $_SESSION['choicelist']; 
  $tot_ar = 0; 
  $i = 0; 
  while (strlen($allchoices) > 0) 
   { 
   $curchoice = substr($allchoices, 1, strpos($allchoices,']')-1); 
   $allchoices = substr($allchoices, strpos($allchoices,']')+1, 
strlen($allchoices));   
   $q5 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM weights 
WHERE comp_id='$r4->id' AND choice_id='$curchoice'") or die('Q5 ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q5) == 0) 
    { 
    $cur_weight_ar  = 0; 
    $max_weight_par = 0; 
    } 
   else 
    { 
// ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ  
    $q7 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
choices WHERE id = '$curchoice'") or die('Q7 ERROR'); 
    $r7 = mysql_fetch_object($q7); 
 
    // ΕΑΝ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΑΝΩ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
    $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
active_questions WHERE comp_id = '$r4->id' AND question_id = '$r7->question_id'") or 
die('Q11 ERROR'); 
    if (mysql_num_rows($q11) == 1) // AN BRE8HKE AKRIBWS 
ENA APOTELESMA 
     { 
     $i = $i + 1; 
//  ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
     $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * 
FROM choices WHERE question_id = '$r7->question_id'") or die('Q8 ERROR'); 
     $max_weight_par = 0;  //ARXIKOPOIHSH 
     while ($r8 = mysql_fetch_object($q8)) 
      { 
     // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ      
 $q9 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM weights WHERE comp_id='$r4-
>id' AND choice_id='$r8->id'") or die('Q9 ERROR'); 
      $r9 = mysql_fetch_object($q9); 
   // ΕΛΕΓΧΩ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  MAX_WEIGHT_PAR   
   if ($max_weight_par < $r9->weight_ar) 
       { 
       $max_weight_par = $r9->weight_ar; 
       } 
      } 
     $r5 = mysql_fetch_object($q5); 
     $cur_weight_ar  = $r5->weight_ar; 
                                               //ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ 
     if ($max_weight_par != 0) 
        { 
      $tot_ar += ($r5->weight_ar / 
$max_weight_par); 
      } 
     } 
    } 
   } 
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                    // ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ    
 
  if ($i == 0)    
   { 
   $thescore = 0; 
   } 
  else 
   { 
   $thescore = $tot_ar / $i * 100; 
   } 
  ?> 
  <tr align="center"> 
   <? 
   $q10 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM inv_comp 
WHERE id = '$r4->id'") or die('Q10 ERROR'); 
   $r10 = mysql_fetch_object($q10); 
   ?> 
   <td><? if ($r10->name == '')      echo('-'); else echo($r10->name); 
?></td> 
   <td><? if ($r10->portfolio == '') echo('-'); else echo($r10->portfolio); 
?></td> 
   <td><?=$thescore?> <b>%</b></td> 
  </tr> 
  <? 
  $today = getdate(); 
  $thedate = $today['year'].'-'.$today['mon'].'-'.$today['mday']; 
  $q6 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO scores VALUES 
('$userid','$thedate','$r4->id','$thescore')") or die('Q6 ERROR'); 
  } 
 ?></table><? 
 exit(); 
 } 
else 
 { 
 $cur_quest_id = substr($_SESSION['qlist'], 1, strpos($_SESSION['qlist'], ']')-1); 
 $q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE id = 
'$cur_quest_id'") or die('Q1 ERROR'); 
 $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
 }?> 
 Ερώτηση : <?=$r1->question?><br><br><br> 
 <table border="0" class="table_in"> 
 <tr><td> 
 <center><b>Επιλογές :</b></center><br> 
 <form method="post" action="user.php?cur_quest_id=<?=$cur_quest_id?>"> 
 <? 
 $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE question_id = 
'$cur_quest_id' ORDER BY id") or die('Q2 ERROR'); 
 while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
  {?> 
  <input type="radio" name="radiochoice" value="<?=$r2->id?>"><?=$r2-
>description?><br> 
  <?}?> 
 <br> 
 <center><input type="submit" value="Επόμενο"></center> 
 </form> 
 </td></tr></table> 
 <?echo($html_end);?> 
_____________________________________________________________________ 
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13.5.1Υπολογισμός Σκορ- Μηχανισμός Ταιριάσματος 
 
  O υπολογισμός του σκορ που συγκέντρωσε ο Επενδυτής για την κάθε 

Εταιρία   ύστερα από την απάντηση των ερωτήσεων που έχουν τεθεί είναι 

από τα βασικότερα στοιχεία όχι μόνο της λειτουργικής μονάδας που αφορά 

την απάντηση των ερωτήσεων αλλά και όλου του μηχανισμού ταιριάσματος 

που δημιουργήσαμε και ο κώδικας φαίνεται παραπάνω στο script της Λίστας 

10. 

Θα περιγράψουμε στη συνέχεια τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήσαμε για τον 

υπολογισμό του σκορ  που συγκεντρώνει ο χρήστης ανά Εταιρία και θα 

τεκμηριώσουμε τους λόγους  για τους οποίους τον επιλέξαμε.  

Όπως αναφέραμε , έχουμε εγγράψει  ως  μεταβλητές  συνόδου λειτουργίας τις 

επιλογές που δίνει ο κάθε επενδυτής ύστερα από την απάντηση των 

ερωτήσεων για την κάθε εταιρία.  Για  την κάθε επιλογή, το σύστημα βρίσκει  

τον βαθμό αξιολόγησης που αντιστοιχεί σε αυτή  για την τρέχουσα εταιρία . 

Εάν δεν έχει δοθεί βαθμός αξιολόγησης από την εταιρία ενώ έχει 

ενεργοποιήσει την ερώτηση, το σύστημα θέτει ως βαθμό αξιολόγησης τιμή ίση 

με το μηδέν. Το σύστημα βρίσκει την ερώτηση στην οποία  αντιστοιχεί  η 

επιλογή που δίνει ο χρήστης  και μόνο εάν  η συγκεκριμένη ερώτηση έχει 

ενεργοποιηθεί από την τρέχουσα  εταιρία αυξάνει  μετρητή  που μετρά  τις 

επιλογές του χρήστη.  Από το σύνολο των επιλογών της τρέχουσας  

ερώτησης, ο μηχανισμός βρίσκει  την επιλογή με την μέγιστη βαθμολογία  που 

έδωσε η τρέχουσα εταιρία. Έτσι το  σκορ που συγκεντρώνει ο επενδυτής  για  

την κάθε ερώτηση υπολογίζεται από την βαθμολογία που αντιστοιχεί στην 

επιλογή που αυτός έδωσε  προς την μέγιστη βαθμολογία  που έθεσε η 
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Επενδυτική Εταιρία σε κάποια από τις επιλογές της τρέχουσας ερώτησης. Με 

το παραπάνω συλλογισμό  ο μηχανισμός υπολογίζει το επιμέρους σκορ που 

συγκεντρώνει ο επενδυτής  απαντώντας σε κάθε ερώτηση που έχει τεθεί από 

την  Επενδυτική Εταιρία  

Για την εύρεση του τελικού σκορ που συγκεντρώνει ο επενδυτής για την 

ολοκλήρωση του ταιριάσματος, το σύστημα  αθροίζει το σύνολο των 

επιμέρους σκορ  και το αποτέλεσμα το διαιρεί με το πλήθος των απαντήσεων 

που έδωσε ο επενδυτής μόνον όμως αυτών που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις 

που έθεσε η  κάθε εταιρία.  Ουσιαστικά  ο μηχανισμός βρίσκει τον μέσο όρο 

της βαθμολογίας που συγκεντρώνει ο επενδυτής από την βαθμολογία που 

έθεσε η κάθε επενδυτική  εταιρία στο ερωτηματολόγιο που δημιούργησε. Το 

τελικό αποτέλεσμα το σύστημα το πολλαπλασιάζει με το τιμή ίση με το εκατό 

ώστε  να εμφανιστεί  το ποσοστό ταιριάσματος των επιλογών του επενδυτή με 

τα κριτήρια της κάθε  εταιρίας.    

Η επιλογή της χρήσης του αριθμητικού μέσου για τον υπολογισμό του σκορ  

έγινε τόσο  γιατί  όλες οι ερωτήσεις έχουν την ίδια βαρύτητα για την κάθε 

επενδυτική εταιρία  και   η τελική βαθμολογία  λαμβάνει υπόψη της  όλους  

τους βαθμούς  αξιολόγησης των επιλογών της κάθε ερώτησης, όσο και για  

την  απλοποιημένη λογική του.   

