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Περίληψη 
 
 
Οι χρήστες κατά την περιήγησή τους σε διάφορες ιστοσελίδες έρχονται 

αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων που έχει σαν αποτέλεσµα τη δυσκολία 
στο να εντοπίσουν τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις ειδήσεις, τα βίντεο κ.λ.π. που 
σχετίζονται περισσότερο µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Κάθε χρήστης 
είναι διαφορετικός από τους άλλους ως προς τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, τα 
οποία µπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε µέσα από διάφορους αλγόριθµους να 
φιλτραριστούν τα προϊόντα, οι ειδήσεις κ.λ.π. και να του εµφανιστούν αυτά που είναι 
πιο κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Αυτή την εργασία αναλαµβάνουν τα 
συστήµατα σύστασης. 

Τα συστήµατα σύστασης είναι τα συστήµατα που µε τη χρήση ειδικών 
αλγορίθµων οι οποίοι αφού δέχονται σαν είσοδο για επεξεργασία δεδοµένα που 
αφορούν το χρήστη (δηµογραφικά δεδοµένα), δεδοµένα που αφορούν προϊόντα, 
υπηρεσίες κ.λ.π. (όπως το είδος κάποιου προϊόντος) και αξιολογήσεις για τα 
αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες κ.λ.π. (όπως η βαθµολογία, η αγορά ενός προϊόντος) 
υπολογίζουν ποια προϊόντα, υπηρεσίες, ειδήσεις κ.λ.π. µπορεί να ενδιαφέρουν 
κάποιον συγκεκριµένο χρήστη δηλαδή προτείνουν στους χρήστες εξατοµικευµένες 
προτάσεις. Άλλοι αλγόριθµοι δέχονται σαν είσοδο προς επεξεργασία δεδοµένα που 
αφορούν το χρήστη, άλλοι δεδοµένα που αφορούν τα προϊόντα και άλλοι και τα δύο. 

Στην παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή αρχικά σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε 
ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό τόσο από την πλευρά 
του πελάτη όσο και από την πλευρά του διαχειριστή. Στη συνέχεια αναπτύξαµε και 
εφαρµόσαµε διάφορους τύπους συστηµάτων σύστασης έτσι ώστε το σύστηµα να 
φιλτράρει τα προϊόντα και να προτείνει αυτά που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του χρήστη δηλαδή το σύστηµα να προτείνει στο χρήστη 
εξατοµικευµένες προτάσεις. 
 
 

Λέξεις-Κλειδιά 
 
 
Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονικό Κατάστηµα, Μοντελοποίηση Χρηστών, 
Συστήµατα Συστάσεων, ∆ιαγράµµατα UML, JSP, MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, 
HTML, CSS 
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Abstract 
 
 

Users of the Internet browsing through its sites face a superabundance of 
information which makes it difficult to locate the information, products, news videos 
etc related to their needs. Each user is different from the other in terms of interests or 
needs which can be taken into account so that through various algorithms information 
will be filtered and users will be presented with those products and services closest to 
their needs and interests. This is the job of recommender systems. 

Such systems use special algorithms which process data that concerns the user 
(demographic data), or data that is related to products and services (like the cost of a 
product) and their evaluation and then estimate which products, services or news 
could interest certain users.  In other words, they make tailor made suggestions about 
services or products. Some algorithms process data that concerns the user, others data 
that concerns the products and others data that concerns both. 

In this current thesis we designed and implemented an electronic shop which 
is completely functional as far as both the customer and the administrator are 
concerned. In addition, we developed and put into effect various recommender 
systems so that the system filters the products and it can suggest those closest to the 
needs and interests of the user. In other words the system can point out tailor made 
suggestions to the user. 
 
 

Keywords 
 
 
E-commerce, E-shop, User Modeling, Recommender Systems, UML diagrams, JSP, 
MySQL, JavaScript, jQuery, Ajax, HTML, CSS 
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εµπόριο 
 
 

1.1. Ορισµός Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 

Έναν σύντοµο ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο (ΗΕ) είναι η κάθε εµπορική συναλλαγή (αγορά, πώληση, ενοικίαση και 
ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών) που πραγµατοποιείται από απόσταση δηλαδή 
µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι σε κάποιο είδος 
δικτύου και κυρίως στο διαδίκτυο. Στο ΗΕ οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται χωρίς 
να απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία των εµπλεκόµενων ανθρώπων στο ίδιο χώρο. 
Το ΗΕ διακρίνεται σε άµεσο και έµµεσο.  

• Άµεσο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο όπου η παραγγελία, παράδοση και 
πληρωµή άυλων προϊόντων (λογισµικό, ψηφιακό περιεχόµενο, παροχή 
υπηρεσιών κ.α.) γίνεται ψηφιακά.  

• Έµµεσο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο όπου η ηλεκτρονική παραγγελία των 
προϊόντων µπορεί να παραδοθεί µόνο µε τους παραδοσιακούς τρόπους όπως 
είναι το ταχυδροµείο. 

 

1.2. Ορισµός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει όχι µόνο την αγορά και πώληση 
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών, την συνεργασία 
µεταξύ των επιχειρήσεων, την διεξαγωγή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και την 
πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύµφωνα µε τους J. McKay και P. 
Marshall (2004) το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η χρήση του internet και άλλων 
τεχνολογιών των πληροφοριών για υποστήριξη του εµπορίου και για βελτίωση της 
απόδοσης µιας επιχείρησης. Ωστόσο ορισµένοι θεωρούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
σαν όλες τις άλλες δραστηριότητες µέσω του internet, όπως είναι η συνεργασία και οι 
ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες (on-line δραστηριότητες ανάµεσα σε 
επιχειρήσεις και µέσα σε µια επιχείρηση). 
 

1.3. Ιστορική αναδροµή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο πρωτοεµφανίστηκε τη δεκαετία του 1970, µε  την 
ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer - EFT) όπου κεφάλαια 
µπορούν να µεταφερθούν ηλεκτρονικά από έναν οργανισµό σε έναν άλλον µέσω 
ιδιωτικών ασφαλών δικτύων που είναι γνωστά ως VPN.  

Τη δεκαετία του 1980 κάνει την εµφάνισή της η ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδοµένων (Electronic Data Interchange - EDI). Οι δραστηριότητες που µέχρι τότε 
διεκπεραιώνονταν µε χειρόγραφο τρόπο και µε χρήση άλλων µέσων όπως το 
τηλέφωνο και το φαξ µπορούν πλέον να γίνουν γρηγορότερα και µε µικρότερο 
κόστος. Οι συναλλαγές όπου στο παρελθόν απαιτούνταν έντυπα όπως οι παραγγελίες 
προϊόντων οι επιταγές πληρωµής κ.α. µπορούν πλέον να γίνουν ηλεκτρονικά χάρη 
στα συστήµατα EDI ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 µε αρχές της δεκαετίας του 1990 
παρουσιάζονται νέες µορφές επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-
mail), η ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing), η ηλεκτρονική συνοµιλία (IRC), οι 
οµάδες συζήτησης (forums), και η µεταφορά αρχείων (FTP). Παράλληλα η ταχεία 
εξάπλωση του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσµα την γρήγορη ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 εµφανίζεται ο Παγκόσµιος Ιστός (World 
Wide Web - WWW) στο internet και επικρατούν οι προσωπικοί υπολογιστές µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή η αναζήτηση και η εύρεση µεγάλου όγκου πληροφοριών. 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίας άνθισης και δύνεται η 
δυνατότητα σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η κρυπτογράφηση, τα πρωτόκολλα 
ασφάλειας, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωµής καθώς και η 
νοµοθετική ρύθµιση για το συνεχές µεταβαλλόµενο ηλεκτρονικό εµπόριο το 
καθιστούν πλέον ασφαλές για κάθε είδους ηλεκτρονική συναλλαγή. Όλες πλέον οι 
εταιρίες έχουν τη δική τους ιστοσελίδα µέσω της οποίας οι πελάτες µπορούν να 
ενηµερωθούν λεπτοµερώς για τα προϊόντα καθώς και για µια σειρά από υπηρεσίες 
που προσφέρουν στους πελάτες τους. 
 

1.4. Το ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 
 

Σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του εργαστηρίου ηλεκτρονικού εµπορίου 
(ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την καταγραφή της 
συνολικής αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου επιχείρηση-καταναλωτή (B-C) και την 
συµπεριφορά των Ελλήνων on-line καταναλωτών δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 
στην Ελλάδα είναι σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα: 

• Το 2012 κάθε καταναλωτής πραγµατοποίησε 20 on-line αγορές έναντι 15 το 
2011 

• Το 2012 κάθε καταναλωτής δαπάνησε 1600 € έναντι 1200 € το 2011 
• Το 2012 1,9 εκατοµµύρια αγοραστές πραγµατοποίησαν αγορές έναντι το 1,5 

εκατοµµύρια το2011 και 
• Το 2012 οι συνολικές αγορές ανήλθαν στα 2,9 δισ € έναντι 1,8 δισ € το 2011 

 
Όσον αφορά την καταγραφή και αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων  σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα του εργαστηρίου ηλεκτρονικού 
εµπορίου (ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών αξιολογήθηκαν 228 
ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε βάση τους τέσσερις κύριους άξονες που επηρεάζουν 
την επιτυχία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων σε σχέση µε τους on-line 
καταναλωτές δηλαδή 

• την προστασία των καταναλωτών σε σχέση µε την άυλη επιχείρηση-
συναλλαγή 

• την υψηλή αισθητική και ευκολία πλοήγησης στο site 
• τις δυνατότητες και την ασφάλεια των πληρωµών και 
• τις προχωρηµένες υπηρεσίες για τους on-line καταναλωτές 

 
Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών σε σχέση µε την σε σχέση µε 

την άυλη επιχείρηση-συναλλαγή το 91% των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 
αναφέρουν τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησης τους (δηλαδή διεύθυνση, 
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στοιχεία επικοινωνίας κλπ), το 60% αναφέρει την πολιτική της για το απόρρητο και 
τα προσωπικά δεδοµένα και το 61% αναφέρει ξεκάθαρα την αντιµετώπιση κάποιων 
ζητηµάτων που µπορεί να προκύψουν όπως δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, 
δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντων κλπ. 

Όσον αφορά την υψηλή αισθητική και ευκολία πλοήγησης στο site µόλις το 
63% των ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι καλοσχεδιασµένα µε συνέπεια στον 
τρόπο εµφάνισης, το 86% παρουσιάζουν ευκολία στη πλοήγηση και αναζήτηση 
προϊόντων και το 83% αναφέρουν τα προϊόντα την τιµή του κάθε ενός και τη 
συνολική τιµή κατά τη συµπλήρωση της φόρµας παραγγελίας αυξάνοντας την 
εµπιστοσύνη του καταναλωτή. 

Όσον αφορά τις δυνατότητες και την ασφάλεια των πληρωµών το 87% των 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες για πληρωµή. Σαν 
τρόπο πληρωµής των προϊόντων οι καταναλωτές εµπιστεύονται την αντικαταβολή µε 
ποσοστό 71%, την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό µε ποσοστό 62%, την 
πιστωτική κάρτα µε ποσοστό 52% και την πληρωµή µέσω PayPal µε ποσοστό µόλις 
29%. 

Όσον αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες στους καταναλωτές το 65% των 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες αποστολής (π.χ. 
µε courier, µε ταχυδροµείο, µε παραλαβή από το κατάστηµα), το 64% των 
ξεκαθαρίζουν τους λόγους για την επιστροφή προϊόντων ή χρηµάτων και το 55% 
δίνουν πλέον την δυνατότητα στους καταναλωτές να συνδεθούν µε σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης για να αξιολογήσουν, εκφράσουν άποψη και επικοινωνήσουν 
µε άλλους καταναλωτές σχετικά µε προϊόντα, υπηρεσίες κ.λ.π. 
 

1.5. Οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Στο ηλεκτρονικό εµπόριο µπορούµε να διακρίνουµε διάφορες κατηγορίες µε 
βάση τη σχέση ανάµεσα  στους συµµετέχοντες. Οι βασικότερες κατηγορίες είναι οι 
εξής: 
 
1. Επιχείρησης προς Επιχείρησης (B2B).  
 

Η κατηγορία επιχείρησης προς επιχείρησης (B2B) περιλαµβάνει τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεξάγονται αποκλειστικά µεταξύ των επιχειρήσεων. 
Αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικού εµπορίου αφορά κυρίως την αγορά προµηθειών. 
Ένα παράδειγµα είναι µια επιχείρηση που κατασκευάζει προϊόντα για επαγγελµατική 
αλλά και για οικιακή χρήση αλλά δεν τα διαθέτει απευθείας στους καταναλωτές αλλά 
σε επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται µε καταναλωτές. 

 
2. Επιχείρησης προς Καταναλωτή (B2C) 
 

Η κατηγορία επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C) περιλαµβάνει τις 
συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή. Είναι η πιο διαδεδοµένη 
µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου και σε µεγάλο βαθµό προσοµοιώνει το λιανικό 
εµπόριο. 
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3. Καταναλωτής προς Επιχείρηση (C2B) 
 

Η κατηγορία καταναλωτής προς επιχείρηση (C2B) περιλαµβάνει άτοµα τα 
οποία χρησιµοποιούν το internet για να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
οργανισµούς καθώς και άτοµα που ψάχνουν να βρουν πωλητές για να τους κάνουν 
προσφορά για προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζονται. 
 
4. Καταναλωτής προς καταναλωτή (C2C) 
 

Στην κατηγορία καταναλωτής προς καταναλωτή (C2C) οι καταναλωτές 
µπορούν να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλους καταναλωτές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το eBay όπου διεξάγονται ηλεκτρονικές 
δηµοπρασίες όπου οποιοσδήποτε µπορεί να πουλήσει και να αγοράσει προϊόντα και 
υπηρεσίες. 
 
5. Κινητό Εµπόριο (m-commerce) 
 

Στην κατηγορία αυτή οι καταναλωτές µπορούν να διεξάγουν συναλλαγές 
χρησιµοποιώντας αποκλειστικά φορητές συσκευές. Οι συναλλαγές αυτές διεξάγονται 
µέσα σε ασύρµατο περιβάλλον και οι καταναλωτές µπορούν να πραγµατοποιούν τις 
συναλλαγές σε οποιοδήποτε σηµείο και αν βρίσκονται µε την προϋπόθεση να 
βρίσκονται εντός εµβέλειας ενός ασύρµατου δικτύου. 
 
6. Κυβέρνηση προς επιχείρηση (G2B) 
 

Η κατηγορία κυβέρνηση προς επιχείρηση (G2B) περιλαµβάνει τις συναλλαγές 
που γίνονται µεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων. Για παράδειγµα µια κυβέρνηση 
ενδιαφέρεται να κατασκευάσει κάποιο έργο και ζητάει προσφορές από εργολάβους 
µέσω του διαδικτύου. 
 
7. Επιχείρηση προς κυβέρνηση (B2G) 
 

Η κατηγορία επιχείρηση προς κυβέρνηση (B2G) περιλαµβάνει τις συναλλαγές 
που γίνονται µεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης όπως είναι η πληρωµή φόρων 
µέσω του διαδικτύου. 
 
8. Κυβέρνηση προς κυβέρνηση (G2G) 
 

Η κατηγορία κυβέρνηση µε κυβέρνηση (G2G) περιλαµβάνει τις συναλλαγές 
που γίνονται µεταξύ δύο κυβερνήσεων. 

 
9. Κυβέρνηση προς καταναλωτή (G2C) 
 

Η κατηγορία κυβέρνηση προς καταναλωτή (G2C) περιλαµβάνει τις 
συναλλαγές που γίνονται µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών όπως είναι η καταβολή 
φορολογικών δηλώσεων. 
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10. Καταναλωτή προς κυβέρνηση (C2G) 
 

Η κατηγορία καταναλωτή προς κυβέρνηση (C2G) περιλαµβάνει τις 
συναλλαγές που γίνονται µεταξύ πολιτών και κυβέρνησης όπως η πληρωµή των 
φόρων µέσω του διαδικτύου. 
 

1.6. Επιχειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Για τον ορισµό του επιχειρηµατικού µοντέλο δεν υπάρχει σαφής ορισµός στη 
βιβλιογραφία. Ο Slywotzky (1996) αναφέρει ότι, επιχειρηµατικό µοντέλο είναι το 
σύνολο των τρόπων που µια εταιρεία επιλέγει τους πελάτες της, ορίζει και 
διαφοροποιεί τις προσφορές της, αποφασίζει τις εργασίες που θα πράξει µόνη της και 
αυτές που θα αναθέσει σε τρίτους, καθορίζει τους πόρους της, αναπτύσσεται στην 
αγορά, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της και κατακτά κέρδη. 

Τα ποιο συνηθισµένα επιχειρηµατικά µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου 
είναι τα εξής: 
 
1. Ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) 
 

Ένα σύντοµο ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε για το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα είναι ότι αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων και νέων τεχνολογιών 
διαδικτύου που προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τα 
εµπορικά καταστήµατα. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν βρίσκεται σε κάποια φυσική 
τοποθεσία αλλά είναι “ανεβασµένο” στο internet. 

Ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει µία από τις δεκάδες υπηρεσίες που του 
προσφέρονται κατά την αγορά ενός προϊόντος. Οι πιο σηµαντικές υπηρεσίες που 
συναντάµε σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι η δυνατότητα του καταναλωτή 
να δει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν µαζί µε τα χαρακτηριστικά τους, να επιλέξει 
το προϊόν που τον ενδιαφέρει να αγοράσει, να το παραγγείλει συµπληρώνοντας τη 
φόρµα παραγγελίας ώστε να το παραλάβει µε τον τρόπο που επιθυµεί και να το 
πληρώσει µε τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής. Ποιο εξελιγµένες υπηρεσίες που 
διαθέτουν πλέον όλα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι η σύγκριση προϊόντων, η 
ενηµέρωση σχετικά µε καινούρια προϊόντα, η εξέλιξη της παραγγελίας τους κλπ. Τα 
οφέλη για τους καταναλωτές, τις εταιρίες καθώς και οι περιορισµοί περιγράφονται 
στα κεφάλαια 1.7 και 1.8. 
 
2. Ηλεκτρονική προµήθεια (e-procurement) 
 

Αυτό το είδος επιχειρηµατικού µοντέλου συναντάται στην κατηγορία 
επιχείρηση µε επιχείρηση (B2B) όπου επιχειρήσεις και οργανισµοί µπορούν να 
αναζητούν προµηθευτές, να δέχονται προσφορές, να συνάπτουν συµβάσεις και να 
προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες. Όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά µε τη χρήση 
κατάλληλου λογισµικού και τηλεπικοινωνιακής υποδοµής. Τα πλεονεκτήµατα για τις 
επιχειρήσεις είναι πολλαπλά όπως η εξοικονόµηση χρόνου γιατί η αναζήτηση και η 
παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά, η απλούστευση των 
διαδικασιών µιας και η δοσοληψία διαφόρων ειδών εγγράφων είναι περιορισµένη, η 
εύρεση καλύτερης τιµής λόγω του ανταγωνισµού και της µαζικής παραγγελίας κ.α. 
Για τους προµηθευτές τα οφέλη είναι η εξοικονόµηση χρηµάτων από την αποστολή 
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διαφηµιστικών φυλλαδίων στις εταιρίες µιας και όλες οι πληροφορίες βρίσκονται 
«ανεβασµένες» στην ιστοσελίδα του προµηθευτή και επίσης το άνοιγµα της αγοράς 
µιας και δεν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισµοί. 
 
3. Ηλεκτρονική δηµοπρασία (e-auction) 
 

Η µόνη και σηµαντικότερη διαφορά µε τις παραδοσιακές δηµοπρασίες είναι 
ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Επιχειρήσεις και µεµονωµένοι χρήστες µπορούν να 
διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ένα διαδικτυακό χώρο. Μπορούν να 
«ανεβάζουν» τα προϊόντα τους στο διαδικτυακό χώρο, να αποφασίζουν την τιµή και 
το χρόνο διάθεσης των προϊόντων τους. Οι υποψήφιοι αγοραστές µπορούν να 
υποβάλλουν προσφορές, να παρακολουθούν τις προσφορές άλλων χρηστών κ.α. 
 
4. Ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο (e-mall) 
 

Ένα ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων τα οποία συνήθως είναι προσαρµοσµένα κάτω από την ίδια οµπρέλα 
εµπορικής επωνυµίας. ∆ηλαδή είναι ένα ψηφιακό εµπορικό κέντρο όπου οι 
συναλλαγές µεταξύ των πελατών και των πωλητών γίνονται ψηφιακά. Τα οφέλη για 
τους καταναλωτές, τις εταιρίες καθώς και οι περιορισµοί είναι ίδια µε το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. 
 
5. Αγορές Τρίτων (Third Party Marketplaces) 
 

Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό µοντέλο είναι κατάλληλο στις περιπτώσεις 
όπου οι εταιρείες επιθυµούν να παραχωρήσουν το δικτυακό τους µάρκετινγκ σε έναν 
τρίτο φορέα. Αποτελεί ανερχόµενο µοντέλο όπου ο τρίτος φορέας αναλαµβάνει να 
προσφέρει το περιβάλλον αλληλεπίδρασης στους καταλόγους προϊόντων και 
υπηρεσιών των επιχειρήσεων. 
 
6. Εικονικές κοινότητες (Virtual communities) 
 

Οι εικονικές κοινότητες είναι δικτυακοί χώροι όπου άτοµα µε κοινά 
ενδιαφέροντα επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις, επιχειρησιακές και εµπορικές 
ιδέες από οποιοσδήποτε γεωγραφικές θέσεις. Τα έσοδα προέρχονται από διαφηµίσεις 
που «ανεβάζουν» στους δικτυακούς χώρους. 
 

1.7. Οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Ελάχιστες τεχνολογίες µέχρι σήµερα µπορούν να προσφέρουν τόσα οφέλη 
όσα µας προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο µέχρι σήµερα. Στο µέλλον είναι σίγουρο 
ότι τα οφέλη θα αυξάνονται όσο αυξάνονται και οι υπηρεσίες και αναπτύσσεται 
συνεχώς το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα οφέλη τόσο για τις εταιρίες όσο και για τους 
καταναλωτές είναι πολλά και σηµαντικά. 
 
1. Οφέλη για τις εταιρίες 
 

• Οι εταιρίες µπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους on-line χωρίς να 
δεσµεύονται από γεωγραφικούς περιορισµούς. Αυτό σηµαίνει ότι οι πελάτες 
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µπορούν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα τους όποτε αυτοί το επιθυµούν 
χωρίς χρονικές ή άλλες δεσµεύσεις. 

• Μια εταιρία µπορεί να µειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα. Αντίθετα 
µε τα συνηθισµένα καταστήµατα µια εταιρία δεν χρειάζεται να νοικιάζει 
ακριβά καταστήµατα στα κέντρα των πόλεων αλλά µόνο κάποιος 
αποθηκευτικός χώρος αρκεί σε οποιοδήποτε σηµείο της πόλης. Μείωση 
λειτουργικών εξόδων επιτυγχάνεται επίσης µε την πρόσληψη µη 
εξειδικευµένου προσωπικού. Επίσης δεν υπάρχουν έξοδα για γραφική ύλη 
αφού όλα γίνονται ηλεκτρονικά, η χρήση του internet σαν µέσο επικοινωνίας 
δεν επιφέρει έξοδα σε τηλεφωνικές εταιρίες και δεν υπάρχουν οι ανάγκες που 
έχει ένα κατάστηµα για ρεύµα, ασφάλεια, κατάλληλη διακόσµηση του 
καταστήµατος για να προσελκύσει τους καταναλωτές κλπ. 

• Μια εταιρία προσφέρει άµεση εξυπηρέτηση µε στόχο την βελτίωση σχέσεων 
µε τους πελάτες. Οι πελάτες µπορούν να επικοινωνούν 24 ώρες το 24ωρο µε 
στόχο να ενηµερώνονται και να λύνουν τις απορίες τους. 

• Ένα άλλο όφελος που προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η µείωση του 
ανθρώπινου λάθους αφού όλα γίνονται ηλεκτρονικά και αυτοµατοποιηµένα. 
Με τη χρήση ενός κατάλληλου λογισµικού αποτρέπονται τα λάθη κατά την 
εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη και της παραγγελίας του. Επίσης ο 
πελάτης µπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας και να 
ακυρώσει ή να διορθώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του. 

• Μια εταιρία µπορεί να κάνει άνοιγµα σε νέες αγορές εκτός των συνόρων που 
δραστηριοποιείται. Με την κατάλληλη µετάφραση της ιστοσελίδας της 
οποιοσδήποτε στον πλανήτη µπορεί να έχει πρόσβαση και να παραγγείλει τα 
προϊόντα της. Το άνοιγµα σε νέες αγορές είναι ευκολότερο για επιχειρήσεις 
λογισµικού, εταιρίες που προσφέρουν ταξιδιωτικά εισιτήρια και άλλες 
υπηρεσίες παροχής πληροφοριών αφού στην αποστολή προϊόντων υπάρχει το 
κόστος µεταφοράς. Εκτός από την πιθανή αύξηση των εσόδων η εταιρία 
αποκτά κύρος και αξιοπιστία σε διεθνή επίπεδο. 

• Μια εταιρία µπορεί να αυξήσει τα έσοδά της εκτός από τις πωλήσεις των 
προϊόντων και από τις διαφηµίσεις που ανεβάζει στο site της. Αυτό εξαρτάται 
βέβαια από την επισκεψιµότητα που έχει το site. Φανταστείτε sites που είναι 
δηµοφιλή σε όλο τον κόσµο και καθηµερινά τα επισκέπτονται δεκάδες ή και 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες το ποσό των εσόδων που έχουν. 

• Μια εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί αποθήκες δεδοµένων για να αποθηκεύει 
τα προϊόντα που αγόρασαν οι καταναλωτές, τις προτιµήσεις τους, τα 
παράπονά τους για τα προϊόντα, τις συνήθειες, τις ανάγκες τους, τα γούστα 
τους κτλ. Γνωρίζοντας όλα αυτά τα στοιχειά µια εταιρία µπορεί να προβεί σε 
δηµιουργία νέων προϊόντων που απευθύνονται σε οµάδες καταναλωτών µε 
σκοπό να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών 
µπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά κατά την συµπλήρωση της φόρµας από τον 
πελάτη για την παραγγελία του προϊόντος αποφεύγοντας έτσι τη 
δυσανασχέτηση του πελάτη όπως µε τη συλλογή των πληροφοριών µε άλλους 
τρόπους όπως η τηλεφωνική επικοινωνία. 

• Μια εταιρία πετυχαίνει καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων και βελτίωση των 
λειτουργιών προµηθειών. Με τη χρήση κατάλληλου λογισµικού ο 
διαχειριστής της εταιρίας ελέγχει κάθε φορά τα αποθέµατα που υπάρχουν στις 
αποθήκες, ενηµερώνεται για τα προϊόντα που δεν υπάρχει ζήτηση και 
αυτοµατοποιούνται οι διαδικασίες παραγγελίας καινούργιας ποσότητας των 
εξαντληµένων προϊόντων. Σαν αποτέλεσµα είναι η µείωση του κόστους 
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αποθήκευσης των αποθεµάτων, η ζηµιά από τα προϊόντα χωρίς ζήτηση ενώ 
αυτοµατοποιείται η διαδικασία επικοινωνίας και παραγγελίας προϊόντων από 
τους προµηθευτές. 

 
2. Οφέλη για τους καταναλωτές 
 

• Σε αντίθεση µε τα εµπορικά καταστήµατα όπου ο πελάτης µπορεί να ψωνίσει 
συγκεκριµένες ώρες µε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να 
διαλέξει και να παραγγείλει τα προϊόντα που επιθυµεί 24 ώρες το 24ωρο. 

• Ένα άλλο όφελος για τον καταναλωτή είναι ότι τα προϊόντα που διατίθενται 
από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι αρκετά φτηνότερα από τα εµπορικά 
καταστήµατα αφού δεν επιβαρύνονται µε τα δυσβάστακτα πλέον λειτουργικά 
έξοδα που έχει ένα κατάστηµα όπως το ενοίκιο, οι λογαριασµοί για ΕΥ∆ΑΠ, 
ΟΤΕ, ∆ΕΗ και τα έξοδα των υπαλλήλων εξειδικευµένων και µη. 

• Ο πελάτης µέσα από ειδικές ιστοσελίδες αναζήτησης φτηνότερων προϊόντων 
µπορεί να βρει το κατάστηµα που προσφέρει το φτηνότερο προϊόν σε όλη την 
επικράτεια και να το παραγγείλει. 

• Ο καταναλωτής µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µπορεί να 
αναζητήσει χιλιάδες προϊόντα σε όλο τον κόσµο που ποτέ δεν θα µπορούσε να 
βρει σε ένα κατάστηµα ή εµπορικό κέντρο και αναλόγως του είδος του 
προϊόντος να δει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες 
του. Για παράδειγµα άµα ενδιαφέρεται να αγοράσει έναν επεξεργαστή για τον 
υπολογιστή του µπορεί να δει τα χαρακτηριστικά από εκατοντάδες 
επεξεργαστές και να διαλέξει τον επεξεργαστή που είναι ποιο κοντά στις 
ανάγκες και στην οικονοµική δυνατότητά του. 

• Η συναλλαγή µε τον καταναλωτή είναι γρήγορη, άµεση και γίνεται 
ηλεκτρονικά. Επίσης µετά την παραγγελία του προϊόντος αυτό µπορεί να 
έρθει άµεσα στο σπίτι του από µερικές ώρες µέχρι λίγες µέρες ακόµα και αν η 
παραγγελία έχει γίνει σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα που βρίσκεται εκτός 
Ελλάδας. Σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα µε την τιµή του προϊόντος δεν 
υπάρχει καµιά οικονοµική επιβάρυνση από την µεταφορική εταιρία. 

• Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα αφού πληρώσει κάποια προϊόντα να τα 
παραλάβει απευθείας από τον υπολογιστή. Τέτοια προϊόντα είναι διάφορα 
είδη λογισµικού, ταινίες, τραγούδια, e-books κλπ. που µπορεί να τα κατεβάσει 
αµέσως στον υπολογιστή του. 

 

1.8. Περιορισµοί του ηλεκτρονικού εµπορίου 
 

Παρά τα αµέτρητα πλεονεκτήµατα που παρέχει το ηλεκτρονικό εµπόριο σε 
καταναλωτές και εταιρίες προκύπτουν κάποια µειονεκτήµατα από τα οποία άλλα 
µπορούν περιοριστούν µε τη πάροδο του χρόνου και άλλα µε την εξέλιξη της 
τεχνολογίας του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι κυριότεροι περιορισµοί του 
ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι εξής: 

• Το κυριότερο µειονέκτηµα είναι η ασφάλεια. Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού 
εµπορίου αποτελούν αντικείµενο πολλών και διαφορετικών τύπων επιθέσεων 
όπως της ακεραιότητας των δεδοµένων και της πλαστοπροσωπίας. Η χρήση 
της κρυπτογραφίας επιτρέπει τη µετάδοση των πληροφοριών µέσα από ένα 
δίκτυο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής ή παρεµβάσεων. Το 
πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) παρέχει κρυπτογραφηµένη 
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επικοινωνία µεταξύ ενός προγράµµατος πλοήγησης και ενός εξυπηρετητή web 
και χρησιµοποιείται ευρέως στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

• Ένα δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι ένα e-shop θα πρέπει να αναβαθµίζεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να συµπεριλαµβάνει όλες τις νέες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες που εµφανίζονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 
Επίσης θα πρέπει να είναι φιλικό στο χρήστη και να προσαρµόζεται ανάλογα 
µε τις συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες στον χρήστη. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να µεταβάλλεται όποτε χρειαστεί 
χωρίς να πρέπει να ξανασχεδιαστεί από την αρχή τόσο η εµφάνιση που θα 
πρέπει να προσελκύει τους καταναλωτές όσο και η βάση δεδοµένων που 
χρησιµοποιεί. 

• Η κατασκευή ενός επαγγελµατικού e-shop έχει αυξηµένο κόστος και αν 
συνυπολογίσουµε τις αναβαθµίσεις που θα πρέπει να γίνονται συχνά ώστε να 
ακολουθεί τις τάσεις της τεχνολογίας τότε το κόστος αυξάνεται δραµατικά. 

• Οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους στην 
φόρµα που απαιτείται για να τους αποσταλούν τα προϊόντα που επέλεξαν. 
Ειδικά όταν θέλουν να πληρώσουν µε πιστωτική κάρτα (και όχι µε 
αντικαταβολή) τότε διστάζουν να γράψουν το κωδικό της πιστωτικής κάρτας. 

• Οι καταναλωτές διστάζουν να αγοράσουν κάποια είδη προϊόντων όπως ρούχα, 
κοσµήµατα, είδη σπιτιού γιατί δεν έχουν την οπτική επαφή µε αυτά ώστε π.χ. 
να τα δοκιµάσουν ή να δουν αν ταιριάζουν στο χώρο τους. 

• Η ψαλίδα παραµένει µεγάλη ακόµα ανάµεσα σε αυτούς που µπορούν να 
χειριστούν τις νέες τεχνολογίες και στους «ψηφιακά αναλφάβητους» µε 
αποτέλεσµα το ηλεκτρονικό εµπόριο να απευθύνεται ακόµα σε µια µικρή 
µερίδα του πληθυσµού. 

• ∆εν υπάρχουν ακόµα λογισµικά για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών µαγαζιών τα 
οποία να είναι εύκολα στην εκµάθηση από τους ανθρώπους που θέλουν να 
δηµιουργήσουν ένα τέτοιο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Το αποτέλεσµα είναι να 
καταφεύγουν σε εταιρίες δηµιουργίας λογισµικού και το κόστος να είναι 
πολλές φορές απαγορευτικό για το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός 
επαγγελµατικού ηλεκτρονικού µαγαζιού. 

• Χρειάζονται ειδικοί Web Servers εκτός των servers δικτύου κάτι που σηµαίνει 
πρόσθετο κόστος. 

 

1.9. Το ηλεκτρονικό εµπόριο στο µέλλον 
 

To µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου προβλέπεται να είναι λαµπρό και 
υποσχόµενο. Το επιτυχηµένο ηλεκτρονικό εµπόριο θα γίνει µια έννοια άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε το web γιατί το e-shopping γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής και πιο 
φυσικό. Οι επικρατούµενες µελλοντικές τάσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου θα είναι η 
αύξηση των πωλήσεων µέσω του διαδικτύου και η εξέλιξη. 