Η τεκμηρίωση  για τον ορθό υπολογισμό των αποτελεσμάτων από τον 

μηχανισμό που δημιουργήσαμε, στα πλαίσια της λογικής που αναφέραμε 

παραπάνω, θα γίνει  θεωρώντας ότι  δύο Εταιρίες  έχουν θέσει και 

αξιολογήσει ερωτήσεις στο σύστημα  και ένας επενδυτής έχει εισέλθει στο 

σύστημα  για  την εύρεση της κατάλληλης   επένδυσης γι΄ αυτόν. Εκτελώντας 

αναζήτηση στη βάση μας βρίσκουμε τις ενεργοποιημένες ερωτήσεις από  τις 
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δύο εταιρίες την RENTA INTERNATIONAL με comp_id=14 και  την ING με  

comp_id =19 είναι   τα αποτελέσματα  που  φαίνονται στην Εικόνα 3 0 

Εικόνα 30 

 

Αντίστοιχα οι βαθμοί  αξιολόγησης που  η εταιρία έχει θέσει φαίνονται στην  
Εικόνα 31. 
 
 
 Εικόνα31 
Βαθμοί Αξιολόγησης της εταιρίας RENTA INTERNATIONAL  με comp_id=14  

 
  
Κατόπιν σύνδεσης με το σύστημα, ο  επενδυτής  με username  julie  απαντά 

στο σύνολο των ερωτήσεων που εμφανίζει το σύστημα  έως την ολοκλήρωση 

του ερωτηματολογίου. Έστω ότι οι επιλογές που έχει δώσει είναι οι 

παρακάτω: [10][84][1][17]. Το  σκορ που συγκεντρώνει ο επενδυτής για την 

κάθε μία ερώτηση χωριστά  για την εταιρία comp_id=14 είναι : 

Για την ερώτηση με id= 4 το σκορ είναι   40/80 μονάδες  

Για την ερώτηση με id= 26  το σκορ είναι   50/100 μονάδες  

Παρατηρούμε ότι η εταιρία με  id= 14 είχε ενεργοποιήσει και την ερώτηση με 

id= 27, η οποία είναι παιδί της ερώτησης με id=26 και ενεργοποιείται εφόσον ο 

επενδυτής δώσει την επιλογή με id=83. Στην περίπτωση μας όμως ο 
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επενδυτής έδωσε την επιλογή με id= 84 και έτσι το σύστημα δεν εμφάνισε την 

ερώτηση με id= 27 και κατά συνέπεια δεν  λήφθηκε υπόψη από τον 

μηχανισμό ταιριάσματος η συγκεκριμένη επιλογή . 

Το τελικό σκορ και αντίστοιχα  το ποσοστό ταιριάσματος των επιλογών του 

χρήστη με τα κριτήρια της επενδυτικής εταιρίας είναι 

   40/80+ 50/100  * 100 =   50% 
            2  

Οι βαθμοί αξιολόγησης που έχει δώσει η εταιρία με id= 19 φαίνονται στην 

Εικόνα 32 κατόπιν αναζήτησης  στη βάση των δεδομένων μας.  

Εικόνα 32 Βαθμοί  Αξιολόγησης της εταιρίας με comp_id=19 

 

Αντίστοιχα το σκορ που συγκέντρωσε ο επενδυτής   για την εταιρία με comp_ 

id=19  σύμφωνα με τις επιλογές που έδωσε κατά στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι  

Για την ερώτηση με id= 1  το σκορ είναι   20/80 μονάδες  

Για την ερώτηση με id= 4   το σκορ είναι    60/100 μονάδες 

Για την ερώτηση με id=7  το σκορ είναι    40/100 μονάδες 

Επίσης  η εταιρία με  comp_id= 19  είχε ενεργοποιήσει και την ερώτηση με id= 

8  η οποία είναι παιδί της ερώτησης με id=7 και ενεργοποιείται εφόσον ο 

επενδυτής δώσει την επιλογή με id=16 . Ωστόσο ο επενδυτής έδωσε την 

επιλογή με id= 17 και έτσι το σύστημα δεν εμφάνισε την ερώτηση με id= 8 και 
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κατά συνέπεια δεν  λήφθηκε υπόψη από τον μηχανισμό ταιριάσματος ο 

βαθμός αξιολόγησης της  συγκεκριμένης  επιλογής .  

Σε αυτήν την περίπτωση το τελικό σκορ και αντίστοιχα  το ποσοστό 

ταιριάσματος των επιλογών του χρήστη με τα κριτήρια της επενδυτικής 

εταιρίας είναι 

   20/80+ 60/100+40/100  * 100 =   41,66% 
            3 
 

Τα αποτελέσματα που εμφάνισε το σύστημα με την ολοκλήρωση του 

ερωτηματολογίου από τον επενδυτή με username  julie  φαίνονται την Εικόνα 

33 και συμφωνούν με τα αποτελέσματα  του παραπάνω παραδείγματος 

γεγονός που πιστοποιεί την ορθότητα του μηχανισμού ταιριάσματος με βάση 

την λογική που αναφέραμε παραπάνω.  

Εικόνα 33  Αποτελέσματα μηχανισμού ταιριάσματος κριτηρίων που θέτουν οι 
Εταιρίες Επενδύσεων και επιλογών  των Επενδυτών  

 

 
14.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑΤΟΣ  
 
Εφόσον έχουμε τελειώσει με την ανάπτυξη του μηχανισμού μας περνάμε στη  

φάση μετάβασης κατά την οποία παραδίδουμε τον μηχανισμό μας  στους 
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χρήστες. Στο σημείο αυτό, απαραίτητο είναι  να  αξιολογήσουμε τον 

μηχανισμό που αναπτύξαμε.   

Ένα κομμάτι της αξιολόγησης του μηχανισμού ταιριάσματος  έγινε με την 

χρήση ερωτηματολογίου τα οποίο δώσαμε σε  δυνητικό επενδυτή κατόπιν 

αξιολόγησης  των ερωτήσεων από σύμβουλο χρηματοοικονομικού  

Οργανισμού. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε και δώσαμε στον  

επενδυτή  να συμπληρώσει,  όπως φαίνεται στη Λίστα 11, είναι  

ερωτηματολόγιο με την κλασική επίπεδη μορφή που χρησιμοποιούν τα 

τμήματα διαχείρισης επενδύσεων για να αποκρυσταλλώσουν το προφίλ του 

επενδυτή  

Λίστα 11        Έντυπο  Ερωτηματολόγιο Προφίλ Επενδυτή  
____________________________________________________________________ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  - ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ : 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 
 

RFA CAPITAL 
 
 
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ; 
A Παντρεμένος με παιδιά  
Β. Παντρεμένος χωρίς παιδιά 
Γ. Άγαμος  
 
Πόσα πρόσωπα εκτός από εσάς εξαρτώνται οικονομικά από το εισόδημα σας  
Α. Περισσότερα από 4 
Β. 3-4 
Γ. 1-2 
Δ. Κανένα 
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Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε ; 
Α. Μικρότερη των 35 ετών  
Β. Μεταξύ 35 και 50 ετών  
Γ. Άνω των 65 ετών  
 
Τι ποσό σκοπεύετε να επενδύσετε ; 
A.   Έως € 150.000 
B. Από € 150.000 έως  € 500.000 
Γ.  Μεγαλύτερο από  € 500.000 
 
5  Πόσο σημαντικό είναι  για εσάς να λαμβάνετε σταθερό εισόδημα από το επενδυτικό σας 
κεφάλαιο; 
Α. Πολύ σημαντικό  
Β. Σημαντικό 
Γ. Σχετικά αδιάφορο 
Δ. Αδιάφορο 
 
6. Ποιος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας; 
Α. Από 0-12 μήνες  
Β. Από 1 έως 3έτη  
Γ. Από 3 έτη έως 5 έτη 
Δ. Από 5 έως 7 έτη 
Ε. Πάνω από 7 έτη  
 
7. Θα σας ενδιέφερε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας στο Τμήμα Διαχείρισης  Περιουσία; 
Α. Ναι 
Β. Όχι 
 
 
8 Πιθανολογείτε ότι θα  χρειαστεί να αποσύρετε ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 του 
χαρτοφυλακίου σας μέσα στα επόμενα 3 έτη; 
Α. ναι  
Β. όχι 
  
9  Σε ποιο από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα πιθανολογείται την απόσυρση των 
χρημάτων σας ; 
Α στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια 
Β. στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια  
 
9 Ποιος είναι ο βασικός επενδυτικός σας στόχος ; 
Α. Άμεση Ρευστότητα 
Β. Εισόδημα από τόκους  
Γ. Απόδοση υψηλότερη των σημερινών επιτοκίων  
Δ. Απόδοση υψηλότερη των ομολόγων  
Ε. Υψηλές υπεραξίες 
 
10 Είναι σημαντικό για εσάς  οι τοποθετήσεις του επενδυτικού σας κεφαλαίου  να έχουν  
διασπορά ; 
Α Ναι  
Β. Όχι 
 
11. Τι είδους διασπορά θα προτιμούσαστε για τις τοποθετήσεις σας  ; 
Α. Ισόρροπης Ανάπτυξης (80% ομόλογα  20% μετοχές ) 
Β. Μακροχρόνιας ανάπτυξης   (80% μετοχές 20% ομόλογα ) 
 
12. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια ;  
Α. Ανεπαρκείς  
Β. Λίγες  
Γ. Μέτριες  
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Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
13. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις στις Μετοχές ;  
Α. Ανεπαρκείς  
Β.  Λίγες  
Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
 
14. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις γνώσεις σας στις επενδύσεις Ομόλογα Εξωτερικού ;  
Α. Ανεπαρκείς  
Β.  Λίγες  
Γ. Μέτριες  
Δ. Καλές  
Ε. Πολύ Καλές  
  
15 Έχετε επενδύσει ή  αποκτήσει σχετική εμπειρία στο παρελθόν Παράγωγα 
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ; 
Α. Ναι 
Β. Όχι 
 
16 Θα θέλετε να χρησιμοποιείστε τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με σκοπό; 
Α. Την αντιστάθμιση του κινδύνου 
Β Αποκλειστική Επίτευξη Κεφαλαιακής Υπεραξίας  
Γ  Εξισορροποιητική   κερδοσκοπία 
 
17  Τι συναισθήματα θα σας προκαλούσε ενδεχόμενη μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου 
σας; 
Α. Δεν θα μου προκαλούσε καμία ανησυχία  
Β. Θα μου προκαλούσε μια σχετική ανησυχία  
Γ. Θα μου προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία  
Δ. Θα αισθανόμουν εξαιρετικά άβολα στην ιδέα μείωσης της αξίας των             κεφαλαίων μου  
 
18  Ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις βρίσκετε πιο δυσάρεστη ; 
Α. Να βλέπετε την  απόδοση της επένδυσης που επιλέξατε να μειώνεται σημαντικά  
Β. Να παρακολουθείτε την  απόδοση της επένδυσης που αποφύγατε να αυξάνετε συνεχώς  
 
19 Τι θα θεωρούσατε ικανοποιητική απόδοση για τις επενδύσεις σας ; 
Α. 2,5%-3,5% 
Β. 3,6% -5% 
Γ. 5,1%- 10% 
Δ. Πάνω από 10% 
 
20 Σε τι είδους Επενδύσεις θα θέλατε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας ; 
Α. Ομόλογα 
Β. Αμοιβαία Κεφάλαια  
Β. Money Market fund (Επενδύσεις σε ασφαλή καταφύγια: Πιστοποιητικά καταθέσεων,   ΕΓΔ, 
Καταθέσεις ) 
Γ  Repos  
 
21 . Από το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχετε κάποια προτίμηση από τα παρακάτω ;  
Α. Διαχείρισης Διαθεσίμων  
Β. Ομολογιακά  
Γ. Μικτά  
Δ. Μετοχικά  
Ε. Κλαδικά  
ΣΤ. Όλα τα παραπάνω  
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22 Έχετε κάποια προτίμηση όσον αφορά τη διασπορά των επενδύσεών σας σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές  
Α Αναδυόμενες  αγορές  
Β. Αναπτυγμένες  αγορές  
Γ. Όλα τα παραπάνω 
 
23 Μεταξύ των παρακάτω  αγορών ποια γεωγραφική περιοχή  θα επιλέγατε ;  
Α. Ασία (Ινδονησία , Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη ) 
Β.  Ν. Α. Ευρώπη, Βαλκάνια 
Γ. Ν. Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή ) 
Δ. Όλα τα παραπάνω  
 
24    Έχετε κάποια προτίμηση μεταξύ των παρακάτω αναπτυγμένων  αγορών ;  
Α. Ασία (Ιαπωνία , Hong-Kong) 
Β. Η.Π.Α. (ΝΑSDAQ, DOW, SΝP) 
Γ. Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία ,Ελλάδα, κ.α) 
Δ. Όλα τα παραπάνω  
 
25 Ποιος είναι ο κλάδος που σας ενδιαφέρει περισσότερο να επενδύσετε  
Α. Πληροφορική  
Β. Υγείας 
Γ. Βιοτεχνολογίας  
Δ. Υποδομής και Ανάπτυξης Πρώτων Υλών  
Ε. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  
ΣΤ. Εταιρείες Επενδύσεων Ακινήτων (REITs) 
Z.Όλα τα παραπάνω 
 
26. Σε  ποια από τις παρακάτω κατηγορίες  του κλάδου Υποδομής και Ανάπτυξης Πρώτων 
Υλών θα  επιλέγατε  να επενδύσετε ;  
Α. Κατασκευαστικές εταιρίες  
Β. Βαριά Βιομηχανία  
Γ Όλα τα παραπάνω 
  
27   Σε ποια κατηγορία των Reits  θα επιλέγατε να επενδύσετε; 
Α.  Εμπορικά Κέντρα   
Β. Αποθήκες  
Γ. Ξενοδοχεία  
Δ.  Κατοικίες  
Ε. Όλα τα παραπάνω  
 
28  Σε ποιο από τα παρακάτω χρονικά διαστήματα πιθανολογείται την απόσυρση των 
χρημάτων σας ; 
Α. στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια 
Β . στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια  
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_________________________________________________________________________ 
SCORING  

_____________________________________________________________________ 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      12 
A1 Α0 Α4 Α2 Α2 Α1 Α10 Α0 Α1 Α5 Α5 Α1 
B2 Β1 Β3 Β3 Β3 Β5 Β0 Β10 Β2 Β4 Β10 Β2 
Γ3 Γ4 Γ2 Γ9 Γ7 Γ7   Γ3   Γ5 

Δ7   Δ10 Δ8   Δ4   Δ9
                                 Ε5                               Ε10 
 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  
A1 Α1 Α9 Α5 Α9 Α0 Α2 Α8 Α5 Α9 Α8 Α6 
B2 Β2 Β0 Β7 Β4 Β9 Β3 Β10 Β8 Β6 Β7 Β4 
Γ5 Γ5  Γ10 Γ1  Γ6  Γ3 Γ6 Γ10 Γ5 Γ5 
Δ9 Δ9        Δ0         Δ9         Δ2 Δ9              Δ10     Δ10 
Ε10 Ε10       Ε7 
                  ΣΤ10  
 
25 26 27 28  
Α6 Α9 Α7 Α5  
Β3 Β6 Β8 Β7  
Γ2  Γ6   
Δ5  Δ5 
Ε7                 ΣΤ10 
ΣΤ8 
Ζ10 
______________________________________________________________ 

Κατόπιν συμπλήρωσης του κλασικού έντυπου ερωτηματολογίου από τον 

επενδυτή John Δημητριάδη, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος  έθεσε τους 

βαθμούς αξιολόγησης που φαίνονται στον πίνακα scoring της Λίστας 11  και 

υπολόγισε το τελικό σκορ με βάση τον αλγόριθμο που αναφέραμε παραπάνω. 

Στη συνέχεια συνδεθήκαμε με το σύστημα ως Επενδυτική εταιρία, 

ενεργοποιήσαμε το σύνολο των ερωτήσεων  ώστε να έχουμε τις ίδιες 

ερωτήσεις και στις δυο περιπτώσεις που εξετάζουμε  και θέσαμε την 

αντίστοιχη βαθμολογία. Κατόπιν  συνδεθήκαμε ως επενδυτές και δώσαμε 

ακριβώς τις απαντήσεις που μας έδωσε ο επενδυτής  στην έντυπη μορφή του  

ερωτηματολογίου. 