Κάθε χρόνο οι πωλήσεις µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου αυξάνονται 
αλµατωδώς. Ο όγκος των πωλήσεων από τα on-line καταστήµατα αυξάνεται συνεχώς 
και θα µπορούν σε λίγα χρόνια να συγκριθούν µε τα συνηθισµένα καταστήµατα. 
Αυτή η τάση θα συνεχιστεί επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει περιορισµένο 
χρόνο λόγω της δουλείας και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Έτσι µέσω των 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων µπορούν να γλιτώσουν χρόνο, να επιλέξουν το 
κατάστηµα που τους προσφέρει το φτηνότερο προϊόν και να το παραλάβουν στο σπίτι 
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τους. Η σηµερινή έκρηξη των πωλήσεων µέσω του διαδικτύου είναι το θεµέλιο για το 
λαµπρό µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η τάση του ηλεκτρονικού εµπορίου «ποιότητα στην ποσότητα» γίνεται 
ολοένα και πιο εµφανής γιατί ο γεωγραφικός παράγοντας δεν παίζει πλέον ρόλο στις 
πωλήσεις. Έτσι δεν υπάρχει καµία σηµασία αν το κατάστηµα βρίσκεται στην Αθήνα, 
στην Νέα Υόρκη ή σε κάποια µικρή πόλη. Για να επιβιώσουν οι έµποροι θα πρέπει να 
προσαρµοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες. Για να προσελκύσουν περισσότερους 
πελάτες οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών καταστηµάτων δεν θα πρέπει µόνο να 
αυξήσουν τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών αλλά να δώσουν µεγαλύτερη 
προσοχή σε κάποια «ειδικά» στοιχεία όπως ο ελκυστικός σχεδιασµός του e-shop, η 
φιλικότητα προς τον χρήστη, η ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων, κτλ. οι 
ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών καταστηµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούν σύγχρονες 
τεχνολογίες για τις επιχειρήσεις τους ώστε να ακολουθούν τις τάσεις του µελλοντικού 
ηλεκτρονικού εµπορίου.  
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Κεφάλαιο 2ο - Ηλεκτρονικό κατάστηµα 
 
 

2.1. Ορισµός ηλεκτρονικού καταστήµατος 
 

Ένα σύντοµο ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε για το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα είναι ότι αποτελείται από ένα σύνολο ιστοσελίδων και νέων τεχνολογιών 
διαδικτύου που προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τα 
εµπορικά καταστήµατα. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν βρίσκεται σε κάποια φυσική 
τοποθεσία αλλά είναι «ανεβασµένο» στο internet. 

Ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει µία από τις δεκάδες υπηρεσίες που του 
προσφέρονται κατά την αγορά ενός προϊόντος. Οι πιο σηµαντικές υπηρεσίες που 
συναντάµε σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι η δυνατότητα του καταναλωτή 
να δει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν µαζί µε τα χαρακτηριστικά τους, να επιλέξει 
το προϊόν που τον ενδιαφέρει να αγοράσει, να το παραγγείλει συµπληρώνοντας τη 
φόρµα παραγγελίας ώστε να το παραλάβει µε τον τρόπο που επιθυµεί και να το 
πληρώσει µε τους διαθέσιµους τρόπους πληρωµής. Ποιο εξελιγµένες υπηρεσίες που 
διαθέτουν πλέον όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι η σύγκριση προϊόντων, η 
ενηµέρωση σχετικά µε καινούρια προϊόντα, η εξέλιξη της παραγγελίας τους κλπ. 

Ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να 
διαχειρίζεται πλήρως το ηλεκτρονικό κατάστηµα σχεδόν ότι θα έκανε ένας ιδιοκτήτης 
κάποιου εµπορικού καταστήµατος. Έτσι µπορεί να προσθέτει καινούρια προϊόντα, να 
αφαιρεί τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιµα, να µεταβάλλει το απόθεµα των 
προϊόντων αναλόγως µε την παραλαβή προϊόντων από τον προµηθευτή, να εµφανίζει 
τα προϊόντα που είναι σε προσφορά, να εµφανίζει τα προϊόντα σε περίοδο εκπτώσεων 
µαζί µε το ποσοστό της έκπτωσης την παλιά και την νέα τιµή όπως θα έκανε στη 
βιτρίνα ένα εµπορικό κατάστηµα κλπ. 

 

2.2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος 
 

Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός επαγγελµατικού ηλεκτρονικού 
καταστήµατος είναι µια πολύπλοκη και σχετικά χρονοβόρα διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης 
του υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήµατος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά 
στην εταιρία πληροφορικής όλες τις λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. Η εταιρία πληροφορικής είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία 
της ιστοσελίδας, για την καταχώρηση ενός ονόµατος, για την φιλοξενία της, για τη 
συντήρηση της, για την ασφάλειά της, για την εκπαίδευση του διαχειριστή και για την 
αναβάθµισή της. Η εταιρία πληροφορικής θα πρέπει να διαλέξει το λογισµικό µε το 
οποίο θα δηµιουργήσει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (π.χ. Eclipse, NetBeans κλπ.), το 
λογισµικό για τη βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιήσει (π.χ. MySQL, Oracle, SQL 
Server κλπ.) και τις τεχνολογίες web (π.χ. HTML, CSS, JSP pages, PHP, JavaScript, 
jQuery, Ajax κλπ.). Τέλος ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να δοθεί 
προσοχή είναι ο σχεδιασµός της διεπαφής χρήστη και η βελτιστοποίηση του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος ώστε να εµφανίζεται συνεχώς στις πρώτες θέσεις µετά 
από κάποια αναζήτηση. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη γιατί οι αλγόριθµοι 
που χρησιµοποιούν οι µηχανές αναζήτησης αλλάζουν συνεχώς µε αποτέλεσµα να 
πρέπει να αλλάζει και η διαδικασία βελτιστοποίησης της σελίδας ώστε να παραµένει 
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στις πρώτες θέσεις. Η διεπαφή χρήστη υπολογιστή και η βελτιστοποίηση αναλύονται 
παρακάτω. 

 

2.2.1. Η διεπαφή χρήστη (user interface) 
 

Ο όρος διεπαφή χρήστη (user interface) είναι το σύνολο των γραφικών και 
ηχητικών στοιχείων, τα οποία εµφανίζονται στην οθόνη κάποιας ψηφιακής συσκευής 
(π.χ. υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, συσκευή έκδοσης εισιτηρίων κ.λ.π.) και 
χρησιµοποιούνται για την αµφίδροµη επικοινωνία (αλληλεπίδραση) του χρήστη µε τη 
συγκεκριµένη συσκευή. Παρέχουν στο χρήστη, µέσω γραφικών, ενδείξεις και 
εργαλεία προκειµένου ο χρήστης να εκµεταλλευτεί πλήρως τις λειτουργίες που 
προσφέρει η κάθε συσκευή. Ωστόσο στους υπό έρευνα και υπό ανάπτυξη τύπους 
διεπαφής είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά και µαγνητικά σήµατα καθώς 
και χειρονοµίες που κάνει ο χρήστης ώστε να πετύχεί τον έλεγχο κάποιων 
εξωτερικών συσκευών όπως είναι οι υπολογιστές, οι αναπηρικές καρέκλες τα 
προσθετικά όργανα κ.α. 

Για παράδειγµα στον τύπο διεπαφής ανθρώπινου εγκεφάλου - υπολογιστή 
(BCI -Brain Computer Interfaces) συλλέγονται και µετρούνται σήµατα από τον 
ανθρώπινο εγκέφαλο µε τη βοήθεια µιας πολυηλεκτροδιακής διάταξης ή ενός 
συνόλου ηλεκτροδίων που εφάπτονται στο κρανίο. Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται 
µέθοδοι και αλγόριθµοι για την αποκωδικοποίηση εγκεφαλικών καταστάσεων - 
προθέσεων του χρήστη από αυτά τα σήµατα. Τέλος χρησιµοποιούνται αλγόριθµοι για 
την αντιστοιχία της αποκωδικοποιηµένης εγκεφαλικής δραστηριότητας σε 
προτιθέµενη συµπεριφορά ή ενέργεια του χρήστη. 

Ο σχεδιασµός της διεπαφής είναι µια δύσκολη διαδικασία κατά την οποία θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλες εκείνες οι τεχνολογίες ώστε η διεπαφή να είναι 
φιλική στο χρήστη και να τον προσελκύει ώστε να παρατείνει τη περιήγησή του στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να προβεί σε κάποια αγορά, 
ακόµα και αν έχει βρει το ίδιο προϊόν φτηνότερο σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα δείχνοντας έτσι εµπιστοσύνη στη δική µας επιχείρηση. Οι βασικές αρχές 
που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη σχεδίαση της διεπαφής χρήστη είναι οι 
παρακάτω: 
 
1. Συνέπεια 
 

Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί, να µοιάζει και να ενεργεί το ίδιο σε όλη 
τη διάρκεια χρήσης του λογισµικού. Οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να αποφέρουν το 
ίδιο αποτέλεσµα και η θέση των στοιχείων δε θα πρέπει να αλλάζει. Οποιαδήποτε 
ασυνέπεια θα επιφέρει µια σειρά από παρενέργειες στο χρήστη όπως περισσότερος 
χρόνος για την εκµάθηση του συστήµατος, περισσότερα είδη τεκµηρίωσης και 
περισσότερες πιθανότητες για λανθασµένες ενέργειες. 
 
2. Απλότητα 
 

Η διεπαφή που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή 
αποφεύγοντας το σχεδιασµό πολύπλοκων λειτουργιών. 
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3. Χρήση µεταφορών 
 

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν προσεγγίσεις και τεχνικές που είναι ήδη 
οικείες στο χρήστη. Για παράδειγµα, κατά τη σχεδίαση µιας εφαρµογής που θα 
προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός tablet θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η γραφική 
αναπαράσταση των πλήκτρων έτσι όπως είναι στο κανονικό tablet. 
 
4. Ελαχιστοποίηση ενεργειών χρήστη 
 

Ο χρήστης θα πρέπει να φτάνει στο τελικό αποτέλεσµα µε τις λιγότερες 
δυνατές ενέργειες. 
 
5. Παροχή άµεσης ανάδρασης 
 

Το σύστηµα θα πρέπει να παρουσιάζει στο χρήστη κάποια µηνύµατα ώστε να 
τον ενηµερώνει για κάποια θέµατα όπως όταν η διάρκεια ολοκλήρωσης κάποιας 
ενέργειας απαιτεί χρόνο. Με την παροχή τέτοιων ειδών µηνυµάτων το σύστηµα θα 
«καθησυχάζει» το χρήστη. 
 
6. Παροχή βοήθειας 
 

Ο χρήστης θα πρέπει να λαµβάνει βοήθεια κατά τη διάρκεια χρήσης ενός 
λογισµικού. Η βοήθεια µπορεί να είναι είτε on-line µέσω του λογισµικού που την 
παρέχει, είτε άµεση µε τη µορφή βοηθών είτε έµµεση µέσω µηνυµάτων που 
εµφανίζει το σύστηµα κάθε φορά που ο χρήστης προβεί σε κάποιο λάθος. 
 
7. Ελαχιστοποίηση αποµνηµόνευσης 
 

Η διεπαφή θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να 
θυµάται επακριβώς τα βήµατα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάποιας 
λειτουργίας. 
 
8. Εναρµόνιση 
 

Η διεπαφή που θα σχεδιαστεί θα πρέπει να περιέχει λειτουργίες, γραφικά 
πλήκτρα κ.α. που υπάρχουν κοινά σε πολλά λογισµικά και πλέον έχουν τυποποιηθεί. 
Η εναρµόνιση αυτή θα βοηθήσει το χρήστη στη πιο γρήγορη και εύκολη εκµάθηση 
του λογισµικού. 
 
9. Ευκαµψία 
 

Το λογισµικό θα πρέπει να παρουσιάζει ευκαµψία στις γνώσεις, στις 
δεξιότητες, στην εµπειρία, στις προσωπικές προτιµήσεις και στις συνήθειες του κάθε 
χρήστη. 
 
10. Αισθητικά ευχάριστο 
 

Ένας αισθητικός σχεδιασµός ή µια σύνθεση ευχάριστα οπτικά είναι ελκυστική 
στο µάτι. Αυτό ελκύει υποσυνείδητα την προσοχή µεταφέροντας ένα µήνυµα καθαρά 
και γρήγορα. Ο οπτικός καλαισθησµός παρέχεται ακολουθώντας τις αρχές 
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σχεδιασµού της παρουσίασης και των γραφικών συµπεριλαµβανοµένης της παροχής 
αντίθεσης µεταξύ των στοιχείων της οθόνης, την ευθυγράµµιση των στοιχείων στην 
οθόνη παρέχοντας τρισδιάστατη απεικόνιση και χρησιµοποιώντας τα χρώµατα και τα 
γραφικά αποτελεσµατικά. Ο καλός σχεδιασµός συνδυάζει τη δύναµη, τη 
λειτουργικότητα και την απλότητα µε µια ευχάριστη εµφάνιση. 
 
11. Προσβασιµότητα 
 

Η διεπαφή θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
προσβάσιµη σε ανθρώπους µε διάφορα προβλήµατα υγείας όπως περιορισµένη 
όραση. 
 
12. Προσαρµοστικότητα 
 

Η εύκολη προσαρµοστικότητα και η εξειδίκευση µέσω της διαµόρφωσης και 
της επαναδιαµόρφωσης του συστήµατος ενισχύει την αίσθησης του ελέγχου, 
ενθαρρύνει έναν ενεργό ρόλο στην κατανόηση και δίνει την δυνατότητα για 
προσωπικές προτιµήσεις και διαφορές σε επίπεδα εµπειρίας. Αυτό επίσης οδηγεί σε 
µεγαλύτερη ικανοποίηση του χρήστη. Μερικοί άνθρωποι θα προτιµούσαν να 
εξατοµικεύσουν ένα σύστηµα για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προτιµήσεις τους 
ενώ άλλοι άνθρωποι θα αποδέχονταν ότι τους δινόταν. Επίσης άλλοι άνθρωποι θα 
πειραµατιζόντουσαν µε την επαναδιαµόρφωση και θα το απορρίπτανε όταν θα 
εξαντλούταν η χρονική τους διάθεση ή υποµονή τους. Γι’ αυτές τις οµάδες χρηστών 
θα πρέπει να παρέχονται οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις. 
 
13. Αποδοτικότητα 
 

Οι κινήσεις των µατιών και των χεριών δεν πρέπει να «σπαταλώνται». Η 
προσοχή του χρήστη πρέπει να συλλαµβάνεται από τα σχετικά στοιχεία της οθόνης 
όταν απαιτείται. Οι διαδοχικές κινήσεις των µατιών µεταξύ των στοιχείων της οθόνης 
θα πρέπει να είναι προβλέψιµες, προφανείς και σύντοµες. Οι ιστοσελίδες πρέπει να 
είναι εύκολα αναγνώσιµες. Όλα τα µονοπάτια πλοήγησης θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό συντοµότερα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές µεταβάσεις µεταξύ των 
συσκευών εισόδου όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. 
 
14. Συγχώρηση 
 

Οι άνθρωποι κατά την αλληλεπίδρασή τους µε το σύστηµα κάνουν λάθη. Το 
σύστηµα θα πρέπει να είναι ανεκτικό σε εκείνα που είναι κοινά και αναπόφευκτα. 
Ένα «επιεικής» σύστηµα θα κρατάει τους ανθρώπους µακριά από προβλήµατα. Οι 
άνθρωποι αρέσκονται να εξερευνούν και να µαθαίνουν κάνοντας δοκιµές και λάθη. 
Ένα σύστηµα υπερευαίσθητο σε εσφαλµένες εισόδους θα αποθαρρύνει τους χρήστες 
από την εξερεύνηση και την δοκιµή νέων πραγµάτων. Θα πρέπει να προλαµβάνονται 
τα λάθη από την εµφάνιση τους προβλέποντας που τα λάθη µπορούν να συµβούν 
σχεδιάζοντας την αποφυγή αυτών. Οι άνθρωποι θα πρέπει να επανεξετάσουν, να 
αλλάξουν και να αναιρέσουν τις ενέργειες όπου είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να 
βεβαιωθούµε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ενέργειες που θα έχουν τραγικές 
επιπτώσεις για το σύστηµα. Όταν τα λάθη συµβούν θα πρέπει να υπάρχουν σαφής 
οδηγίες πως θα διορθωθούν αυτά. 
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15. Προβλεψιµότητα 
 

Η προβλεψιµότητα µειώνει τα λάθη και επιτρέπει τις εργασίες να 
ολοκληρωθούν γρηγορότερα. Όλες οι προσδοκίες που έχει ο χρήστης θα πρέπει να 
εκπληρωθούν οµοιόµορφα και πλήρως. 
 

2.2.1.1.Τύποι διεπαφής χρήστη 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πάνω από 25 διαφορετικοί τύποι 
διεπαφής χρήστη. Ο ολοένα και αυξανόµενος αριθµός περιβαλλόντων λογισµικού 
είχε σαν επακόλουθο την έρευνα στην ανάπτυξη σύγχρονων τύπων διεπαφών χρήστη. 
Ο πρώτος τύπος διεπαφής που παρουσιάστηκε ήταν η διεπαφή γραµµής εντολών 
(CLI - Command Line Interface) όπου ο χρήστης επικοινωνούσε µε τον υπολογιστή 
πληκτρολογώντας ένα σύνολο εντολών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του 
τύπου διεπαφής χρήστη είναι το λειτουργικό σύστηµα MS-DOS (MicroSoft - Disk 
Operating System). Ωστόσο ο πιο πετυχηµένος τύπος διεπαφής χρήστη είναι η 
γραφική διεπαφή χρήστη (GUI – Graphical User Interface). Αυτός ο τύπος διεπαφής 
αποτελείται από ένα σύνολο γραφικών συστατικών που αυξάνουν την 
αποτελεσµατικότητα, τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την γρήγορη 
επικοινωνία µεταξύ του χρήστη και του υπολογιστικού συστήµατος. 
 
Άλλοι γνωστοί τύποι διεπαφής χρήστη είναι οι εξής: 

• Web-based user interfaces 
• Tactile interfaces 
• Touch interfaces 
• Attentive user interfaces 
• Batch interfaces 
• Conversational interface agents 
• Crossing based interfaces 
• Gesture interfaces 
• Intelligent user interfaces 
• Live user interfaces  
• Multi screen interfaces 
• Non command user interfaces 
• Object oriented user interface 
• Motion tracking interfaces 
• Task focused interfaces 
• Natural language interfaces 
• Reflexive user interfaces 
• Tangible user interfaces 
• Text user interfaces 
• Voice user interface 
• Zero input interfaces 
• Zooming user interfaces 
• Brain computer interfaces 
• Organic user interfaces 
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2.2.2. Βελτιστοποίηση σελίδας (SEO-Search Engine Optimization) 
 

Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης (SEO – Search Engine Optimization) 
είναι η διαδικασία δόµησης του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να εµφανίζεται στις πρώτες θέσεις από τις µηχανές αναζήτησης. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση της επισκεψιµότητας της σελίδας και την αύξηση των 
εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων, τις διαφηµίσεις κ.λ.π. 
 