 Στο ερωτηματολόγιο της κλασικής έντυπης μορφής ο επενδυτής απαντάει 

στο σύνολο των ερωτήσεων σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο που τίθεται 

 90



από το σύστημα καθώς οι ερωτήσεις εμφανίζονται σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που δίνει ο επενδυτής. Συνέπεια λοιπόν των παραπάνω  είναι ο 

επενδυτής να συγκεντρώνει υψηλότερο σκορ από την χρήση του έντυπου 

ερωτηματολογίου σε σχέση με τον μηχανισμό ταιριάσματος του συστήματος  

κατά τον οποίο δεν λαμβάνει βαθμολογία από τις ερωτήσεις παιδιά που δεν 

εμφανίζονται  προς απάντηση από το σύστημα.  Συγκεκριμένα ο επενδυτής με 

Username john  από τις επιλογές  που έδωσε που  φαίνονται στη Λίστα 12 

ταιριάζει με βάση  τον μηχανισμό ταιριάσματος που αναπτύξαμε  με την  

εταιρία  RFA CAPITAL κατά 44.6% ενώ με βάση το κλασικό ερωτηματολόγιο 

έντυπης μορφής ταιριάζει  κατά  53.39% 

 

Λίστα 12  Επιλογές του επενδυτή John Δημητριάδης  από τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου έντυπης μορφής  
_____________________________________________________________ 
1A  2Β 3Β 4Β 5Β 6Β 7Α 8 Β 9Β 10Β 11Α  12Γ 
  
13Γ   14 Γ  15 Β  16 Α 17Β 18Α 19 Β 20Α 21 Γ 22 Β 23Α  24Α
  
25 Β 26 Α 27 Α 28 Α  
______________________________________________________________ 
 

Τα  παραπάνω αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν   από την μια πλευρά  

χρησιμοποιώντας  τον παραδοσιακό τρόπο και από την άλλη τον μηχανισμό 

που αναπτύξαμε τεκμηριώνουν την ορθή λειτουργία του μηχανισμού και κατά 

συνέπεια την επιτυχία της ανάπτυξής του. Ωστόσο το  παραπάνω πείραμα 

δεν αποτελεί  το μόνο κριτήριο αξιολόγησής του καθώς υπάρχουν και άλλα 

κριτήρια τα οποία είναι ανάγκη να εξετάσουμε ώστε  μη σταθούμε μόνο  σε 

αριθμητικά μεγέθη. Κρίσιμοι παράγοντας οι οποίοι θα κρίνουν  την επιτυχή 

ανάπτυξη του μηχανισμού μας αποτελούν η  λειτουργικότητά του και η 

αποτελεσματικότητά του στον χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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Όμως τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την χρήση του μηχανισμού 

μας στον χώρο των επενδύσεων, τα οποία  και απαντούν στο ερώτημα για 

την  λειτουργικότητα  του και την  αποτελεσματικότητά του, θα πρέπει να  

αξιολογηθούν σε βάθος  χρόνου. Με το πέρασμα ανάλογου χρονικού 

διαστήματος θα κρίνουμε την  επιτυχή   ανάπτυξή του εφόσον αποτελέσει  

διευρυμένο πλέον εργαλείο το οποίο δεν θα φέρνει μόνο σε επαφή επενδυτές 

με Εταιρίες Επενδύσεων αλλά  θα μειώσει σημαντικά  τον χρόνο και το κόστος 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τέλος οι προοπτικές ανάπτυξης και  

διεύρυνσης της χρήσης του  διαγράφονται  θετικές  για να   αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο  για την προσέλκυση νέων πελατών και   την παροχή 

εξατομικευμένων επενδυτικών  προϊόντων.    
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http://www.zend.com/links/links.php

http://www.php.net/   

http://www.apache.org/  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  - ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
config.php 
____________________________________________________________________ 
<?  
$db_server = "localhost"; 
$db_uname  = "root"; 
$db_upass  = ""; 
$db_name   = "gateToInvestment"; 
 
$html_start = "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" 
content=\"text/html; charset=iso-8859-7\">"; 
$style1     = "<STYLE type=text/css> .table_in  {FONT-SIZE: 10px; 
FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica; TEXT-DECORATION: none}</STYLE>"; 
$html_start = $html_start . "<STYLE type=text/css> .table_in  {FONT-
SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Verdana, Helvetica; TEXT-DECORATION: 
none}</STYLE>"; 
$html_start = $html_start . "</head><body bgcolor=\"lightsteelblue\" 
alink=\"red\" vlink=\"blue\" link=\"blue\"><font 
face=\"Verdana,Helevetica\" size=\"1\">"; 
 
$html_end  = "</font></body></html>"; 
?> 
_____________________________________________________________________ 
 
add_comp.php 
_____________________________________________________________________ 
<? 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("<br>Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
?> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-7"> 
 <?=$style1?> 
</head> 
<body bgcolor="lightsteelblue"> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="#000099"> 
<center> 
<b>Προσθήκη νέας εταιρίας</b><br><br> 
<? 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_uname'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το όνομα χρήστη.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_passw'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_name'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το Ονομα εταιρίας.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
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  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['comp_portfolio'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το Portfolio εταιρίας.<br><br><a 
href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 
 $q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['comp_uname']}'") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
  {?> 
  Το username [<?=$_REQUEST['comp_uname']?>] είναι ήδη 
καταχωρημένο.<br><br><a href="add_comp.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 else 
  { 
  echo('<br>Γίνεται ενημέρωση. Παρακαλώ πριμένετε...'); 
 
  // ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ users ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
  $q2 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO users VALUES 
   ('', '{$_REQUEST['comp_uname']}', 
'{$_REQUEST['comp_passw']}', 2)") or die('Q2 ERROR'); 
 
  // ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ  id  ΤΗΣ TOY NEOY USER ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  
  $q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['comp_uname']}'") or die('Q3 ERROR'); 
  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
  // ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ inv_comp 
  $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO inv_comp 
VALUES 
   ('$r3->id', 
   '{$_REQUEST['comp_name']}', 
   '{$_REQUEST['comp_desc']}', 
   '{$_REQUEST['comp_portfolio']}', 
   '{$_REQUEST['comp_addr']}', 
   '{$_REQUEST['comp_town']}', 
   '{$_REQUEST['comp_tk']}', 
   '{$_REQUEST['comp_country']}', 
   '{$_REQUEST['comp_tel']}', 
   '{$_REQUEST['comp_fax']}', 
   '{$_REQUEST['comp_mail']}')") or die('Q4 ERROR'); 
  ?> 
 
  <script language=Javascript> 
   document.location = "index.php"; 
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
?> 
<form method="post" action="add_comp.php?act=save" 
name="new_comp_form" class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="0" 
cellpadding="2" class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
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  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_uname" size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" 
name="comp_passw" size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ονομα εταιρίας (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_name" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Περιγραφή</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_desc" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Portfolio (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_portfolio" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_addr" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_town" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ταχ. Κώδικας</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_tk" size="15" maxlength="5" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Χώρα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_country" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_tel" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>FAX</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_fax" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>e-mail</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="comp_mail" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" 
value="  Εγγραφή " class="table_in"> 
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  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="index.php"'> 
  </td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_comp_form.comp_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
______________________________________________________________ 

add_user.php 
___________________________________________________________________ 
<? 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("<br>Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
?> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-7"> 
 <?=$style1?> 
</head> 
<body bgcolor="lightsteelblue"> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="#000099"> 
<center> 
<b>Προσθήκη νέου Investor</b><br><br> 
<? 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
// ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ  
 
 if (strlen(trim($_REQUEST['user_uname'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το όνομα χρήστη.<br><br><a 
href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
//ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ  ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
 if (strlen(trim($_REQUEST['user_passw'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε ο κωδικός πρόσβασης.<br><br><a 
href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 if (strlen(trim($_REQUEST['user_surname'])) == 0) 
  {?> 
  Δεν ορίστηκε το Επώνυμο.<br><br><a 
href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 $q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['user_uname']}'") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) > 0) 
  {?> 
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  Το username [<?=$_REQUEST['user_uname']?>] είναι ήδη 
καταχωρημένο.<br><br><a href="add_user.php">Επιστροφή</a> 
  <?exit(); 
  } 
 else 
  { 
  echo('<br>Γίνεται ενημέρωση. Παρακαλώ πριμένετε...'); 
 
   // ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ  ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ users ME TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ  
  
  $q2 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO users VALUES 
   ('', '{$_REQUEST['user_uname']}', 
'{$_REQUEST['user_passw']}', 3)") or die('Q2 ERROR'); 
 
  // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ  id TΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΟΥ  ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  
  $q3 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username='{$_REQUEST['user_uname']}'") or die('Q3 ERROR'); 
  $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 
  //ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ investors 
  $q4 = mysql_db_query($db_name,"INSERT INTO investors 
VALUES 
   ('$r3->id', 
   '{$_REQUEST['user_surname']}', 
   '{$_REQUEST['user_firstname']}', 
   '{$_REQUEST['user_age']}', 
   '{$_REQUEST['user_job']}', 
   '{$_REQUEST['user_addr']}', 
   '{$_REQUEST['user_town']}', 
   '{$_REQUEST['user_tk']}', 
   '{$_REQUEST['user_country']}', 
   '{$_REQUEST['user_tel']}', 
   '{$_REQUEST['user_fax']}', 
   '{$_REQUEST['user_mail']}')") or die('Q4 ERROR'); 
  ?> 
 
  <script language=Javascript> 
   document.location = "index.php"; 
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
?> 
<form method="post" action="add_user.php?act=save" 
name="new_user_form" class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="0" 
cellpadding="2" class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα χρήστη (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_uname" size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης (*)</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" 
name="user_passw" size="20" maxlength="10" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Επώνυμο (*)</b></td> 
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  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_surname" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ονομα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_firstname" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ηλικία</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_age" size="5" maxlength="2" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Επάγγελμα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_job" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Διεύθυνση</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_addr" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Πόλη</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_town" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Ταχ. Κώδικας</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_tk" size="15" maxlength="5" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Χώρα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_country" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Τηλέφωνο</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_tel" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>FAX</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_fax" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>e-mail</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="user_mail" size="30" maxlength="20" class="table_in"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" 
value=" Εγγραφή " class="table_in"> 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="index.php"'> 
  </td> 
 </tr> 
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 </table> 
</form> 
<br> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
document.new_user_form.user_uname.focus(); 
</script> 
</html> 
_____________________________________________________________ 
adm_questions.php 
____________________________________________________________ 
 

<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η 
εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.'); exit(); } 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
// Διαχειριστής θέλει να προσθέσει ερώτηση γονέα  
 if (($_REQUEST['act']) == 'addparent') 
  { 
  $_SESSION['choices'] = ''; 
  echo('<center><b>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα</b><hr 
width=100%><br>');?> 
  <form name="addparent_form" method="post" 
action="adm_questions.php?act=saveparent"> 
  Ερώτηση : <input type="text" size="100" maxlength="100" 
name="new_question"><br><br> 
  <input type="submit" value=" Καταχώρηση " 
class="table_in"> 
  <input type="button" value=" Ακύρωση " class="table_in" 
onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
  </form> 
  <script language=Javascript> 
  document.addparent_form.new_question.focus(); 
  </script> 
  <? 
  } 
 else 
// Διαχειριστής θέλει να προσθέσει επιλογή σε ερώτηση  
 
 if ((($_REQUEST['act']) == 'addchoice') || (($_REQUEST['act']) 
== 'editchoice') || ($_REQUEST['act'] == 'delchoice')) 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  switch ($_REQUEST['act']) { 
   case 'addchoice'  : echo('<center><b>Προσθήκη 
Επιλογής σε Ερώτηση</b><hr width=100%><br><br>');break; 
   } 
  $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE id = '$parentid'") or die('Q8 ERROR'); 
  $r8 = mysql_fetch_object($q8); 
  $new_question = $r8->question; 
  if (isset($_REQUEST['new_choice'])) 
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   { 
           // Εαν δεν εισήγαγε στο πεδίο κάποια επιλογή  
   $new_choice = $_REQUEST['new_choice']; 
   if (strlen($new_choice) == 0) 
    { 
    echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε 
επιλογή.'.'<br><br>');?> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$parentid?>">Επιστρ
οφή</a><? 
    exit(); 
    } 
   else 
    { 
    $q9 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO 
choices VALUES ('', $parentid, '$new_choice')") or die('Q9 ERROR');?> 
    <script language=Javascript> 
     document.location="adm_questions.php"; 
    </script> 
    <? 
    } 
   } 
  if (strlen($new_question) == 0) 
   {  
   echo('ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε ερώτηση.'.'<br><br>');?> 
   <a 
href="adm_questions.php?act=addparent">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  else 
   {?> 
   </center> 
   <b>ΕΡΩΤΗΣΗ : <?=$new_question?></b><br><br> 
   <b>ΕΠΙΛΟΓΕΣ :</b><br> 
   <? 
   $q10 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
choices WHERE question_id = $parentid ORDER BY id") or die('Q10 
ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q10) == 0) 
    { 
    echo('Δεν βρέθηκαν επιλογές.'); 
    } 
   else 
    { 
    while ($r10 = mysql_fetch_object($q10)) 
     {?><li><?=$r10->description?><?} 
    } 
   ?> 
   <center> 
   <form method="post" name="addchoice_form" 
action="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$parentid?>"> 
   Νέα Επιλογή : <input type="text" size="100" 
maxlength="100" name="new_choice"><br><br> 
   <input type="submit" value=" Καταχώρηση " 
class="table_in"> 
   <input type="button" value=" Ακύρωση " 
class="table_in" onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
   </form> 
   <script language=Javascript> 
    document.addchoice_form.new_choice.focus(); 
   </script> 
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   <?} 
  } 
 else 
// Διαχειριστής θέλει να αποθηκεύσει την ερώτηση γονέα που εισήγαγε  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'saveparent') 
  { 
  $new_question = $_REQUEST['new_question']; 
  if (strlen($new_question) == 0) 
   { 
   echo('<center><b>Προσθήκη Ερώτησης Γονέα</b><hr 
width=100%><br>'); 
   echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε 
ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
   <a href="adm_questions.php">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  else 
   { 
   $q2 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO 
questions VALUES ('', 0, '$new_question', 0)") or die('Q2 ERROR'); 
   ?> 
   <script language=Javascript> 
    document.location="adm_questions.php"; 
   </script> 
   <? 
   } 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να προσθέσει ερώτηση παιδί  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'addsubquestion') 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  echo('<center><b>Προσθήκη Υποερώτησης</b><hr 
width=100%><br>'); 
  // ARXIKA, ELEGXETAI AN H ERWTHSH-GONEAS EXEI EPILOGES. 
AN OXI, H DIADIKASIA STAMATA 
  $q15 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices 
WHERE question_id = '$parentid' ORDER BY id") or die('Q15 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q15) == 0) { 
   echo('Για να οριστεί υποερώτηση, πρέπει πρώτα να 
έχουν οριστεί επιλογές στην ερώτηση-γονέα.<br>'); 
   echo('Η συγκεκριμένη ερώτηση-γονέας δεν έχει 
επιλογές.<br><br>'); 
   echo('<a 
href=adm_questions.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
   exit(); 
   } 
  $q18 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE parent_id = '$parentid'") or die('Q18 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q18) > 0) 
   {?> 
   <b>Υπάρχουσες αντιστοιχίες :</b><br> 
   <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" 
class="table_in" width="70%"> 
   <tr align="center" bgcolor="#BBDDBB"> 
    <td><b>Επιλογή Ερώτησης Γονέα</b><nowrap/td> 
    <td><b>Αντίστοιχη Υποερώτηση</b><nowrap /td> 
   </tr> 
   <? 
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   while ($r18 = mysql_fetch_object($q18)) { 
    $q19 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * 
FROM choices WHERE id = '$r18->activation_choice'") or die('Q19 
ERROR'); 
    $r19 = mysql_fetch_object($q19); 
    ?> 
    <tr> 
     <td><?=$r19->description?></td> 
     <td><?=$r18->question?></td> 
    </tr> 
    <?} 
   echo('</table><br>'); 
   } 
 
  // ΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΩΘΕΙ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ,Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΛΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙ 
  if (mysql_num_rows($q15) == mysql_num_rows($q18)) { 
   echo('<b>Όλες οι επιλογές της ερώτησης-γονέα είναι 
δεσμευμένες σε υπορωτήσεις.</b><br><br>'); 
   echo('<a 
href=adm_questions.php><b>Επιστροφή</b></a>'); 
   exit(); 
   } 
 