2.3. Λειτουργίες ηλεκτρονικού καταστήµατος για τον διαχειριστή 
 
1. ∆υνατότητα ελέγχου της αποθήκης 
 

Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήµατος έχει την δυνατότητα να 
ελέγχει και να διαχειρίζεται την αποθήκη προϊόντων. Έτσι π.χ. µπορεί να παραγγέλνει 
καινούρια προϊόντα όταν το απόθεµα µειωθεί, να βλέπει ποια προϊόντα δεν έχουν 
ζήτηση κλπ. ώστε να µπορεί να ορίζει την πολιτική της εταιρίας. Επίσης µπορεί να 
ενηµερώνεται για τον αριθµό των προϊόντων ή ότι του είναι χρήσιµο για τη 
διαχείριση της αποθήκης προϊόντων µέσω κατάλληλου µηνύµατος στη σελίδα 
διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήµατος ώστε να µην χρειάζεται κάθε φορά να 
ελέγχει ηλεκτρονικά την αποθήκη του. 
 
2. Πλήρης διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
 

Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να έχει την πλήρη 
διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ο διαχειριστής µπορεί να προσθέτει, να 
διαγράφει και να ενηµερώνει τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των προϊόντων, τα 
προϊόντα, τις φωτογραφίες, την περιγραφή, τα χαρακτηριστικά τις διαφηµίσεις 
(banners), τους τρόπους εµφάνισης των προϊόντων, την αποστολή των newsletters, τις 
προσφορές, τις εκπτώσεις κλπ. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένο έτσι ώστε ο διαχειριστής να έχει τον πλήρη έλεγχο του όπως ακριβώς 
συµβαίνει και µε τα εµπορικά καταστήµατα. 
 

2.4. Λειτουργίες ηλεκτρονικού καταστήµατος για τον πελάτη 
 

Ένα επαγγελµατικό καλοσχεδιασµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα για να 
θεωρηθεί επιτυχηµένο και επικερδές πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τις έξης 
λειτουργίες στους καταναλωτές: 
 
1. On-line κατάλογοι προϊόντων 
 

Οι on-line κατάλογοι προϊόντων είναι το σηµαντικότερο συστατικό του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η εταιρία µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
παρουσιάζει στον καταναλωτή µια λίστα µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
διαθέτει. Τα προϊόντα θα πρέπει να αναφέρουν τη µάρκα τους, να έχουν µία ή 
περισσότερες φωτογραφίες, την αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά τους, 
την τιµή και πιθανώς µια δεύτερη τιµή η οποία µπορεί να είναι µετά από µία έκπτωση 
ή προσφορά, τη διαθεσιµότητα του προϊόντος και την ηµεροµηνία που αναµένεται 
νέα παραλαβή από το ηλεκτρονικό κατάστηµα στην περίπτωση που δεν είναι 
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διαθέσιµο, δυνατότητα υπολογισµού τιµής µετά από κάποιο αριθµό δόσεων, η 
δυνατότητα προσθήκης στο καλάθι αγοράς, η σύγκριση του προϊόντος µε προϊόντα 
που θέλει ο χρήστης να συγκρίνει, σχόλια, κριτικές και βαθµολογία από πελάτες που 
έχουν αγοράσει το συγκεκριµένο προϊόν και το έχουν αξιολογήσει, προσθήκη του 
προϊόντος στη wish list, δυνατότητα να προτείνουµε το προϊόν σε ένα φίλο µέσω 
email, εµφάνιση των προϊόντων στις κατηγορίες που ανήκουν (π.χ. αν ο χρήστης 
επιλέξει να δει µια κάρτα γραφικών τότε θα πρέπει στη λίστα προϊόντων να 
εµφανίζονται µόνο κάρτες γραφικών), δυνατότητα εµφάνισης προϊόντων σε οριζόντια 
ή κάθετη θέση, δυνατότητα ταξινόµησης προϊόντων ανάλογα µε διάφορα 
χαρακτηριστικά όπως µε σειρά αύξουσας ή φθίνουσας τιµής, µάρκα, ηµεροµηνία 
παραλαβής, top sellers κλπ. και δυνατότητα εµφάνισης συγκεκριµένου αριθµού 
προϊόντων ανά σελίδα. 

Το σηµαντικότερο όµως είναι η διεπαφή που θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να 
είναι φιλικό στο χρήστη και να τον προσελκύει ώστε να παρατείνει τη περιήγησή του 
στο ηλεκτρονικό κατάστηµα αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αγοράσει κάτι, 
ακόµα και αν έχει βρει το ίδιο προϊόν φτηνότερα σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα δείχνοντας έτσι εµπιστοσύνη στη δική µας επιχείρηση. 
 
2. Ηλεκτρονικό καλάθι αγορών 
 

Το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι αναπόσπαστο συστατικό του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Ένα σύντοµο ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε 
για το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος συλλογής και 
αποθήκευσης προϊόντων που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή να αγοράσει. 

Ο καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα που επιθυµεί να αγοράσει κατά την 
περιήγησή του στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και σε κάθε προϊόν επιλέγει «Προσθήκη 
στο καλάθι». Το προϊόν προστίθεται στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και δίνει την 
δυνατότητα στον καταναλωτή να συνεχίσει τις αγορές του ή να ολοκληρώσει την 
παραγγελία του. Το ηλεκτρονικό καλάθι αγορών θα πρέπει να είναι σε προφανή θέση 
και πάντα διαθέσιµο στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να 
δει το περιεχόµενο του και να επεξεργαστεί τα προϊόντα που έχει προσθέσει. Επίσης 
θα πρέπει τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών να είναι 
διαθέσιµα και στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποσυνδεθεί από το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα και το επισκεφτεί κάποια στιγµή αργότερα. 

Το καλάθι αγορών πρέπει να περιέχει τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο 
καταναλωτής µε τη µάρκα, τον τύπο και µία φωτογραφία για κάθε προϊόν, δίπλα θα 
πρέπει να περιέχει την ποσότητα που επιθυµεί να αγοράσει ο καταναλωτής µε τη 
δυνατότητα να µπορεί να την ανανεώνει κάθε φορά, δίπλα θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διαγραφής του κάθε προϊόντος και δίπλα θα πρέπει να αναγράφεται η 
τιµή του κάθε προϊόντος µε την ένδειξη άµα έχει προστεθεί ο Φ.Π.Α. ή όχι. Τέλος στο 
κάτω µέρος θα πρέπει να αναγράφεται η συνολική τιµή των προϊόντων. Κρυφές 
χρεώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν, οι τιµές θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν το 
Φ.Π.Α. και επίσης στη συνολική τιµή θα πρέπει να υπάρχει το όποιο χρέος θα 
επιβαρύνει τον καταναλωτή στην περίπτωση που θα επιθυµεί να παραλάβει τα 
προϊόντα που έχει αγοράσει στο χώρο του. Πολύ σηµαντικός πρέπει να είναι ο 
σχεδιασµός του ηλεκτρονικού καλαθιού ώστε να προσελκύει τον χρήστη και να µην 
τον αποθαρρύνει. 
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3. Επικοινωνία µε τον πελάτη 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να 
επικοινωνούν για θέµατα που τους απασχολούν. Η επικοινωνία µπορεί να γίνει είτε 
µε την συµπλήρωση κάποιας φόρµας επικοινωνίας είτε µέσω τηλεφώνου. 
 
4. ∆υνατότητα σχολίων, αξιολογήσεων και βαθµολογία προϊόντων 
 

Στους πελάτες πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να αξιολογούν και να 
βαθµολογούν τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Αυτά τα σχόλια θα πρέπει να 
εµφανίζονται κάτω από το προϊόν που θα κοιτάει κάποιος χρήστης ώστε να 
ενηµερώνεται για το συγκεκριµένο προϊόν. Η βαθµολογία και η αξιολόγηση του 
προϊόντος θα υποβάλλεται µέσω κατάλληλης φόρµας. Σε κάποια ηλεκτρονικά 
καταστήµατα ο πελάτης θα πρέπει να εγγραφεί για να αξιολογήσει και να 
βαθµολογήσει τα προϊόντα ενώ σε άλλα όχι. Προτείνεται να µην γίνεται η εγγραφή 
γιατί οι χρήστες δεν θέλουν να καταχωρούνται τα στοιχεία τους και η διαδικασία 
εγγραφής απαιτεί κάποιο χρόνο που ο χρήστης δεν είναι πρόθυµος να αφιερώσει. 
 
5. ∆υνατότητα ενηµέρωσης κάποιου συγκεκριµένου προϊόντος σε κάποιον 

χρήστη 
 

Ο χρήστης µπορεί να ενηµερώσει κάποιον άλλον χρήστη για ένα 
συγκεκριµένο προϊόν απλώς συµπληρώνοντας σε µια φόρµα το email του και το 
email του παραλήπτη. 
 
6. ∆υνατότητα αποστολής Newsletter 
 

Το Newsletter αποτελεί ένα ενηµερωτικό δελτίο στο οποίο µία εταιρία 
προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, το οποίο αποστέλλεται µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το δελτίο αποστέλλεται κάθε φορά που η εταιρία θέλει 
να ενηµερώσει τους εγγεγραµµένους χρήστες για προσφορές, ειδήσεις κ.λ.π. Ο 
χρήστης µπορεί να εγγραφεί απλώς συµπληρώνοντας σε µια φόρµα το email του. 
 
7. ∆υνατότητα Wish list 
 

Με χρήση της wish list ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύει σε µια λίστα τα 
προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. ∆εν είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε κάποια 
αγορά αλλά µπορεί να τα ξαναδεί αργότερα ή να τα συγκρίνετε µε άλλα. 
 
8. Παρακολούθηση παραγγελίας 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αφού εγγραφεί και προβεί σε κάποια αγορά να 
παρακολουθεί τη παραγγελία του. Η παραγγελία µπορεί να περάσει σε διάφορα 
στάδια µέχρι την παραλαβή του. Για παράδειγµα το πρώτο στάδιο µπορεί να είναι η 
παραλαβή της παραγγελίας από το υπεύθυνο τµήµα της εταιρίας, το δεύτερο ο 
έλεγχος του αποθέµατος στην αποθήκη και η κατάσταση που βρίσκεται το προϊόν και 
το τρίτο η αποστολή του προϊόντος στο κατάστηµα ή στο χώρο του πελάτη. Η 
ενηµέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας γίνεται µε τον κωδικό που παραλαµβάνει 
ο πελάτης κατά την αποστολή της παραγγελίας του. Η κάθε εταιρία έχει τη δική της 
πολιτική για παρακολούθηση της παραγγελίας. 
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9. ∆υνατότητα αναζήτησης µε βάση λέξεις-κλειδιά καθώς και από το µενού 
στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 
Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει σε κάποια φόρµα τη µάρκα ενός 

προϊόντος, τον τύπο ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που επιθυµεί να αναζητήσει. Το 
αποτέλεσµα θα είναι τα προϊόντα µε βάση τη λέξη που έγραψε. Επίσης µπορεί να 
αναζητήσει τα προϊόντα που επιθυµεί από το µενού επιλέγοντας την κατηγορία και 
την υποκατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν που αναζητεί. 
 
10. ∆ηµιουργία λογαριασµού 
 

Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει έναν λογαριασµό για να έχει πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε κατάστηµα. Μπορεί ο ίδιος να διαλέξει το 
username και το password που επιθυµεί καθώς και τη δυνατότητα υπενθύµισης του 
κωδικού του σε περίπτωση απώλειάς του. 
 
11. Ιστορικό παραγγελιών πελάτη 
 

Ο πελάτης µπορεί να δει τα προϊόντα που έχει αγοράσει στο παρελθόν και να 
τα επεξεργαστεί. Για να έχει πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία πρέπει να έχει 
δηµιουργήσει ένα λογαριασµό και να εισέλθει επιτυχώς στο σύστηµα. 
 
12. Συστήµατα σύστασης 
 

Τα συστήµατα σύστασης προτείνουν στους πελάτες προϊόντα που είναι πιο 
κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους δηλαδή κάνουν εξατοµικευµένες 
προτάσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα συστήνει προϊόντα µε προτάσεις της µορφής: 

• Όσοι αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης 
• Όσοι είδαν αυτό το προϊόν είδαν επίσης 
• Σχετικά προϊόντα µε αυτό 
• Προϊόντα σε προσφορές 
• Καινούρια προϊόντα 
• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις 
• ∆ηµοφιλή προϊόντα κ.λ.π. 

 
13. Πολυγλωσσικότητα 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη γλώσσα που επιθυµεί για να 
περιηγηθεί στις σελίδες του καταστήµατος. 
 
14. Ολοκλήρωση παραγγελίας 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Εδώ 
µπορεί να επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα πληρώσει, το είδος της απόδειξης 
πληρωµής που θα παραλάβει, να συµπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τον τρόπο 
που θέλει να παραλάβει το προϊόν και κάποιες άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η 
κάθε εταιρία όπως η δυνατότητα περιτυλίγµατος αν είναι δώρο, η συµπλήρωση του 
κινητού του για την ενηµέρωση (µε sms) παραλαβής της παραγγελίας από το 
κατάστηµα κλπ. 
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15. Σύγκριση προϊόντων 
 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει µε κάθε λεπτοµέρεια τα προϊόντα 
που επιθυµεί. 
 
16. ∆ιαφηµιστικά banners 
 

Ο χρήστης µπορεί να δει διαφηµιστικά banners και επιλέγοντας τα να µεταβεί 
στην ιστοσελίδα της διαφηµιζόµενης εταιρίας. 
 
17. ∆υνατότητα ενηµέρωσης των χρηστών 
 

Ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται για θέµατα όπως 
ευκαιρίες καριέρας, τεχνική υποστήριξη, τοποθεσίες καταστηµάτων, ενηµέρωση 
επενδυτών, φόρµα για τη συµπλήρωση παραπόνων, έντυποι κατάλογοι σε µορφή 
html, flash και pdf, βοήθεια για το site, νέα εταιρίας κλπ. Για όλα αυτά θα πρέπει να 
υπάρχει το κατάλληλο µενού από το οποίο ο χρήστης θα διαλέγει τον υπερσύνδεσµο 
που τον ενδιαφέρει. 
 
18. Τρόποι πληρωµής 
 

Ο πελάτης µπορεί να επιλέξει την πληρωµή των προϊόντων µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 

• Πληρωµή µε αντικαταβολή. 
• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό. 
• Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα. 
• Πληρωµή µε PayPal. 

 
19. Τρόποι αποστολής 
 

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους τρόπους µε τους οποίους 
επιθυµεί να παραλάβει τα προϊόντα του και συνήθως αυτοί είναι δύο. Ο πρώτος 
τρόπος είναι να παραλάβει τα προϊόντα από την έδρα της εταιρίας ή από το 
κατάστηµα της. Η εταιρία µόλις παραλάβει τα προϊόντα θα ειδοποιήσει τον πελάτη να 
έρθει να τα παραλάβει. Ο δεύτερος τρόπος είναι να παραλάβει τα προϊόντα στο σπίτι 
του µέσω κάποιας µεταφορικής εταιρίας. Η αξία των προϊόντων ενδέχεται να έχει 
κάποια επιβάρυνση λόγω των εξόδων αποστολής αναλόγως την πολιτική της 
εταιρίας. 
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Κεφάλαιο 3ο - Μοντελοποίηση Χρηστών (User Modeling) και 
Συστήµατα Σύστασης (Recommender Systems) 
 
 

3.1. Εισαγωγή στη µοντελοποίηση χρηστών 
 

Ο Παναγιωτακόπουλος (2011) αναφέρει ότι «η µοντελοποίηση χρηστών είναι 
ένα διεπιστηµονικό πεδίο έρευνας που επιχειρεί να κατασκευάσει µοντέλα της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς µέσα σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον του υπολογιστή.» 
Η µοντελοποίηση χρηστών αναφέρεται στη συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων 
πληροφοριών από κάθε χρήστη ξεχωριστά ώστε το σύστηµα να καταλάβει ποιες είναι 
οι ανάγκες, οι επιθυµίες και οι στόχοι του κάθε χρήστη. Το σύνολο των πληροφοριών 
σχετικά µε το χρήστη (όπως είναι π.χ. το φύλλο του, η ηλικία του, το µαθησιακό του 
υπόβαθρο, οι δεξιότητες του, οι γνώσεις του, οι στόχοι του, οι προτιµήσεις του, η 
εµπειρία του που αποκοµήθηκε από τη χρήση προγραµµάτων, τα δεδοµένα σχετικά 
µε την συµπεριφορά του κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα κ.λ.π.) το οποίο θα 
αναπαρασταθεί υπολογιστικά αποτελούν το µοντέλο χρήστη. Οι πληροφορίες που θα 
συλλεγούν και θα επεξεργαστούν διαφέρουν και εξαρτάται από το σκοπό της 
εφαρµογής. Για παράδειγµα σε ένα προσαρµοστικό εκπαιδευτικό λογισµικό οι 
πληροφορίες που θα µπορούσαν να συλλεγούν είναι η ηλικία του µαθητή, η τάξη που 
παρακολουθεί, το επίπεδο γνώσης στο συγκεκριµένο µάθηµα, η επιδεξιότητά του στο 
χειρισµό του συγκεκριµένου προσαρµοστικού περιβάλλον κ.λ.π. Στη συνέχεια αυτές 
οι πληροφορίες θα επεξεργάζονταν ώστε το σύστηµα να προσαρµοστεί στο δικό τους 
µαθησιακό υπόβαθρο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγµα µοντελοποίησης 
χρηστών είναι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία αφού συλλέξουν πληροφορίες 
για τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών επεξεργάζονται αυτές τις 
πληροφορίες και προτείνουν σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών συγκεκριµένα 
προϊόντα. 

Σύµφωνα µε την Βίρβου (2012) «η περιοχή της µοντελοποίησης χρηστών, 
σχετίζεται µε τρεις ευρείες κατηγορίες προβληµάτων: 

1. Πώς µπορούν να αποκτηθούν οι πληροφορίες που αφορούν στο χρήστη. 
2. Τι είδη πληροφοριών µπορούν να αποκτηθούν. 
3. Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν, για να 

βελτιώσουν την επίδοση του συστήµατος.» 
 