  $q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE id = '$parentid'") or die('Q5 ERROR'); 
  $r5 = mysql_fetch_object($q5); 
  echo('Ερώτηση Γονέας : <b>' . $r5->question . 
'</b><br><br>'); 
  ?><form method="post" 
action="adm_questions.php?act=savesubquestion&parentid=<?=$parentid?>
"> 
  Υποερώτηση : <input type="text" size="100" 
maxlength="100" name="new_subquestion"><br><br> 
  Επιλογή που θα αντιστοιχεί στην υποερώτηση : 
  <select name="sel_choice"> 
  <? 
  while ($r15 = mysql_fetch_object($q15)) { 
   $q17 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
questions WHERE activation_choice = '$r15->id'") or die('Q17 ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q17) == 0) 
    {?> 
    <option value="<?=$r15->id?>"><?=$r15-
>description?> 
    <?} 
   } 
  ?> 
  </select><br><br><br> 
  <input type="submit" value=" Καταχώρηση "> 
  <input type="button" value=" Ακύρωση " 
onClick='window.location="adm_questions.php"'> 
  </form> 
  <? 
  } 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να αποθηκεύσει  την ερώτηση παιδί  
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'savesubquestion') 
  { 
  $new_subquestion = $_REQUEST['new_subquestion']; 
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  $sel_choice = $_REQUEST['sel_choice']; 
  if (strlen($new_subquestion) == 0) 
   { 
   echo('<center><b>Αποθήκευση Υποερώτησης</b><hr 
width=100%><br>'); 
   echo('<b>ΛΑΘΟΣ : Δεν ορίστηκε 
ερώτηση.</b>'.'<br><br>');?> 
   <a href="adm_questions.php">Επιστροφή</a><? 
   exit(); 
   } 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  $q7 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO questions 
VALUES ('', '$parentid', '$new_subquestion','$sel_choice')") or 
die('Q7 ERROR');?> 
  <script language=Javascript> 
   document.location = "adm_questions.php"; 
  </script> 
  <?} 
 else 
// ο Διαχειριστής θέλει να διαγράψει ερώτηση 
 
 if (($_REQUEST['act']) == 'delparent') 
  { 
  $parentid = $_REQUEST['parentid']; 
  // DIAGRAFH OLWN TWN EPILOGWN POY ANHKOYN GIA KA8E 
ERWTHSH-CHILD THS DO8EISAS 
  $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE parent_id = '$parentid'") or die('Q11 ERROR'); 
  while ($r11 = mysql_fetch_object($q11)) 
   {$q12 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM 
choices WHERE question_id = '$r11->id'") or die('Q12 ERROR');} 
  // DIAGRAFH TWN EPILOGWN THS DO8EISAS ERWTHSHS 
  $q13 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM choices 
WHERE question_id = '$parentid'") or die('Q13 ERROR'); 
  // DIAGRAFH OLWN TWN ERWTHSEWN POY EXOYN WS PARENT THN 
DO8EISA 
  $q3 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions 
WHERE parent_id = '$parentid'") or die('Q3 ERROR'); 
  // DIAGRAFH THS DO8EISAS ERWTHSHS 
  $q4 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM questions 
WHERE id = '$parentid'") or die('<br>Q4 ERROR'); 
  ?> 
  <script language=Javascript> 
   document.location="adm_questions.php"; 
  </script> 
  <? 
  } 
 } 
else 
 {?> 
 <script language=Javascript> 
  defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
 </script> 
 <center><b>Διαχείριση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
 <input type="button" value="Προσθήκη Ερώτησης Γονέα" 
class="table_in" 
onClick='window.location="adm_questions.php?act=addparent"'> 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
 <hr width="100%"> 
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 <br><br> 
 <? 
 $q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '0' ORDER BY id") or die('Q1 ERROR'); 
 if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
  { 
  echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
  } 
 else 
  {?> 
  <table border="1" width="95%" cellpadding="2" 
cellspacing="0" class="table_in" bgcolor="#DDDDDD"> 
  <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
   <td width="20"><b>ID</b></td> 
   <td width="20"><b>Γονέας</b></td> 
   <td width="20"><b>Επιλογή<br>Ενεργοπ.</b></td> 
   <td width="80%"><b>Ερώτηση</b></td> 
   <td width="10"><b>Ενέργειες</b></td> 
  </tr> 
  <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
   {?><tr> 
    <td align="center"><?=$r1->id?></td> 
    <td align="center"><?=$r1->parent_id?></td> 
    <td align="center"><?=$r1-
>activation_choice?></td> 
    <? 
    $q14 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * 
FROM choices WHERE question_id = '$r1->id'") or die('Q14 ERROR'); 
    ?> 
    <td><?=$r1->question?> 
(<b><?=mysql_num_rows($q14)?></b>)</td> 
    <td align="center" nowrap> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addsubquestion&parentid=<?=$r1-
>id?>">SUB</a> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$r1->id?>">CHO</a> 
    <a 
href="adm_questions.php?act=delparent&parentid=<?=$r1->id?>">DEL</a> 
    </td> 
   </tr><? 
   $q6 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
questions WHERE parent_id = '$r1->id' ORDER BY id") or die('Q6 
ERROR'); 
   while ($r6 = mysql_fetch_object($q6)) 
    {?> 
    <tr bgcolor="#EECCCC"> 
     <td align="center"><?=$r6->id?></td> 
     <td align="center"><?=$r6-
>parent_id?></td> 
     <td align="center"><?=$r6-
>activation_choice?></td> 
     <? 
     $q16 = mysql_db_query($db_name, "SELECT 
* FROM choices WHERE question_id = '$r6->id'") or die('Q16 ERROR'); 
     ?> 
     <td><?=$r6->question?> 
(<b><?=mysql_num_rows($q16)?></b>)</td> 
     <td align="center" nowrap> 
     <a 
href="adm_questions.php?act=addchoice&parentid=<?=$r6->id?>">CHO</a> 
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     <a 
href="adm_questions.php?act=delparent&parentid=<?=$r6->id?>">DEL</a> 
     </td> 
     </tr> 
    <?} 
   } 
  }?> 
  </table><? 
 } 
?> 
 
_____________________________________________________________________ 
 
comp_questions.php 
__________________________________________________________ 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η 
εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
if ((isset($_REQUEST['active'])) && (isset($_REQUEST['questionid']))) 
 { 
 $active = $_REQUEST['active']; 
 $questionid = $_REQUEST['questionid']; 
 switch ($active) { 
//ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
  case 0 : $q2 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM 
active_questions WHERE comp_id = '$userid' AND question_id = 
'$questionid'") or die('Q2a ERROR'); 
    $q5 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
questions WHERE parent_id = '$questionid'") or die('Q5 ERROR'); 
    while ($r5 = mysql_fetch_object($q5)) 
//ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
    $q7 = mysql_db_query($db_name, "DELETE FROM 
active_questions WHERE comp_id='$userid' AND question_id='$r5->id'") 
or die('Q7 ERROR'); 
    break; 
  case 1 : $q2 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO 
active_questions VALUES ('$userid', '$questionid')") or die('Q2b 
ERROR'); break; 
  }?> 
 <script language=Javascript> 
  window.location = "comp_questions.php"; 
 </script> 
 <?} 
else 
if (isset($_REQUEST['act'])) 
 { 
 if ($_REQUEST['act'] == 'edit_weights') 
  { 
  $quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 
  $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions 
WHERE id = '$quest_id'") or die('Q8 ERROR'); 
  $r8 = mysql_fetch_object($q8); 
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  ?> 
  <script language=Javascript> 
   defaultStatus="Χρήστης : 
<?=$_SESSION['username']?>"; 
  </script> 
  <center><b>Αξιολόγηση επιλογών ερώτησης</b><hr 
width="100%"></center> 
  Ερώτηση : <?=$r8->question?><br><br> 
  <table width="80%" cellpadding="1" cellspacing="0" 
border="1" class="table_in"> 
  <tr> 
   <td><b>Επιλογές</b></td> 
   <td><b>Αξιολόγηση</b></td> 
  </tr> 
  <form method="post" 
action="comp_questions.php?act=save_weights&quest_id=<?=$quest_id?>"> 
//ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ   
  <? 
  $q9 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices 
WHERE question_id = '$quest_id' ORDER BY id") or die('Q9 ERROR'); 
  while ($r9 = mysql_fetch_object($q9)) 
   {?> 
   <tr> 
   <td><?=$r9->description?></td> 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
   <? 
   $q10 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
weights WHERE comp_id = '$userid' AND choice_id = '$r9->id'") or 
die('Q10 ERROR'); 
   $r10 = mysql_fetch_object($q10); 
   ?> 
   <td> 
   <input type="text" size="2" class="table_in" 
name="ch_ar_<?=$r9->id?>"  value="<?=$r10->weight_ar?>"> 
   </td> 
   </tr> 
   <?} 
  ?> 
  </table><br><br> 
  <input type="submit" value="Αποθήκευση" class="table_in"> 
  <input type="button" value="Ακύρωση" class="table_in" 
onClick='window.location="comp_questions.php"'> 
  </form> 
  <? 
  exit(); 
  } 
 else 
 if ($_REQUEST['act'] == 'save_weights') 
  { 
  $quest_id = $_REQUEST['quest_id']; 
  $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices 
WHERE question_id = '$quest_id'") or die('Q11 ERROR'); 
  while ($r11 = mysql_fetch_object($q11)) 
   { 
   $q12 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
weights WHERE comp_id = '$userid' AND choice_id = '$r11->id'") or 
die('Q12 ERROR'); 
   if (isset($_REQUEST['ch_ar_'.$r11->id])) { $w_ar = 
$_REQUEST['ch_ar_'.$r11->id]; } else { $w_ar = 0; } 
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   // ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΩΝ  
 