3.1.1. Τεχνικές απόκτησης πληροφοριών 
 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα για την απόκτηση 
πληροφοριών ταξινοµούνται ως εξής: 

• Ενεργητικές: Οι ενεργητικές τεχνικές περιλαµβάνουν τη συµµετοχή του 
χρήστη στη διαδικασία αποκτήσεων πληροφοριών. Ο χρήστης µέσω 
κατάλληλων φορµών κατά την εγγραφή του ή όχι στο σύστηµα και κατά την 
αλληλεπίδραση του µε το σύστηµα ερωτάται για τις ανάγκες του, τις επιθυµίες 
του, τις προτιµήσεις του κλπ. Επίσης έχει τη δυνατότητα κάθε φορά να 
αλλάζει τις επιλογές που είχε κάνει. 
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• Παθητικές: Στην περίπτωση αυτή οι χρήστες δεν ερωτούνται άµεσα για τα 
προσωπικά τους δεδοµένα, τις προτιµήσεις τους κ.λ.π. αλλά αυτές οι 
πληροφορίες προέρχονται από τη συµπεριφορά τους ενώ αλληλεπιδρούν µε το 
σύστηµα (π.χ. οι επισκέψεις τους σε σελίδες, οι ενέργειες που γίνονται µε το 
κλικ του ποντικιού, ο χρόνος που ξοδεύουν για την ανάγνωση ενός εγγράφου 
κλπ.). Η εφαρµογή µαθαίνει δυναµικά από την παρατήρηση αυτών των 
αλληλεπιδράσεων όπου εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε τους χρήστες. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλγόριθµοι 
µηχανικής µάθησης. 

• Υβριδικές: Αυτή η προσέγγιση είναι ένας συνδυασµός των δύο παραπάνω 
τεχνικών δηλαδή το σύστηµα συλλέγει και απευθείας δεδοµένα από τους 
χρήστες και κατά την αλληλεπίδραση τους µε το σύστηµα.  

 

3.1.2. Τύποι δεδοµένων που αναπαριστούνται στα µοντέλα χρηστών 
 
Οι τύποι δεδοµένων που αναπαριστούνται στα µοντέλα χρηστών είναι οι εξής: 
 
1. ∆ηµογραφικά δεδοµένα 
 

Τα δηµογραφικά δεδοµένα που µπορούν να αναπαρασταθούν είναι το όνοµα,  
το επώνυµο, η ηλικία, το φύλλο, ο τόπος γέννησης και διαµονής, η υπηκοότητα, το 
επίπεδο µόρφωσης, το οικογενειακό εισόδηµα κλπ. Το σύστηµα αναλόγως της 
εφαρµογής µπορεί να επιλέγει κάθε φορά συγκεκριµένα δηµογραφικά δεδοµένα 
ανάλογα µε τις αναλύσεις που θέλει να κάνει. 
 
2. Γνώση του χρήστη 
 

Η γνώση του χρήστη είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας σε ένα 
προσαρµοστικό σύστηµα. Πολλά προσαρµοστικά συστήµατα χρησιµοποιούν τη 
γνώση του χρήστη για να τον κατατάξουν σε επίπεδα εµπειρίας. Το επίπεδο γνώσης 
του χρήστη µπορεί να µεταβάλλεται συνεχώς και το σύστηµα θα πρέπει να 
ενηµερώνεται συνεχώς και να προσαρµόζεται στο νέο επίπεδο εµπειρίας του χρήστη. 
Για παράδειγµα σε ένα εκπαιδευτικό προσαρµοστικό σύστηµα που βοηθάει τα παιδιά 
να µάθουν µαθηµατικά το σύστηµα µπορεί να κατατάξει ένα χρήστη µετά από κάποιο 
είδος τεστ στο επίπεδο αρχάριος. Σε αυτό το επίπεδο το σύστηµα θα προσαρµόζεται 
έτσι ώστε τα µαθήµατα και οι ασκήσεις να αντικατοπτρίζουν το συγκεκριµένο 
επίπεδο του χρήστη. Όταν ο µαθητής ανέβει επίπεδο το σύστηµα θα πρέπει να 
προσαρµόζεται στο νέο πλέον επίπεδο του χρήστη και οι υπηρεσίες που θα του 
παρέχει θα πρέπει να είναι αυτού του επιπέδου π.χ. ο βαθµός δυσκολίας των 
ασκήσεων θα πρέπει να είναι αυτού του επιπέδου. 
 
3. Ενδιαφέροντα και προτιµήσεις 
 

Τα ενδιαφέρονται και οι προτιµήσεις του χρήστη χρησιµοποιούνται κυρίως 
στα προσαρµοστικά συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών και στα συστήµατα 
φιλτραρίσµατος. Τα ενδιαφέροντα και οι προτιµήσεις του χρήστη µπορεί να είναι 
εντελώς διαφορετικά από εκείνα των άλλων χρηστών. Συστήµατα που βασίζονται στη 
µοντελοποίηση των προτιµήσεων και των ενδιαφερόντων του χρήστη είναι οι 
ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, οι ιστοσελίδες 
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ειδήσεων, οι προσαρµοστικές µηχανές αναζήτησης, οι ιστοσελίδες επιλογής 
διακοπών, ξενοδοχείων, ταινιών κλπ. Για παράδειγµα στα ηλεκτρονικά καταστήµατα 
στους πελάτες µε ανάλογα ενδιαφέροντα θα συσταθούν και τα ανάλογα προϊόντα. 
 
4. Στόχοι και ανάγκες 
 

Οι στόχοι και οι ανάγκες αποτελούν το στόχο ή το σκοπό που έχει κάποιος 
χρήστης σε σχέση µε την εφαρµογή την οποία χειρίζεται, δηλαδή ποιο είναι το τελικό 
αποτέλεσµα που θέλει να πετύχει ο χρήστης πάνω στη συγκεκριµένη εφαρµογή. 
Τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι για παράδειγµα η αναζήτηση πληροφοριών και η 
αγορά προϊόντων. Το σχέδιο για την επίτευξη των στόχων που έχουν οι χρήστες είναι 
η αλλαγή διαδροµών πλοήγησης ή η µείωση της ποσότητας των πληροφοριών. 
 
5. Υπόβαθρο και εµπειρία 
 

Το υπόβαθρο περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες (π.χ. σπουδές, επάγγελµα, 
γνώσεις, δεξιότητες σε γλώσσες προγραµµατισµού και βάσεις δεδοµένων κ.λ.π.) που 
σχετίζονται µε την εµπειρία που έχει αναπτύξει ο χρήστης. Η εµπειρία του χρήστη 
αφορά στο κατά  πόσο ο χρήστης είναι εξοικειωµένος µε διάφορα είδη λογισµικού 
και µε πόση ευκολία µπορεί να χειριστεί αυτά. 
 
6. Ατοµικά χαρακτηριστικά 
 

Τα ατοµικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσµα των 
χαρακτηριστικών του χρήστη που τον καθορίζουν ως άτοµο δηλαδή προσωπικότητα. 
Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι η εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια, το γνωστικό 
στυλ και το στυλ µάθησης. 
 

3.1.3. Τεχνικές µοντελοποίησης χρηστών 
 
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ενός µοντέλου χρήστη είναι οι 
παρακάτω: 
 
1. Μοντελοποίηση επικάλυψης (Overlap modeling) 
 

Η µοντελοποίηση επικάλυψης είναι η πιο δηµοφιλής τεχνική µοντελοποίησης. 
Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα προσπαθεί να αναπαραστήσει τη γνώση ενός 
ατόµου σε σχέση µε τη συνολική γνώση. Η γνώση του ατόµου είναι ένα υποσύνολο 
της συνολικής γνώσης. Οι τρόποι αναπαράστασης της γνώσης ενός χρήστη για 
κάποιο θέµα µπορεί να πάρει είτε δυαδικές είτε διακριτές είτε συνεχείς τιµές είτε 
τιµές πιθανότητας. Το κάθε στοιχείο γνώσης έχει και την αντίστοιχη τιµή όπως π.χ. 
(γνώση1, άριστα). 
 
2. Μοντελοποίηση στερεοτύπων (Stereotype modeling) 
 

Πρόκειται για την απλούστερη προσέγγιση. Ένα στερεότυπο είναι µια 
συλλογή από ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συµπεριφορές. Στην περίπτωση αυτή το 
σύστηµα κατηγοριοποιεί το χρήστη σε οµάδες σύµφωνα µε αυτά τα χαρακτηριστικά. 
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Όπως συµβαίνει και στη µοντελοποίηση επικάλυψης έτσι και στη µοντελοποίηση 
στερεοτύπων έχουµε ζευγάρια του τύπου (γνώση, τιµή). 

 
3. Μοντελοποίηση χρηστών βασισµένη σε λέξεις-κλειδιά (keyword-based user 

modeling) 
 

Σύµφωνα µε τους Sosnovsky και Dicheva (2010) η µοντελοποίηση χρηστών 
βασισµένη σε λέξεις κλειδιά προέρχεται από τις περιοχές της ανάκτησης 
πληροφορίας και του φιλτραρίσµατος όπου το περιεχόµενο ενός εγγράφου 
αναπαριστάται σαν ένα διάνυσµα όρων (λέξεων-κλειδιών) που εξήχθη από ένα 
κείµενο. Οι προσαρµοστικές εφαρµογές της ανάκτησης πληροφορίας και του 
φιλτραρίσµατος αθροίζουν την «ιστορία» του χρήστη από τις ερωτήσεις που επέβαλε 
και από τα έγγραφα που επισκέφτηκε σε µια µορφή διανύσµατος για κάθε λέξη-κλειδί 
(δηλαδή κάθε λέξη-κλειδί αναπαρίσταται από ένα αριθµό) και χρησιµοποιούν αυτό το 
διάνυσµα για την προσαρµογή σε µια µελλοντική διαδικασία ανάκτησης ή 
φιλτραρίσµατος στην αναζήτηση πληροφοριών από το χρήστη. Η προσέγγιση αυτή 
µπορεί να θεωρηθεί ως µια εκδοχή της µοντελοποίησης χρηστών µε επικάλυψη. Αντί 
όµως για έννοιες που µοντελοποιούν τη σηµασιολογία του χώρου, χρησιµοποιεί 
λέξεις-κλειδιά/όρους  που βρίσκονται σε κείµενα. 
 
4. Μπεϋζιανά δίκτυα (Bayesian networks) 
 

Ένα µπεϋζιανό δίκτυο είναι ένα γραφικό µοντέλο πιθανοτήτων που 
αναπαριστά ένα σύνολο από τυχαίες µεταβλητές και τις εξαρτήσεις τους µέσω ενός 
κατευθυνόµενου άκυκλου γράφου. Για παράδειγµα ένα µπεϋζιανό δίκτυο θα 
µπορούσε να αντιπροσωπεύσει τις σχέσεις µεταξύ πιθανολογικών ασθενειών και 
συµπτωµάτων. Με δεδοµένο τα συµπτώµατα το δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να υπολογίσει τις πιθανότητες της παρουσίας διαφόρων ασθενειών. 
 
5. Μηχανική µάθηση (Machine learning) 
 

Μηχανική µάθηση είναι ένας τοµέας της τεχνητής νοηµοσύνης που έχει σαν 
στόχο τη δηµιουργία συστηµάτων τα οποία βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους 
µε τη συνεχή εκπαίδευση µέσω της προηγούµενης γνώσης και εµπειρίας. Οι 
αλγόριθµοι µηχανικής µάθησης κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το επιθυµητό 
αποτέλεσµα του αλγορίθµου. Οι συνηθέστερες κατηγορίες είναι η µάθηση µε 
επίβλεψη (supervised learning), η µάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) 
και η ενισχυτική µάθηση (reinforcement learning). 
 

3.1.4. Εφαρµογές των µοντέλων χρήστη 
 

Τα µοντέλα χρήστη µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα είδη εφαρµογών. 
Τα κυριότερα είδη εφαρµογών είναι τα εξής: 

• Ευφυή συστήµατα  
• Προσαρµοστικά υπερµέσα 
• Προσαρµοστικά εκπαιδευτικά υπερµέσα 
• Έµπειρα συστήµατα 
• Συστήµατα σύστασης 
• Προσοµοίωση χρήστη 
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3.2. Συστήµατα σύστασης (Recommender systems) 
 

3.2.1. Ορισµός συστήµατος σύστασης 
 

Οι χρήστες κατά την περιήγησή τους σε διάφορες ιστοσελίδες έρχονται 
αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων που έχει σαν αποτέλεσµα τη δυσκολία 
στο να εντοπίσουν τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις ειδήσεις, τα βίντεο κ.λ.π. που 
σχετίζονται περισσότερο µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Κάθε χρήστης 
είναι διαφορετικός από τους άλλους ως προς τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, τα 
οποία µπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε µέσα από διάφορους αλγόριθµους να 
φιλτραριστούν τα προϊόντα, οι ειδήσεις κ.λ.π. και να του εµφανιστούν αυτά που είναι 
πιο κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
τα ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία καθώς ο χρήστης περιηγείται σε αυτά το 
σύστηµα του συστήνει προϊόντα µε προτάσεις της µορφής: 

• Όσοι αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης 
• Όσοι είδαν αυτό το προϊόν είδαν επίσης 
• Σχετικά προϊόντα µε αυτό 
• Προϊόντα σε προσφορές 
• Καινούρια προϊόντα 
• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις κ.λ.π. 

 

Εκτός από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, συστήµατα σύστασης µπορούµε να 
βρούµε σε µηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα και σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες 
προτείνουν προϊόντα, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόµενο, συµβουλές κ.λ.π. στους 
χρήστες. Εποµένως έναν ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε για τα συστήµατα 
σύστασης είναι τα συστήµατα που µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων οι οποίοι αφού 
δέχονται σαν είσοδο για επεξεργασία δεδοµένα που αφορούν το χρήστη 
(δηµογραφικά δεδοµένα), δεδοµένα που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες κ.λ.π. (όπως 
το είδος κάποιου προϊόντος) και αξιολογήσεις για τα αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες 
κ.λ.π. (όπως η βαθµολογία, η αγορά ενός προϊόντος) υπολογίζουν ποια προϊόντα, 
υπηρεσίες, ειδήσεις κ.λ.π. µπορεί να ενδιαφέρουν κάποιον συγκεκριµένο χρήστη 
δηλαδή προτείνουν στους χρήστες εξατοµικευµένες προτάσεις. Άλλοι αλγόριθµοι 
δέχονται σαν είσοδο προς επεξεργασία δεδοµένα που αφορούν το χρήστη, άλλοι 
δεδοµένα που αφορούν τα προϊόντα και άλλοι και τα δύο. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα στηρίζονται πλέον στα συστήµατα σύστασης 
για να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι πλέον όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήµατα που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν κάποιο είδος εξατοµικευµένης σύστασης. 
Κορυφαίες εταιρίες όπως η Amazon και το eBay στηρίζουν την επιτυχία τους στα 
συστήµατα σύστασης. 
 

3.2.2. Η διαδικασία δηµιουργίας των συστηµάτων σύστασης 
 

Κάθε σύστηµα σύστασης ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία ώστε να 
προβεί σε συστάσεις προϊόντων. Η διαδικασία φαίνεται στην εικόνα 3.1. Ο εκάστοτε 
αλγόριθµος που θα χρησιµοποιηθεί δέχεται σαν είσοδο τα δεδοµένα του χρήστη 
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(δηµογραφικά), τα δεδοµένα του προϊόντος (π.χ. το είδος) και τις αξιολογήσεις των 
προϊόντων (π.χ. η βαθµολογία κάποιου προϊόντος). 
 

 
Εικόνα 3.1 Η διαδικασία δηµιουργίας συστηµάτων σύστασης 

 
Χωρίς δεδοµένα τα συστήµατα σύστασης είναι αδύνατο να προτείνουν 

συστάσεις. Κάποια συστήµατα σύστασης χρειάζονται δεδοµένα για τον χρήστη, 
κάποια άλλα για τα προϊόντα και κάποια άλλα και για τους χρήστες και για τα 
προϊόντα. Οι τρόποι για να αποκτηθούν τα δεδοµένα από τις επιλογές του χρήστη 
κατά την αλληλεπίδρασή του µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι οι εξής: 

• Άµεσα δεδοµένα χρήστη (Explicit user data): Τα δεδοµένα αυτά δίνονται από 
τον χρήστη όπως είναι η βαθµολογία ενός προϊόντος που δίνεται όταν ο 
χρήστης κάνει κλικ πάνω σε µια αριθµητική κλίµακα που συµβολίζεται 
συνήθως µε 5 αστέρια, τα σχόλια που αφήνει για κάποιο προϊόν και η επιλογή 
για το εάν του άρεσε κάποιο προϊόν ή όχι κάνοντας κλικ µε το ποντίκι πάνω 
σε µία παλάµη µε το αντίχειρα προς τα πάνω αν του άρεσε ή µε τον αντίχειρα 
προς κάτω εάν δεν του άρεσε. 

• Έµµεσα δεδοµένα χρήστη (Implicit user data): Ο παραπάνω τρόπος συλλογής 
δεδοµένων απαιτεί χρόνο από τους χρήστες οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι 
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να δώσουν. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να συλλέξει πληροφορίες 
χωρίς να ενοχληθούν οι επισκέπτες. Αυτό γίνεται µε ενέργειες που κάνει ο 
χρήστης όπως η αγορά ενός προϊόντος, η περιήγηση σε κάποιο προϊόν, το 
ιστορικό περιήγησης, η αποθήκευση και η εκτύπωση κάποιου προϊόντος, η 
προσθήκη κάποιου προϊόντος στη λίστα επιθυµιών ο χρόνος που κάνει να δει 
κάποιο προϊόν κλπ. 

Τα δηµογραφικά δεδοµένα µπορούν να ληφθούν είτε άµεσα είτε έµµεσα. 
∆εδοµένα που µπορούν να ληφθούν είναι η ηλικία, το φύλλο, η κοινωνική τάξη, το 
µορφωτικό επίπεδο, ο τόπος διαµονής, το εισόδηµα κλπ. Στα περισσότερα 
ηλεκτρονικά καταστήµατα τα δηµογραφικά δεδοµένα των χρηστών συλλέγονται κατά 
τη διάρκεια της εγγραφής ή της ολοκλήρωσης κάποιας παραγγελίας. 

Τα δεδοµένα για τα προϊόντα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται πιο συχνά στα 
συστήµατα σύστασης. Πληροφορίες όπως η τιµή, η µάρκα και τα χαρακτηριστικά 
κάποιου προϊόντος, υπηρεσίας, ψηφιακού περιεχοµένου κ.λ.π. µπορούν να 
συλλεχτούν. Τα δεδοµένα αυτά τα προσθέτει ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
 

3.2.3. Κατηγορίες συστηµάτων σύστασης 
 
Οι σηµαντικότερες κατηγορίες συστηµάτων σύστασης είναι οι εξής: 
 

3.2.3.1.   Μη προσωποποιηµένη (Non-personalized) 
 

Η µη προσωποποιηµένη σύσταση είναι η πιο απλή µορφή σύστασης. Οι 
συστάσεις που γίνονται από τα ηλεκτρονικά κατάστηµα είναι ίδιες για όλους τους 
πελάτες. Τα προϊόντα συστήνονται είτε µε βάση τη δηµοτικότητα (προϊόντα µε 
µεγαλύτερη βαθµολογία, µε περισσότερες πωλήσεις και µε περισσότερες επισκέψεις) 
είτε µε βάση την ηµεροµηνία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό κατάστηµα (καινούρια 
προϊόντα) είτε µε βάση την τιµή (προϊόντα σε προσφορές και σε εκπτώσεις). Στο 
παράδειγµα της εικόνας 3.2 το σύστηµα προτείνει στον επισκέπτη το προϊόν µε το 
µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας. 
 

 
Εικόνα 3.2 Μη προσωποποιηµένη σύσταση βασισµένη στη δηµοτικότητα των 

προϊόντων 
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Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η ευκολία να πραγµατοποιηθεί 
προγραµµατιστικά. Το µειονέκτηµα είναι ότι αυτή η µέθοδος είναι ίδια για όλους 
τους πελάτες δηλαδή δεν προτείνει εξατοµικευµένες προτάσεις. 
 

3.2.3.2.   Συστάσεις βασισµένες σε δηµογραφικά δεδοµένα 
 

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι χρήστες µε παρόµοια 
δηµογραφικά δεδοµένα µπορεί να έχουν παρόµοιες προτιµήσεις. Αυτή η προσέγγιση 
αναλύει τα δηµογραφικά δεδοµένα των χρηστών που αγόρασαν κάποιο συγκεκριµένο 
προϊόν µε σκοπό να µάθουν και να κατηγοριοποιήσουν τον τύπο του ανθρώπου που 
αγόρασε το προϊόν. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται και στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται για µελλοντικές συστάσεις. Τα δηµογραφικά δεδοµένα των 
πελατών συλλέγονται µέσω διαλόγων που εµφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση του 
χρήστη µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της 
ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 

Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
έχει δείξει τις προτιµήσεις του για να πάρει µια σύσταση. Ο χρήστης συµπληρώνει τα 
δηµογραφικά του στοιχεία σε µια φόρµα και µε βάση αυτά το σύστηµα του κάνει τις 
συστάσεις που ταιριάζουν πάνω στα δικά του δηµογραφικά δεδοµένα.  

Το πρώτο και ίσως κυριότερο µειονέκτηµα είναι η ιδιωτικότητα των 
δεδοµένων καθώς η εταιρία θα έχει πλήρη έλεγχο στα προσωπικά δεδοµένα των 
πελατών της. Το δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατον χρήστες µε 
παρόµοια ή ίδια δηµογραφικά δεδοµένα να έχουν τις ίδιες προτιµήσεις και 
ενδιαφέροντα. Για αυτό το λόγο η προσέγγιση αυτή δεν είναι ακριβής και δεν 
χρησιµοποιείται. 
 

3.2.3.3.   Συνεργατικό φιλτράρισµα (Collaborative filtering) 
 

Η συγκεκριµένη τεχνική φιλτραρίσµατος είναι η πιο διαδεδοµένη και η πιο 
επιτυχηµένη µέθοδος σύστασης προϊόντων σε ηλεκτρονικά καταστήµατα. Κορυφαίες 
εταιρίες όπως η Amazon χρησιµοποιούν το συνεργατικό φιλτράρισµα. Τα δεδοµένα 
που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι οι αξιολογήσεις των προϊόντων από τους 
χρήστες. Οι αξιολογήσεις συλλέγονται από το σύστηµα άµεσα ή µε έµµεσα. Στις 
άµεσα αξιολογήσεις ανήκουν η βαθµολογία των προϊόντων µε µια αριθµητική 
κλίµακα από 1 έως 5 συνήθως αστέρια και η δυαδική βαθµολογία του τύπου «µου 
αρέσει ή δεν µου αρέσει». Στις έµµεσα αξιολογήσεις ανήκουν οι ενέργειες που κάνει 
ο χρήστης όπως η αγορά ενός προϊόντος, η αποθήκευση και η εκτύπωση κάποιου 
προϊόντος, η προσθήκη κάποιου προϊόντος στη λίστα επιθυµιών, ο χρόνος που κάνει 
να δει κάποιο προϊόν κ.λ.π. Στις άµεσα αξιολογήσεις είναι πιο εύκολο να εξαχθούν 
συµπεράσµατα αλλά οι χρήστες δεν είναι διατιθέµενοι να βαθµολογήσουν τα 
προϊόντα. Έτσι σε δηµοφιλή ηλεκτρονικά καταστήµατα όπως η Amazon για την 
καλύτερη εξαγωγή συµπερασµάτων χρησιµοποιούνται και οι άµεσα και οι έµµεσα 
αξιολογήσεις. Τα συστήµατα συστάσεων µε συνεργατικό φιλτράρισµα ταξινοµούνται 
µε βάση το χρήστη και µε βάση το προϊόν. 

Το συνεργατικό φιλτράρισµα µε βάση το χρήστη (user-based collaborative 
filtering) χρησιµοποιεί τις αξιολογήσεις των χρηστών που είναι ήδη αποθηκευµένες 
στο σύστηµα και προσπαθεί να βρει συσχετίσεις ανάµεσα στον τρέχων χρήστη και 
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τους χρήστες που έχουν ήδη αξιολογήσει προϊόντα. Στη συνέχεια το σύστηµα 
προτείνει στον τρέχων χρήστη προϊόντα τα οποία αξιολογήθηκαν µε µεγάλο βαθµό 
από χρήστες µε παρόµοιες προτιµήσεις. Η µέθοδος αυτή αντιµετωπίζει δύο 
προβλήµατα. Το πρώτο πρόβληµα είναι το λεγόµενο scalability problem που 
παρατηρείται όταν ο χρόνος υπολογισµού για την προβολή των συστάσεων αυξάνεται 
επειδή αυξάνονται οι χρήστες και τα προϊόντα. Το δεύτερο πρόβληµα είναι το 
λεγόµενο sparsity problem που παρατηρείται όταν ο αριθµός των αξιολογήσεων είναι 
µικρότερος από αυτόν που απαιτείται µε αποτέλεσµα να µην εξάγονται ασφαλή 
συµπεράσµατα. 

Για να αντιµετωπίσουµε τα δύο προβλήµατα της παραπάνω µεθόδου 
χρησιµοποιούµε το συνεργατικό φιλτράρισµα µε βάση το προϊόν (item-based 
collaborative filtering). Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα εξετάζει τα προϊόντα τα 
οποία είχε αξιολογήσει στο παρελθόν ο χρήστης και στη συνέχεια βρίσκει και 
προτείνει τα προϊόντα που έχουν τη µεγαλύτερη οµοιότητα µε αυτά που είχε 
αξιολογήσει ο χρήστης στο παρελθόν 

 Όπως το συνεργατικό φιλτράρισµα µε βάση το χρήστη έτσι και το 
συνεργατικό φιλτράρισµα µε βάση το προϊόν χρησιµοποιεί τα εξής βήµατα: Αρχικά 
υπολογίζει την οµοιότητα µεταξύ δύο χρηστών ή προϊόντων και στη συνέχεια 
παράγει τη σύσταση. 
Για τον υπολογισµό της οµοιότητας οι πιο γνωστές τεχνικές είναι οι εξής: 

• Correlation-Based Similarity 
• Cosine-based Similarity 
• Vector Cosine-Based Similarity και 
• Adjusted Cosine Similarity 

 
Για τον υπολογισµό της σύστασης οι πιο γνωστές τεχνικές είναι οι εξής: 

• Weighted Sum 
• Regression 
• Simple Weighted Average. 
 

Το παράδειγµα της εικόνας 3.3 δείχνει τη διαδικασία σύστασης ενός 
προϊόντος µε τη µέθοδο του συνεργατικού φιλτραρίσµατος. Έστω ο τρέχων χρήστης 
(ο τρίτος) έχει αξιολογήσει θετικά τις κάρτες γραφικών 1,2 και 5. Το σύστηµα στη 
συνέχεια προσπαθεί να συσχετίσει το χρήστη µε άλλους χρήστες µε παρόµοιες 
προτιµήσεις. Στην περίπτωση µας ο τελευταίος χρήστης έχει παρόµοιες προτιµήσεις 
µε τον τρέχων χρήστη αφού και αυτός αξιολόγησε θετικά τις κάρτες γραφικών 1,2 και 
5. Εποµένως το σύστηµα προτείνει τη κάρτα γραφικών 4 αφού την έχει αξιολογήσει 
θετικά ο τέταρτος χρήστης που ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τον τρέχων χρήστη. 
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Εικόνα 3.3 Παράδειγµα φιλτραρίσµατος συνεργασίας 

 
Οι µέθοδοι του συνεργατικού φιλτραρίσµατος χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες: 
 
1. Συνεργατικό φιλτράρισµα βασισµένο στη µνήµη (Memory-based 

Collaborative filtering) 
 

Στο συνεργατικό φιλτράρισµα βασισµένο στη µνήµη οι αλγόριθµοι 
χρησιµοποιούν το σύνολο των αξιολογήσεων χρηστών-προϊόντων που είναι 
αποθηκευµένο στη βάση δεδοµένων για να εξάγουν µια πρόβλεψη. Η Πελεκάνου 
(2011) αναφέρει ότι «το σύστηµα υπολογίζει την οµοιότητα ανάµεσα σε προϊόντα ή 
χρήστες και εξάγει την πρόβλεψη για τον χρήστη από τον σταθµισµένο µέσο όρο των 
αξιολογήσεων.» Οι τεχνικές για τον υπολογισµό της οµοιότητας είναι η οµοιότητα 
συνηµίτονου, η προσαρµοσµένη οµοιότητα συνηµίτονου, ο συντελεστής συσχέτισης 
του Pearson κ.α. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι τα εξής: Πρώτον, η ευκολία στο 
να υλοποιηθεί δεύτερον δεν χρειάζονται τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων παρά 
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µόνο οι αξιολογήσεις των χρηστών και τρίτον η εισαγωγή νέων δεδοµένων µπορεί να 
γίνει εύκολα. 

Τα µειονεκτήµατα είναι πρώτον ότι εξαρτάται από τις αξιολογήσεις των 
χρηστών. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι το πρόβληµα sparsity δηλαδή αν το σύνολο 
των αξιολογήσεων των χρηστών δεν είναι επαρκή τότε δεν µπορεί να εξάγει ασφαλή 
συµπεράσµατα. Ακόµα σε ηλεκτρονικά καταστήµατα µε µεγάλο αριθµό χρηστών και 
αξιολογήσεων ο χρόνος εκτέλεσης αυξάνεται σηµαντικά. Τέλος παρατηρείται το 
πρόβληµα cold start δηλαδή η αδυναµία του συστήµατος να βρει µε ποιους άλλους 
χρήστες ένας καινούριος χρήστης «ταιριάζει» αφού δεν έχει προβεί ακόµα σε 
αξιολογήσεις και η αδυναµία του συστήµατος να προβλέψει αξιολογήσεις για ένα 
καινούριο προϊόν γιατί δεν το έχουν αξιολογήσει ακόµα οι χρήστες. 
 
2. Συνεργατικό φιλτράρισµα βασισµένο στο µοντέλο (Model-based 

Collaborative filtering) 
 

Το συνεργατικό φιλτράρισµα βασισµένο στο µοντέλο χρησιµοποιεί τις 
αξιολογήσεις των χρηστών που είναι αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων για να 
µάθει ένα µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται για να προβλέψει τις αξιολογήσεις των 
χρηστών. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη τέτοιων µοντέλων όπως π.χ. µε τη χρήση 
αλγορίθµων µηχανικής µάθησης και εξόρυξης δεδοµένων έχει σαν αποτέλεσµα το 
µοντέλο να εκπαιδεύεται για να προβλέψει τις αξιολογήσεις των χρηστών. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής: Πρώτον, δεν 
χρειάζονται πολύ µνήµη και επεξεργαστική ισχύ γιατί δεν χρησιµοποιούν το σύνολο 
της µνήµης. ∆εύτερον, δεν επηρεάζεται από το πρόβληµα sparsity δηλαδή η έλλειψη 
ικανού αριθµού δεδοµένων και τέλος µε τη συνεχή εκπαίδευση µπορεί να 
βελτιώνεται η απόδοσή τους. 

Το µειονέκτηµά τους είναι ότι χρειάζονται συνεχή εκπαίδευση και ότι η 
δηµιουργία αυτών των µοντέλων είναι ακριβή διαδικασία. 

 

3.2.3.4.   Συστάσεις µε βάση το περιεχόµενο 
 

Ενώ στο συνεργατικό φιλτράρισµα το σύστηµα προτείνει προϊόντα µε βάση 
τη συσχέτιση µεταξύ ανθρώπων µε παρόµοιες προτιµήσεις το φιλτράρισµα µε βάση 
το περιεχόµενο προτείνει προϊόντα µε βάση τη συσχέτιση µεταξύ του περιεχοµένου 
των αντικειµένων και των προτιµήσεων και των ενδιαφερόντων του χρήστη έτσι 
όπως περιγράφονται στο προφίλ του κάθε χρήστη. ∆ηλαδή σε αυτήν τη περίπτωση οι 
συγκρίσεις γίνονται µεταξύ των αντικειµένων και όχι των χρηστών. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για την παραγωγή συστάσεων αποτελείται από τρία βήµατα όπως 
φαίνονται στην εικόνα 3.4 και έχει ως εξής: 

Στο πρώτο βήµα το περιεχόµενο των προϊόντων υποβάλλεται σε επεξεργασία 
από τον αναλυτή περιεχοµένου ο οποίος (µε τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών) 
εξάγει το περιεχόµενο των προϊόντων από αδόµητο κείµενο σε δοµηµένη 
πληροφορία. Έτσι για παράδειγµα µια ιστοσελίδα µετατρέπεται σε διανύσµατα µε 
λέξεις-κλειδιά, µια ταινία αναλύεται σε τίτλο, είδος, ηθοποιούς, συντελεστές κ.λ.π. 
Αυτές οι πληροφορίες θα αποτελέσουν είσοδο για την εκµάθηση του προφίλ του 
χρήστη και για το φιλτράρισµα. 
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Στο δεύτερο βήµα συλλέγονται τα δεδοµένα όπως προέκυψαν από τον 
αναλυτή περιεχοµένου καθώς και οι προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη 
(αξιολογήσεις) και µε αλγόριθµους µηχανικής µάθησης και τεχνικές ανάκτησης 
πληροφορίας το σύστηµα προσπαθεί να γενικεύσει τα δεδοµένα µε τα ενδιαφέροντα 
και τις προτιµήσεις του χρήστη για να δηµιουργήσει ένα προφίλ χρήστη. Το προφίλ 
του χρήστη µπορεί να ενηµερώνεται συνεχώς µέσω της αλληλεπίδρασής του µε το 
σύστηµα και κατάλληλων φορµών και διαλόγων που συµπληρώνει ο χρήστης είτε 
κατά την εγγραφή του στο σύστηµα είτε κατά την αλληλεπίδρασή του µε αυτό. 

Το τελευταίο βήµα είναι το φιλτράρισµα των δεδοµένων. Εδώ το σύστηµα 
προσπαθεί να ταιριάξει τα δεδοµένα των αντικειµένων όπως προέκυψαν από τον 
αναλυτή περιεχοµένου µε εκείνα από το προφίλ του χρήστη για να προβεί στις 
κατάλληλες συστάσεις. 

 
Εικόνα 3.4 Η διαδικασία παραγωγής συστάσεων βασισµένη στο περιεχόµενο 

(Pasquale Lops, Marco de Gemmis and Giovanni Semeraro, 2010) 
 

Το παράδειγµα της εικόνας 3.5 απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας της 
συγκεκριµένης µεθόδου σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης προϊόντων 
πληροφορικής. Ο χρήστης είτε κατά την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα είτε 
µέσω κατάλληλων φορµών έχει αξιολογήσει θετικά τους δύο πρώτους φορητούς 
υπολογιστές. Οι προτιµήσεις αυτές καταγράφονται στο προφίλ του χρήστη αναλόγως 
του εκάστοτε αλγορίθµου που χρησιµοποιείται. Στη συνέχεια το σύστηµα βρίσκει 
όµοιους φορητούς υπολογιστές µε αυτούς που είχε αξιολογήσει θετικά ο χρήστης. 
Στην περίπτωση του παραδείγµατος µας είναι ο τρίτος φορητός. Για την µέτρηση της 
οµοιότητας µεταξύ των χαρακτηριστικών των αντικειµένων µε εκείνα του προφίλ του 
χρήστη χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές µέτρησης οµοιότητας µε πιο συχνή την 
οµοιότητα συνηµίτονου. 
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Εικόνα 3.5 Παράδειγµα σύστασης βασισµένο στο περιεχόµενο 

 
Τα πλεονεκτήµατα των συστάσεων µε βάση το περιεχόµενο είναι τα εξής: 

• Ανεξαρτησία χρήστη: Σε αντίθεση µε τα συστήµατα συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος όπου τα προϊόντα συστήνονται µε βάση τις αξιολογήσεις των 
γειτονικών χρηστών, στα συστήµατα συστάσεων µε βάση το περιεχόµενο τα 
προϊόντα συστήνονται µε βάση τις αξιολογήσεις του ίδιου χρήστη µέσω του 
προφίλ του το οποίο «χτίζεται» συνεχώς. 