   if (mysql_num_rows($q12) > 0) 
    { 
    $q14 = mysql_db_query($db_name, "UPDATE 
weights SET weight_ar = '$w_ar' WHERE comp_id='$userid' AND 
choice_id='$r11->id'") or die('Q14 ERROR'); 
    } 
   else 
    // ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΒΑΡΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝ   
    { 
    $q13 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO 
weights VALUES ('$userid', '$r11->id', '$w_ar')") or die('Q1 ERROR'); 
    } 
   } 
  } 
 } 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="button" value="Προβολή scores" class="table_in" 
onClick='window.location="comp_scores.php"'></a> 
<hr width="100%"> 
<br> 
<? 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
parent_id = '0' ORDER BY id") or die('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
 } 
else 
 { 
 ?> 
 <table border="1" width="95%" cellpadding="1" cellspacing="0" 
class="table_in" bgcolor="#DDDDDD"> 
 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="10"><b>ID</b></td> 
  <td width="10"><b>Ενεργή</b></td> 
  <td width="90%"><b>Ερώτηση</b></td> 
 </tr> 
 <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
                // ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ  
  { 
  $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
active_questions WHERE question_id = '$r1->id' AND comp_id = 
'$userid'") or die('Q3 ERROR'); 
  ?><tr> 
   <td align="center"><?=$r1->id?></td> 
   <td align="center"> 
    <? 
    switch (mysql_num_rows($q3)) { 
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     case 0 : ?><input 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r1-
>id?>&active=1"' type=checkbox><? break; 
     case 1 : ?><input 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r1-
>id?>&active=0"' type=checkbox checked><? break; 
    }?> 
   </td> 
   <td><b><a 
href="comp_questions.php?act=edit_weights&quest_id=<?=$r1-
>id?>"><?=$r1->question?></a></b></td> 
  </tr><? 
  if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΓΟΝΕΑ 
   { 
   $q6 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
questions WHERE parent_id = '$r1->id' ORDER BY id") or die('Q6 
ERROR'); 
   while ($r6 = mysql_fetch_object($q6)) 
//ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
    { 
    $q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
active_questions WHERE question_id = '$r6->id' AND comp_id = 
'$userid'") or die('Q4 ERROR'); 
    ?> 
    <tr bgcolor="#EECCCC"> 
     <td align="center"><?=$r6->id?></td> 
     <td align="center"> 
     <? 
     switch (mysql_num_rows($q4)) 
      { 
      case 0 : ?><input type="checkbox" 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r6-
>id?>&active=1"'><? break; 
      case 1 : ?><input type="checkbox" 
checked 
onClick='window.location="comp_questions.php?questionid=<?=$r6-
>id?>&active=0"'><? break; 
      }?> 
     </td> 
     <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a 
href="comp_questions.php?act=edit_weights&quest_id=<?=$r6-
>id?>"><?=$r6->question?></a></td> 
    </tr> 
    <? 
    } 
   }  
  } 
 }?> 
 </table> 
 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 110



comp_scores.php 

____________________________________________________________ 

 
 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η 
εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
echo($html_start); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Επιλογή - Αξιολόγηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type="button" value="Προβολή ερωτήσεων" class="table_in" 
onClick='window.location="comp_questions.php"'></a> 
<hr width="100%"> 
<br> 
<? 
$q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM scores WHERE 
comp_id='$userid' ORDER BY score DESC") or die('Q1 ERROR'); 
if (mysql_num_rows($q1) == 0) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις.'); 
 } 
else 
 { 
 ?> 
 <table border="1" width="50%" cellpadding="1" cellspacing="0" 
class="table_in" bgcolor="#DDDDDD"> 
 <tr align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 
  <td width="30%"><b>Χρήστης</b></td> 
  <td width="30%"><b>Ημερομηνία</b></td> 
  <td><b>Score</b></td> 
 </tr> 
 <?while ($r1 = mysql_fetch_object($q1)) 
  { 
  $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE 
id = '$r1->user_id'") or die('Q2 ERROR'); 
  $r2 = mysql_fetch_object($q2); 
            $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM investors  
WHERE id = '$r2->id'") or die('Q3 ERROR'); 
            $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
  ?> 
  <tr align="center"> 
   <td nowrap><?=$r2->username?>&nbsp;&nbsp; 
<?=$r3->surname?> 
&nbsp;&nbsp;<?=$r3->firstname?>&nbsp;&nbsp;tel:&nbsp; 
<?=$r3->tel?></td> 
   <td><?=$r1->date?></td> 
   <td><?=$r1->score?></td> 
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  </tr> 
  <?} 
 }?> 
 </table> 
 
 
______________________________________________________________ 
index.php 
_____________________________________________________________ 
<? 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("<br>Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
 
if (isset($_REQUEST['username'])) 
 { 
 $username = $_REQUEST['username']; 
 $password = $_REQUEST['password']; 
 
 // ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 $q1 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM users WHERE 
username = '$username' AND password = '$password'") or die("<br>Q1 
ERROR."); 
 if (mysql_num_rows($q1) == 1) 
  { 
  $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
  session_start(); 
  $_SESSION['username'] = $username; 
  $_SESSION['usertype'] = $r1->usertype_id; 
  $_SESSION['userid']   = $r1->id; 
 
  switch ($_SESSION['usertype']) 
   { 
   case 1 : $file_to_call = 'adm_questions.php'; 
break; // Διαχειριστής  
   case 2 : $file_to_call = 'comp_questions.php'; 
break; //Εταιρία Επενδύσεων 
   case 3 : $file_to_call = 'user.php';  
 // Επενδυτής 
   // ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟΜΙΑ ΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΕ ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
     $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT 
DISTINCT question_id FROM active_questions") or die('Q2 ERROR'); 
     $questionlist = ''; 
     while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
     { 
   // ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ      
$q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE id = 
'$r2->question_id' AND parent_id = '0'") or die('Q3 ERROR'); 
     if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
      { 
      $questionlist .= '[' . $r2-
>question_id . ']'; 
      } 
     } 
     $_SESSION['qlist'] = $questionlist; 
     $_SESSION['choicelist'] = ''; 
     break; 
   }?> 
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   <script language=Javascript> 
    document.location = "<?=$file_to_call?>"; 
   </script> 
   <? 
  } 
  else 
  { 
  echo($html_start); 
  echo("<center><font size=2><br><b>Λάθος όνομα 
χρήστη/κωδικός εισόδου<br><br><br><a 
href=index.php>Επιστροφή</a></b></font>"); 
  echo($html_end); 
  exit(); 
  } 
 } 
?> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-7"> 
 <?=$style1?> 
</head> 
<body bgcolor="lightsteelblue"> 
<font face="Verdana,Arial,Helvetica" size="2" color="#000099"> 
<center> 
<b>Περιοχή Ταυτοποίησης</b><br><br> 
<br><br> 
 