• ∆ιαφάνεια: Παρέχονται εξηγήσεις για το πώς δουλεύει το σύστηµα σύστασης 
µέσω µιας λίστας µε τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου ή τις περιγραφές 
που ήταν η αιτία να εµφανιστούν τα προϊόντα στον κατάλογο των συστάσεων. 

• ∆υνατότητα συστάσεων νέων προϊόντων: Τα συστήµατα αυτά δεν 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της εξάρτησης από τις αξιολογήσεις των 
χρηστών. Εποµένως µπορούν να προταθούν στο σύστηµα χωρίς κανένα 
περιορισµό. 
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Τα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 
• Περιορισµένη ανάλυση περιεχοµένου: Στη συγκεκριµένη µέθοδο σύστασης 

υπάρχει ένα όριο στον αριθµό και το είδος των χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται µε τα αντικείµενα που προτείνονται. Εάν το περιεχόµενο δεν έχει 
αρκετή πληροφορία ώστε η συγκεκριµένη µέθοδος να ξεχωρίσει τα προϊόντα 
που αρέσουν στο χρήστη από εκείνα που δεν του αρέσουν τότε οι συστάσεις 
που θα του προταθούν µπορεί να µην αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και τις 
προτιµήσεις του. Για παράδειγµα δεν µπορεί να υπάρξει επαρκή πληροφορία 
στην περιγραφή ποιηµάτων, ανέκδοτων, αστείων κ.λ.π. 

• Πρόβληµα µε νέο χρήστη: Προκειµένου το σύστηµα να καταλάβει τις 
προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη και να προβεί σε ακριβείς και 
αξιόπιστες συστάσεις ο χρήστης θα πρέπει να έχει βαθµολογήσει ένα σύνολο 
προϊόντων κατά την αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα. 

• Μεγάλη εξειδίκευση: Το σύστηµα µε τη χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου 
θα προτείνει παρόµοια προϊόντα µε εκείνα που ο χρήστης έχει αξιολογήσει 
στο παρελθόν και έχουν αποθηκευτεί στο προφίλ του. Το πρόβληµα αυτό 
ονοµάζεται serendipity γιατί το σύστηµα δεν θα του προτείνει νέα προϊόντα 
που ναι µεν δεν έχουν κάποια οµοιότητα µε τις προτιµήσεις του αλλά µπορεί 
να τον ενδιαφέρουν, λείπει δηλαδή το στοιχείο της καινοτοµίας. Για 
παράδειγµα όταν ο χρήστης έχει δείξει την προτίµησή του σε φορητούς 
υπολογιστές µε επεξεργαστή συγκεκριµένης µάρκας τότε το σύστηµα θα του 
προτείνει φορητούς υπολογιστές της συγκεκριµένης µάρκας επεξεργαστή. 

 

3.2.3.5. Συστήµατα βασισµένα στη γνώση (Knowledge-based Collaborative 
systems) 
 

Τα συστήµατα βασισµένα στη γνώση αξιοποιούν τη γνώση που αντλούν από 
τους χρήστες καθώς και τη γνώση από τα προϊόντα προκειµένου να συµπεράνουν 
ποια προϊόντα ικανοποιούν περισσότερο τις ανάγκες και τις προτιµήσεις κάθε 
µεµονωµένου χρήστη. 

Σύµφωνα µε τον (Azak, 2010) προκειµένου το σύστηµα να καταλάβει ποια 
προϊόντα ικανοποιούν τις ανάγκες του χρήστη τα συστήµατα σύστασης βασισµένα 
στη γνώση ρωτούν το χρήστη για τις απαιτήσεις των προϊόντων που αναζητούν και 
χρησιµοποιούν τις απαντήσεις του χρήστη για να εκµεταλλευτούν τη βάση γνώσης 
του τοµέα προϊόντος. Ως εκ τούτου τα συστήµατα αυτά πρέπει να έχουν τη γνώση του 
τοµέα προϊόντος η οποία θα πρέπει να αποθηκευτεί και να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται η διεξαγωγή συµπερασµάτων. Για τη παραγωγή συστάσεων τα 
συστήµατα σύστασης έχουν τρία είδη γνώσης: 

• Γνώση για το χρήστη. Όπως και στα συστήµατα σύστασης µε βάση το 
περιεχόµενο έτσι και εδώ το σύστηµα δηµιουργεί ένα προφίλ για τα 
ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή όµως το 
προφίλ δεν δηµιουργείται από τις αξιολογήσεις του χρήστη αλλά µε την 
άµεση αλληλεπίδραση του χρήστη µέσω διαλόγων όπου ο χρήστης επιλέγει 
αναλυτικά τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά του. 

• Γνώση για τα προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να 
αναλύονται λεπτοµερώς για την αποτελεσµατικότερη διαδικασία σύστασης. 
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• Λειτουργική γνώση. Η γνώση για τις σχέσεις µεταξύ των αναγκών του χρήστη 
και πως τα προϊόντα µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του χρήστη. 
(Azak, 2010) 
 
Για την παραγωγή συστάσεων ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει σε όλες τις 

ερωτήσεις του συστήµατος που γίνονται µέσω διαλόγων έτσι ώστε το σύστηµα να 
αντλήσει τις πληροφορίες για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Στη 
συνέχεια,  το σύστηµα θα ελέγξει ποια προϊόντα έχουν τη µεγαλύτερη οµοιότητα µε 
τις απαιτήσεις του χρήστη δηλαδή καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις του χρήστη 
και θα προβεί στις κατάλληλες συστάσεις. Εφόσον ο χρήστης δεν µείνει 
ικανοποιηµένος από τα αποτελέσµατα της σύστασης µπορεί να µεταβάλει συνεχώς 
τις επιλογές του µέσω των διαλόγων ώστε το σύστηµα να προβεί σε καινούριες 
συστάσεις. 

Το παράδειγµα της εικόνας 3.6 απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας της 
συγκεκριµένης µεθόδου σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης προϊόντων 
πληροφορικής.  Ο χρήστης αναζητά ένα φορητό υπολογιστή µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά τα οποία θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Στη συνέχεια, το 
σύστηµα θα ελέγξει ποιοι φορητοί υπολογιστές καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις 
του χρήστη και θα προβεί στις κατάλληλες συστάσεις. 
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Κατασκευαστής: Apple 
Επεξεργαστής: Intel Core 3 
Κάρτα γραφικών: AMD 
Μνήµη RAM: 2 GB 
Σκληρός δίσκος: 128 GB 
Λειτουργικό σύστ.: Windows 8 

 
 
Κατασκευαστής: Samsung 
Επεξεργαστής: Intel Core 7 
Κάρτα γραφικών: NVIDIA 
Μνήµη RAM: 6 GB 
Σκληρός δίσκος: 64 GB 
Λειτουργικό σύστ.: Linux 

 
 
Κατασκευαστής: Toshiba 
Επεξεργαστής: Intel Core 5 
Κάρτα γραφικών: Intel 
Μνήµη RAM: 8 GB 
Σκληρός δίσκος: 320 GB 
Λειτουργικό σύστ.: Windows 7 

 
 
Κατασκευαστής: Turbo-X 
Επεξεργαστής: Intel Core 5 
Κάρτα γραφικών: Intel 
Μνήµη RAM: 8 GB 
Σκληρός δίσκος: 320 GB 
Λειτουργικό σύστ.: Windows 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                           User’s needs and preferences 
                           Κατασκευαστής: Toshiba 
                           Επεξεργαστής: Intel Core 5 
                           Κάρτα γραφικών: Intel 
                           Μνήµη RAM: 4 GB 
                           Σκληρός δίσκος: 320 GB 
                          Λειτουργικό σύστηµα: Windows XP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                             Recommended Product 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 3.6 Παράδειγµα σύστασης βασισµένο στη γνώση 
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Τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων σύστασης βασισµένα στη γνώση είναι τα εξής: 
• ∆εν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα cold start γιατί στη µέθοδο αυτή δεν 

απαιτούνται αξιολογήσεις και το σύστηµα υπολογίζει άµεσα τις συστάσεις. 
• ∆εν χρειάζονται υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικό χώρο γιατί δεν 

αποθηκεύουν τις αξιολογήσεις των χρηστών ώστε να χρειάζεται κάθε φορά να 
τις ανακαλούν από τη µνήµη και να προβαίνουν στην εκτέλεση του εκάστοτε 
αλγορίθµου. 

• Ο χρήστης µπορεί να αλλάζει κάθε φορά τις εκάστοτε προτιµήσεις του και το 
σύστηµα να προβαίνει σε εκ νέου συστάσεις. 

• Μπορεί να παρουσιάσει στο χρήστη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να 
του προτείνει τα συγκεκριµένα προϊόντα. 

 
Τα µειονεκτήµατα των συστηµάτων σύστασης βασισµένα στη γνώση είναι τα εξής: 

• Σύµφωνα µε τους (Daniele Dell'Aglio, Irene Celino, and Dario Cerizza, 2010) 
το κυριότερο µειονέκτηµα είναι η µοντελοποίηση, η κατασκευή και η 
συντήρηση της βάσης γνώσης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λεπτοµερής και 
ενηµερωµένη περιγραφή των προϊόντων που θα συσταθούν καθώς και των 
χρηστών στους οποίους θα προταθούν τα προϊόντα ώστε να εξασφαλιστεί σε 
υψηλό επίπεδο η ακρίβεια των συστάσεων. Κατά την πάροδο του χρόνου 
µπορεί να αλλάξουν πολλά δεδοµένα όπως νέοι χρήστες και προϊόντα µπορεί 
να προστεθούν, παλιοί χρήστες και προϊόντα µπορεί να χρειάζονται 
ενηµέρωση των δεδοµένων τους, η γνώση του τοµέα µπορεί να εξελιχθεί ή να 
τροποποιηθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα νέα χαρακτηριστικά, το 
σύνολο των πολιτικών που καθορίζονται για τον υπολογισµό των συστάσεων 
µπορεί να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις των χρηστών και ούτω καθεξής. Η δηµιουργία και η 
συντήρηση της βάσης γνώσης είναι πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η συνέπεια, η 
ποιότητα και η αξιοπιστία της µοντελοποιηµένης γνώσης. 

• Το σύστηµα δεν αποθηκεύει τις προτιµήσεις του χρήστη και έτσι είναι 
αναγκασµένος κάθε φορά να απαντάει στις ίδιες ερωτήσεις. 

• Η σύσταση βασισµένη στη γνώση είναι στατική. Αυτό σηµαίνει ότι όσο δεν 
υπάρχουν µεταβολές στη βάση δεδοµένων οι συστάσεις που θα προτείνονται 
στον χρήστη µε ακριβώς τις ίδιες προτιµήσεις θα είναι πάντα οι ίδιες. 

 

3.2.3.6. Υβριδικά συστήµατα (Hybrid systems) 
 

Τα συστήµατα σύστασης που περιγράφηκαν παραπάνω εκτός από τα 
πλεονεκτήµατα έχουν και κάποιες αδυναµίες που τα καθιστά αδύναµα να προτείνουν 
µε ακρίβεια συστάσεις ώστε να καλύψουν όλο το φάσµα αναγκών των χρηστών και 
των επιχειρήσεων. Τα υβριδικά συστήµατα σύστασης προσπαθούν να περιορίσουν τις 
αδυναµίες των παραπάνω τεχνικών συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες τεχνικές µε 
απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήµατος. Ακόµα και σε αυτήν την 
περίπτωση δεν µπορεί να υπάρξει ο βέλτιστος αλγόριθµος που θα ικανοποιήσει το 
σύνολο των παραπάνω αναγκών. Η έρευνα στον τοµέα των συστηµάτων σύστασης 
είναι συνεχή µε στόχο τη βελτιστοποίηση ή την εύρεση αποδοτικότερων αλγορίθµων. 
Σύµφωνα µε τον (Burke, 2002) στον πίνακα 3.1 αναφέρονται οι πιο γνωστές 
κατηγορίες των υβριδικών συστηµάτων. 
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Υβριδικές µέθοδοι Περιγραφή 
Weighted (Σταθµισµένη) Η βαθµολογία ενός προϊόντος προκύπτει από 

το συνδυασµό των τεχνικών σύστασης που 
χρησιµοποιούνται. 

Switching (Επιλεκτική) Το σύστηµα επιλέγει τη τεχνική σύστασης 
που θα χρησιµοποιήσει ανάλογα µε την 
εκάστοτε περίπτωση. 

Mixed (Μικτή) Το σύστηµα προτείνει στο χρήστη προϊόντα 
από διαφορετικές τεχνικές σύστασης. 

Feature combination (Συνδυασµός 
χαρακτηριστικών) 

Χαρακτηριστικά από διαφορετικές πηγές 
δεδοµένων σύστασης επεξεργάζονται µαζί σε 
έναν αλγόριθµο. 

Cascade (∆ιαδοχική) Το σύστηµα χρησιµοποιεί κάποια τεχνική 
σύστασης και στη συνέχεια στα 
προτεινόµενα προϊόντα εφαρµόζεται κάποια 
άλλη τεχνική που έχει ως στόχο να 
αποκλείσει προϊόντα που έχουν µικρή 
βαθµολογία. 

Feature augmentation (Επαυξηµένων 
χαρακτηριστικών) 

Χρησιµοποιείται µια τεχνική σύστασης που 
υπολογίζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
θα αποτελέσει είσοδο σε µια άλλη τεχνική 
σύστασης. 

Meta-level (Μετα-επιπέδου) Το µοντέλο που προκύπτει από µια τεχνική 
σύστασης χρησιµοποιείται ως είσοδο σε µια 
άλλη τεχνική σύστασης. 

Πίνακας 3.1 Κατηγορίες υβριδικών συστηµάτων 
 

3.3. Συστήµατα σύστασης σε Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα 
 
Στην ενότητα αυτή θα ελέγξουµε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που χρησιµοποιούν 
κάποιο είδος συστηµάτων σύστασης. Συνολικά ελέγχθηκε ένα µεγάλο δείγµα 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων που αριθµεί στα 500 και τα αποτελέσµατα είναι τα 
εξής: Από τα 500 ηλεκτρονικά καταστήµατα τα 82 δεν χρησιµοποιούν κανένα είδος 
συστήµατος σύστασης, τα 308 χρησιµοποιούν µόνο τη µη προσωποποιηµένη 
σύσταση η οποία είναι η πιο απλή και οι προτάσεις εµφανίζονται σε όλους τους 
πελάτες ανεξαρτήτως των αναγκών, των ενδιαφερόντων τους κ.λ.π. Τέλος µόνο 110 
ηλεκτρονικά καταστήµατα χρησιµοποιούν είτε το συνεργατικό φιλτράρισµα είτε 
συστήµατα σύστασης βασισµένα στο περιεχόµενο είτε συστήµατα σύστασης 
βασισµένα στη γνώση. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας φαίνονται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Συστήµατα σύστασης στα ηλεκτρονικά καταστήµατα
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Εικόνα 3.7 Συστήµατα σύστασης στα ηλεκτρονικά καταστήµατα 
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Κεφάλαιο 4ο - Ανάλυση και σχεδιασµός του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος 
 
 

4.1. Προσδιορισµός Απαιτήσεων 
 

Οι απαιτήσεις από το λογισµικό ταξινοµούνται σε λειτουργικές και σε µη 
λειτουργικές απαιτήσεις. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις λειτουργίες-ενέργειες που θα 
πρέπει να εκτελεί το πληροφοριακό σύστηµα. Οι λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν 
τη συµπεριφορά του πληροφοριακού συστήµατος δηλαδή πώς θα πρέπει να 
συµπεριφέρεται κατά την εκτέλεσή του. 

Οι µη λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις ιδιότητες που πρέπει να έχει 
το λογισµικό όπως είναι η απόδοση, η αξιοπιστία, η ασφάλεια κ.λ.π. 
 

4.1.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις θα περιγραφούν αναλυτικά στη διαδικασία 
περιγραφής των περιπτώσεων χρήσης. 
 

4.1.2. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 
1. Απαιτήσεις χρήσης 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα διαθέτει ένα φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον εργασίας καθώς για να το χειριστεί δεν θα χρειάζονται εξειδικευµένες 
γνώσεις πληροφορικής µε αποτέλεσµα να είναι εύκολο στην εκµάθηση από τους 
χρήστες. Το interface του ηλεκτρονικού καταστήµατος θα περιλαµβάνει όλες τις 
σύγχρονες τεχνολογίες της διεπαφής που απαιτούνται όπως µενού, γραφικά, 
παράθυρα κ.λ.π. Για να εξοικειωθεί ο χρήστης µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα 
απαιτείται ελάχιστος χρόνος. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα παρέχει 
µηχανισµούς on-line βοήθειας. 
 
2. Απαιτήσεις αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα είναι πάντα διαθέσιµο για λειτουργία όταν το 
απαιτεί ο χρήστης. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα εγγυάται τις κατά το δυνατόν 
λιγότερες αποτυχίες του, όσο εκτελείται από το χρήστη. Θα εξασφαλίζει στο χρήστη 
την ασφαλή και έκρυθµη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος και τη 
βεβαίωση ότι δε θα χάνεται η πρόοδος του χρήστη µετά από κάποια αποτυχία. 
 