<form method="post" action="index.php" name="login_form" 
class="table_in"> 
 <table border="0" width="400" bgcolor="#cccccc" cellspacing="5" 
cellpadding="5" class="table_in"> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Όνομα</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="text" 
name="username" size="10"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td align="right"><b>Κωδικός πρόσβασης</b></td> 
  <td align="left"><b>:</b> <input type="password" 
name="password" size="10"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="2" align="center"><br><input type="submit" 
value="  Είσοδος " class="table_in"></td> 
 </tr> 
 </table> 
</form> 
<br> 
<b><font size="1"><a href="add_comp.php">Νέα εταιρία</a></font></b> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<b><font size="1"><a href="add_user.php">Νέος user</a></font></b> 
<br><br><br> 
<font size="1">(απαιτείται Javascript)</font> 
</center> 
</b></font> 
<script language=Javascript> 
 document.login_form.username.focus(); 
</script> 
</html> 
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______________________________________________________________  
 
release_session.php 
______________________________________________________________ 
<? 
//ΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ. 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['username'])) { unset($_SESSION['username']); } 
if (isset($_SESSION['usertype'])) { unset($_SESSION['usertype']); } 
if (isset($_SESSION['userid']))   { unset($_SESSION['userid']);   } 
session_unset(); 
$_SESSION = array(); 
session_destroy(); 
?> 
<script language=Javascript> 
 document.location = "index.php"; 
</script> 
 
______________________________________________________________ 
 
user.php 
_____________________________________________________________ 
 
<? 
session_start(); 
if (!isset($_SESSION['username'])) { echo('Αγνωστος χρήστης.<br>Η 
εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.'); exit(); } 
$userid = $_SESSION['userid']; 
include('config/config.php'); 
$dblink = mysql_connect("$db_server", "$db_uname", "$db_upass") or 
die("Η σύνδεση προς τη βάση απέτυχε."); 
 
//  ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ  
if (isset($_REQUEST['radiochoice'])) 
 { 
 // ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΟ id   ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ  
 $prev_quest_id = $_REQUEST['cur_quest_id']; 
 
//ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΑΦΙΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ 
ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
 $_SESSION['qlist'] = substr($_SESSION['qlist'], 
strpos($_SESSION['qlist'], "]")+1, strlen($_SESSION['qlist'])); 
 
 // ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
 $_SESSION['choicelist'] .= '[' . $_REQUEST['radiochoice'] . 
']'; 
  
// ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ 
 $q3 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
activation_choice = '{$_REQUEST['radiochoice']}' AND 
parent_id='$prev_quest_id'") or die('Q3 ERROR'); 
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 $r3 = mysql_fetch_object($q3); 
 // AN NAI, TOTE PROS8ETW STO SESSIONqlist WS EPOMENH ERWTHSH, 
THN ERWTHSH-PAIDI 
 if (mysql_num_rows($q3) == 1) 
  { 
  $q20 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
active_questions WHERE question_id = '$r3->id'") or die('Q20 ERROR'); 
  if (mysql_num_rows($q20) > 0) 
   { 
   $_SESSION['qlist'] = '['.$r3->id.']' . 
$_SESSION['qlist']; 
   } 
  } 
 } 
 
 
 
 
 
echo($html_start); 
?> 
<script language=Javascript> 
 defaultStatus="Χρήστης : <?=$_SESSION['username']?>"; 
</script> 
<center><b>Απάντηση Ερωτήσεων</b><hr width="100%"> 
<input type="button" value="ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ" class="table_in" 
onClick='window.location="release_session.php"'> 
<hr width="100%"> 
<br> 
<? 
if (($_SESSION['qlist'] == '') && ($_SESSION['choicelist'] == '')) 
 { 
 echo('Δεν βρέθηκαν ερωτήσεις.'); 
 exit(); 
 } 
else 
if (($_SESSION['qlist'] == '') && (strlen($_SESSION['choicelist']) > 
0)) 
 { 
 echo('Οι ερωτήσεις τελείωσαν.<br><br>'); 
 ?> 
 <table border="1" width="80%" cellpadding="2" cellspacing="0" 
class="table_in"> 
 <tr align="center"> 
  <td><b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b></td> 
  <td><b>PORTFOLIO</b></td> 
  <td><b>SCORE</b></td> 
 </tr> 
 <? 
 // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΟΡ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ  
 $q4 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM users WHERE 
usertype_id = '2' ORDER BY id") or die('Q4 ERROR'); 
 while ($r4 = mysql_fetch_object($q4)) 
  { 
  $allchoices = $_SESSION['choicelist']; 
  $tot_ar = 0; 
  $i = 0; 
  while (strlen($allchoices) > 0) 
   { 
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   $curchoice = substr($allchoices, 1, 
strpos($allchoices,']')-1); 
   $allchoices = substr($allchoices, 
strpos($allchoices,']')+1, strlen($allchoices));    
   $q5 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM 
weights WHERE comp_id='$r4->id' AND choice_id='$curchoice'") or 
die('Q5 ERROR'); 
   if (mysql_num_rows($q5) == 0) 
    { 
    $cur_weight_ar  = 0; 
    $max_weight_par = 0; 
    } 
   else 
    { 
    // ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΗΚΕΙ  
    $q7 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM 
choices WHERE id = '$curchoice'") or die('Q7 ERROR'); 
    $r7 = mysql_fetch_object($q7); 
   // ΕΑΝ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΑΝΩ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ  
    $q11 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * 
FROM active_questions WHERE comp_id = '$r4->id' AND question_id = 
'$r7->question_id'") or die('Q11 ERROR'); 
    if (mysql_num_rows($q11) == 1) // AN BRE8HKE 
AKRIBWS ENA APOTELESMA 
     { 
     $i = $i + 1; 
     //  ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
     $q8 = mysql_db_query($db_name, "SELECT 
* FROM choices WHERE question_id = '$r7->question_id'") or die('Q8 
ERROR'); 
     $max_weight_par = 0;  //ARXIKOPOIHSH 
     while ($r8 = mysql_fetch_object($q8)) 
      { 
     // ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
      $q9 = 
mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM weights WHERE comp_id='$r4-
>id' AND choice_id='$r8->id'") or die('Q9 ERROR'); 
      $r9 = mysql_fetch_object($q9); 
     // ΕΛΕΓΧΩ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ  MAX_WEIGHT_PAR
  
      if ($max_weight_par < $r9-
>weight_ar) 
       { 
       $max_weight_par = $r9-
>weight_ar; 
       } 
      } 
     $r5 = mysql_fetch_object($q5); 
     $cur_weight_ar  = $r5->weight_ar; 
                                                   //ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗ 
     if ($max_weight_par != 0)  
      { 
      $tot_ar += ($r5->weight_ar / 
$max_weight_par); 
      } 
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     } 
    } 
   } 
 
  // ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ    
  if ($i == 0)    
   { 
   $thescore = 0; 
   } 
  else 
   { 
   $thescore = $tot_ar / $i * 100; 
   } 
  ?> 
  <tr align="center"> 
   <? 
   $q10 = mysql_db_query($db_name,"SELECT * FROM 
inv_comp WHERE id = '$r4->id'") or die('Q10 ERROR'); 
   $r10 = mysql_fetch_object($q10); 
   ?> 
   <td><? if ($r10->name == '')      echo('-'); else 
echo($r10->name); ?></td> 
   <td><? if ($r10->portfolio == '') echo('-'); else 
echo($r10->portfolio); ?></td> 
   <td><?=$thescore?> <b>%</b></td> 
  </tr> 
  <? 
  $today = getdate(); 
  $thedate = $today['year'].'-'.$today['mon'].'-
'.$today['mday']; 
  $q6 = mysql_db_query($db_name, "INSERT INTO scores VALUES 
('$userid','$thedate','$r4->id','$thescore')") or die('Q6 ERROR'); 
  } 
 ?></table><? 
 exit(); 
 } 
else 
 { 
 $cur_quest_id = substr($_SESSION['qlist'], 1, 
strpos($_SESSION['qlist'], ']')-1); 
 $q1 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM questions WHERE 
id = '$cur_quest_id'") or die('Q1 ERROR'); 
 $r1 = mysql_fetch_object($q1); 
 }?> 
 Ερώτηση : <?=$r1->question?><br><br><br> 
 <table border="0" class="table_in"> 
 <tr><td> 
 <center><b>Επιλογές :</b></center><br> 
 <form method="post" 
action="user.php?cur_quest_id=<?=$cur_quest_id?>"> 
 <? 
 $q2 = mysql_db_query($db_name, "SELECT * FROM choices WHERE 
question_id = '$cur_quest_id' ORDER BY id") or die('Q2 ERROR'); 
 while ($r2 = mysql_fetch_object($q2)) 
  {?> 
  <input type="radio" name="radiochoice" value="<?=$r2-
>id?>"><?=$r2->description?><br> 
  <?}?> 
 <br> 
 <center><input type="submit" value="Επόμενο"></center> 
 </form> 
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 </td></tr> 
 </table> 
 <? 
echo($html_end); ?> 
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