3. Απαιτήσεις απόδοσης 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν θα δεσµεύει πόρους από το λειτουργικό 
σύστηµα καθώς οι απαιτήσεις του δεν είναι υψηλές. Σχετικά µε τις απαιτήσεις 
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απόκρισης το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα θα αποκρίνεται άµεσα στο 
σύστηµα και θα διαχειρίζεται τα δεδοµένα του χρήστη γρήγορα. Τέλος όσον αφορά 
τις απαιτήσεις όγκου το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν θα καταλαµβάνει µεγάλο µέρος 
στο σκληρό δίσκο µε αποτέλεσµα να µην επιβαρύνει τις συνολικές επιδόσεις του 
συστήµατος. 
 
4. Απαιτήσεις υποστήριξης 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα µπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε διάφορα 
λειτουργικά συστήµατα όπως Windows και Unix. Επίσης θα διατίθεται εγχειρίδιο το 
οποίο θα επεξηγεί και θα διευκρινίζει λεπτοµερώς θέµατα εγκατάστασης και 
λειτουργίας της εφαρµογής. 
 
5. Απαιτήσεις σχεδίασης 
 

Θα υπάρχει αναλυτική σχεδίαση των διαγραµµάτων UML δηλαδή των 
διαγραµµάτων περιπτώσεων χρήσης, τάξεων, αντικειµένων, συνεργασίας, 
ακολουθίας, δραστηριοτήτων, καταστάσεων, συστατικών και διάταξης. Επίσης θα 
υπάρχει αναλυτική σχεδίαση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων (∆Ρ∆) και των 
τριών επιπέδων, των διαγραµµάτων µετάβασης καταστάσεων (∆ΜΚ), των 
διαγραµµάτων δοµών και λεπτοµερειακός σχεδιασµός µε ψευδοκώδικα. 
 
6. Απαιτήσεις υλοποίησης 
 

Θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα προγραµµατισµού java (java server pages) λόγω 
των πλεονεκτηµάτων που έχει σε σχέση µε ανταγωνιστικές τεχνολογίες σε 
συνδυασµό µε χρήση SQL για υποβολή ερωτηµάτων προς τη βάση δεδοµένων. Τα 
λογισµικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος είναι το Eclipse, η MySQL και ο Apache Tomcat. Επίσης θα 
χρησιµοποιηθούν οι τεχνολογίες HTML, CSS, JavaScript, JQuery και Ajax. 
 
7. Απαιτήσεις επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα 
 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει τη σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω του πρωτοκόλλου JDBC ώστε να υπάρχει 
συγχρονισµός της λειτουργίας του. 
 
8. Απαιτήσεις βάσεων δεδοµένων 
 

Θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα βάσεων δεδοµένων µε συνολικά 12 πίνακες. Η 
βάση δεδοµένων θα αναλυθεί σε άλλη ενότητα. 
 
9. Φυσικές απαιτήσεις 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα εγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή του 
φοιτητή που ανέπτυξε την παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή. Ο επεξεργαστής και η 
µνήµη του φορητού είναι 2GHZ και 2.74 GB RAM αντίστοιχα. Γενικά οι απαιτήσεις 
για υπολογιστική ισχύ είναι ελάχιστες και µπορεί να εγκατασταθεί πλέον στο σύνολο 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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10. Απαιτήσεις ασφάλειας 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα περιλαµβάνει απαιτήσεις ασφάλειας µε 
διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε αυτό για κάθε είδους χρήστη. Συνολικά 
θα υπάρχουν 3 είδη χρηστών. Το πρώτο είδος χρήστη θα µπορεί να περιηγείται 
ελεύθερα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και να πραγµατοποιεί αγορές οπότε δεν θα 
χρειάζεται κάποια εξουσιοδότηση πρόσβασης. Το δεύτερο είδος χρήστη θα µπορεί να 
εγγραφεί και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. Τέλος το τελευταίο είδος χρήστη θα είναι ο διαχειριστής ο οποίος θα 
µπορεί να έχει την πλήρη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Επίσης θα 
υπάρχει ένα firewall για µεγαλύτερη προστασία καθώς και κρυπτογράφηση των 
«ευαίσθητων» πληροφοριών για την προστασία των δεδοµένων των πελατών χωρίς 
να υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής ή ανεπιθύµητων παρεµβάσεων. 
 
11. Απαιτήσεις ταχύτητας 
 

Το σύστηµα θα ανταποκρίνεται σε κάθε ενέργεια του χρήστη, ενώ οι 
αποκρίσεις του συστήµατος θα είναι άµεσες κάνοντας έτσι τη χρήση του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος πολύ άνετη µιας και ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των 
ενεργειών του χρήστη θα είναι µέχρι το ένα δέκατο του δευτερολέπτου. 
 
12. Απαιτήσεις επεκτασιµότητας 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης και 
επέκτασης µε στόχο την κάλυψη του ολοένα και αυξανόµενου αριθµού υπηρεσιών 
που θα πρέπει τα ηλεκτρονικά καταστήµατα να προσφέρουν στους πελάτες τους. 
 
13. Απαιτήσεις χωρητικότητας 
 

Ο διακοµιστής στον οποίο το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα είναι 
εγκαταστηµένο θα έχει διαθέσιµη χωρητικότητα ικανή ώστε να καταγράφει όλα τα 
δεδοµένα που σχετίζονται µε τους χρήστες όπως οι αγορές που πραγµατοποίησαν 
καθώς και εκείνα του ηλεκτρονικού καταστήµατος όπως τα προϊόντα που είναι 
αποθηκευµένα µέσα σε αυτό. 
 
14. Απαιτήσεις φορητότητας 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα έχει τη δυνατότητα να εκτελείται σε 
διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα (π.χ. Windows, Unix) και συστήµατα βάσεων 
δεδοµένων (π.χ. MySQL, Oracle). 
 
15. Απαιτήσεις συντηρησιµότητας 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασµένο και 
υλοποιηµένο ώστε να είναι δυνατή η διόρθωση και η τροποποίησή του. 
 
16. Απαιτήσεις επαναχρησιµοποίησης 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα είναι κατά τέτοιο τρόπο υλοποιηµένο ώστε οι 
λειτουργίες του να βρίσκονται σε τάξεις για να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. 
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4.2. ∆ιαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης 
 

Το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) απεικονίζει µε 
γραφικό τρόπο την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα δηλαδή περιγράφει τη 
λειτουργικότητα του συστήµατος όπως αυτό είναι ορατό από τους εξωτερικούς 
χρήστες. Ωστόσο το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης δεν περιγράφει µε τη σειρά τα 
βήµατα που απαιτούνται προκειµένου να ολοκληρωθεί µια λειτουργία. Τα 
διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης αποτελούνται από τα εξής στοιχεία: 
 
1. Περίπτωση χρήσης 
 

Μια περίπτωση χρήσης (use case) αντιπροσωπεύει τις λειτουργίες που θα 
πρέπει να εκτελεστούν από τους χειριστές που αλληλεπιδρούν µε το σύστηµα. Μια 
περίπτωση χρήσης συµβολίζεται µε έλλειψη κάτω από την οποία αναγράφεται το 
όνοµα της περίπτωσης χρήσης όπως φαίνεται στο παράδειγµα της εικόνας 4.1 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ

 
Εικόνα 4.1 Γραφική απεικόνιση της περίπτωσης χρήσης 

 
2. Χειριστής 
 

Οι χειριστές (actors) ενός συστήµατος είναι εξωτερικές οντότητες δηλαδή 
µπορεί να είναι είτε άνθρωποι (π.χ. πελάτες, επισκέπτες, καθηγητές κ.λ.π.) είτε 
εξωτερικά συστήµατα (π.χ. τράπεζα, βιβλιοθήκη κ.λ.π.) που αλληλεπιδρούν µε το 
σύστηµα για την εκπλήρωση των λειτουργιών που είναι υπεύθυνος ο κάθε χειριστής. 
Κάθε χειριστής είτε είναι άνθρωπος είτε κάποιο εξωτερικό σύστηµα συµβολίζεται µε 
ένα εικονίδιο όπως φαίνεται στο παράδειγµα της εικόνας 4.2. 
 

WEB CUSTOMER BANK

 
Εικόνα 4.2 Γραφική απεικόνιση ενός χειριστή 

 
3. Σχέση 
 

Η σχέση (relationship) συµβολίζεται µε µια γραµµή που στην άκρη έχει ένα 
βέλος µε φορά από το χειριστή προς την περίπτωση χρήσης και δηλώνει τη σχέση 
ενός χειριστή µε µια περίπτωση χρήσης. Στο παράδειγµα της εικόνας 4.3 
αναπαριστάται η γραφική απεικόνιση της σχέσης 
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WEB CUSTOMER ΣΥΝ∆ΕΣΗ

 
Εικόνα 4.3 Γραφική απεικόνιση της σχέσης 

 
4. Συµπερίληψη 
 

Η συµπερίληψη (include) είναι µια ειδική περίπτωση σχέσης στην οποία µία 
περίπτωση χρήσης συµπεριλαµβάνει την άλλη και είναι υποχρεωτική δηλαδή πάντα η 
µία περίπτωση χρήσης θα συµπεριλαµβάνει την άλλη. Στη συµπερίληψη µία 
περίπτωση χρήσης συµπεριλαµβάνει τη λειτουργικότητα µιας άλλης περίπτωσης 
χρήσης. Η συµπερίληψη απεικονίζεται µε µία διακεκοµµένη γραµµή που στην άκρη 
έχει ένα βέλος µε την επιγραφή «include» µε φορά από την περίπτωση χρήσης που 
συµπεριλαµβάνει προς αυτήν που συµπεριλαµβάνεται. Στο παράδειγµα της εικόνας 
4.4 η περίπτωση χρήσης «Εγγραφή στο newsletter» συµπεριλαµβάνει την περίπτωση 
χρήσης «Σύνδεση» επειδή προκειµένου να γραφτεί στο newsletter ο πελάτης πρέπει 
πρώτα να έχει συνδεθεί επιτυχώς στο σύστηµα. 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTERWEB CUSTOMER ΣΥΝ∆ΕΣΗ

<<include>>

 
Εικόνα 4.4 Γραφική απεικόνιση ενός παραδείγµατος µε χρήση της συµπερίληψης 

µεταξύ περιπτώσεων χρήσης 
 
5. Επέκταση 
 

Στην επέκταση (extend) µια περίπτωση χρήσης επεκτείνει προαιρετικά τη 
συµπεριφορά µιας άλλης περίπτωσης χρήσης. Στο παράδειγµα της εικόνας 4.5 όταν 
κάποιος χρήστης επιθυµήσει να συνδεθεί στο σύστηµα µπορεί να επιλέξει τη 
δυνατότητα το σύστηµα να τον θυµάται ώστε τις επόµενες φορές να µην χρειάζεται 
να πληκτρολογεί τον κωδικό. Η επέκταση απεικονίζεται µε µία διακεκοµµένη γραµµή 
που στην άκρη έχει ένα βέλος µε φορά αντίθετη από αυτή της συµπερίληψης ενώ 
πάνω στο βέλος υπάρχει η επιγραφή «extend». 
 

ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙWEB CUSTOMER ΣΥΝ∆ΕΣΗ

<<extend>>

 
Εικόνα 4.5 Γραφική απεικόνιση ενός παραδείγµατος µε χρήση της επέκτασης µεταξύ 

περιπτώσεων χρήσης 
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6. Γενίκευση 
 

Η γενίκευση σηµαίνει ότι µια περίπτωση χρήσης (γενικής) κληρονοµεί τη 
συµπεριφορά µιας άλλης περίπτωσης χρήσης (ειδικής) την οποία και εξειδικεύει. Η 
γενίκευση αποτελεί µια σηµαντική αρχή της αντικειµενοστραφούς ανάλυσης η οποία 
ονοµάζεται κληρονοµικότητα. Στο παράδειγµα της εικόνας 4.6 φαίνεται η χρήση της 
γενίκευσης που απεικονίζεται µε ένα βέλος που δείχνει από την ειδική στη γενική 
περίπτωση χρήσης. 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ PAYPAL

 
Εικόνα 4.6 Γραφική απεικόνιση ενός παραδείγµατος µε χρήση της γενίκευσης 
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4.2.1. ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
 
 
Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος είναι τα εξής: 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ

WEB 
CUSTOMER

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Εικόνα 4.7 Το πρώτο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ...

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ 
(ΑΥΞΟΥΣΑ Η ΦΘΙΝΟΥΣΑ)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

<<extend>>

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΜΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

<<extend>>

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

<<extend>>

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤO 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ "ΝΕ...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣ...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣ...

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣ...

<<extend>>

<<extend>><<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

WEB 
CUSTOMER

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ "T...

<<extend>>

<<extend>>

 
Εικόνα 4.8 Το δεύτερο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

<<extend>>

<<extend>>

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

<<extend>>

WEB 
CUSTOMER

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

<<include>>

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ PAYPAL

<<include>> <<include>>

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

<<include>>

 
Εικόνα 4.9 Το τρίτο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 

 



 65

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ SITE

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΝΟΥ "ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ"

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΝΟΥ "ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ"

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΝΟΥ "ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Τ...

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

WEB 
CUSTOMER

ΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ...

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ

ADMINISTRATOR

<<include>>

<<include>>

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

<<extend>>

<<extend>>

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

<<extend>>

 
Εικόνα 4.10 Το τέταρτο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ADMINISTRATOR

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Εικόνα 4.11 Το πέµπτο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

WEB 
ADMINISTRATOR

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

<<extend>>

<<extend>>
ΑΛΛΑΓΗ STATUS ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

<<extend>>

 
Εικόνα 4.12 Το έκτο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΜΕΝΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΜΕΝΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΝΟΥ

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ADMINISTRATOR

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Εικόνα 4.13 Το έβδοµο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΧΡΗΣΤΗ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΧΡΗΣΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER 
ΣΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ NEWSLETTER

ADMINISTRATOR

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
Εικόνα 4.14 Το όγδοο διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης του συνολικού συστήµατος 
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4.2.2. Αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εγγραφή στο newsletter» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εγγραφή στο newsletter» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χειριστής µπορεί µέσω µιας φόρµας να συµπληρώσει το  username/email και το 
password για να δηµιουργήσει και να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό του 
λογαριασµό. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χειριστής επιλέξει τη λειτουργία «Εγγραφή 
στο newsletter». 
1.      Το σύστηµα παρουσιάζει µια φόρµα όπου ζητάει από τον χειριστή να εισάγει 

το username/email και το password που επιθυµεί. 
2. Ο χειριστής εισάγει το username/email και το password και πατάει το 

πλήκτρο αποθήκευση. 
3. Το σύστηµα αποθηκεύει το username/email και το password, εµφανίζει 

κατάλληλο µήνυµα επιτυχούς δηµιουργίας username/email και password και 
εµφανίζει υπερσύνδεσµο για να συνδεθεί ο χειριστής στο λογαριασµό του. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χειριστής εισάγει λανθασµένη πληροφορία» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χειριστής έχει εισάγει λανθασµένη ή άκυρη ή 
υπάρχουσα πληροφορία. 
3α. Το σύστηµα παρουσιάζει στον χειριστή το σχετικό µήνυµα λάθους. 
3β. Ο χειριστής εισάγει εκ νέου το username/email και το password. 
3γ. Το σύστηµα ελέγχει ξανά αν η πληροφορία που δόθηκε είναι σωστή. 
3δ. Εάν η πληροφορία είναι σωστή το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 3 της 

βασικής ροής δεδοµένων. 
3ε. Εάν η πληροφορία δεν είναι σωστή το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 3α της 

εναλλακτικής ροής 1. 
Λανθασµένη πληροφορία για την εγγραφή στο newsletter µπορεί να είναι: 
• ∆εν έχει εισαχθεί πληροφορία είτε στο ένα είτε και στα δύο πεδία της φόρµας 
• Το username/email και το password είναι ήδη καταχωρηµένα στη βάση 

δεδοµένων 
• Ο τρόπος γραφής του email δεν είναι έγκυρος 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Η πληροφορία username/email και password πρέπει να µεταφέρεται από το 
πρόγραµµα φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένη στο 
διακοµιστή ιστού (web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής 
δεδοµένων. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο 
αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
∆εν υπάρχει 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Ο λογαριασµός δηµιουργήθηκε επιτυχώς και ο χειριστής µπορεί να συνδεθεί 

στο λογαριασµό του. 
2. Ο λογαριασµός δε δηµιουργήθηκε επιτυχώς γιατί ο χειριστής απέτυχε να 

εισάγει τη σωστή πληροφορία. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Σύνδεση» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Σύνδεση» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χειριστής εισάγει το username και το password για να συνδεθεί στο σύστηµα 
ανάλογα µε το ρόλο του. Αν το username και το password αντιστοιχεί σε πελάτη τότε 
αποκτά το ρόλο του καταχωρηµένου πελάτη. Αν το username και το password 
αντιστοιχεί σε διαχειριστή τότε αποκτά το ρόλο του διαχειριστή του συστήµατος. Εάν 
ο χειριστής δεν έχει λογαριασµό στο σύστηµα, του δίνεται η δυνατότητα να εγγραφή 
στο σύστηµα. Τέλος του δίνεται η δυνατότητα εάν δεν θυµάται το password να λάβει 
νέο password µέσω του email του που το είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του στο 
newsletter. 
1.2.   Χειριστές: «web customer», «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χειριστής επιλέξει τη λειτουργία 
«Σύνδεση». 
1.      Το σύστηµα παρουσιάζει µια φόρµα εισαγωγής µε την οποία ζητάει από το 

χειριστή να δώσει το username και το password. 
2. Ο χειριστής εισάγει το username και το password και πατάει το πλήκτρο 

σύνδεση. 
3. Το σύστηµα ελέγχει αν το ζευγάρι των τιµών username/password αντιστοιχεί 

σε κάποιον χειριστή του συστήµατος. 
4. Ο χειριστής εισέρχεται στο σύστηµα αποκτώντας πρόσβαση στη 

λειτουργικότητα του ρόλου που έχει ο χρήστης (web customer ή 
administrator). 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Αποτυχία ταυτοποίησης χειριστή» 
Το σύστηµα δεν µπόρεσε να αναγνωρίσει το συνδυασµό username/password. 
4α. Το σύστηµα παρουσιάζει στον χειριστή σχετικό µήνυµα. 
4β. Η ροή µεταφέρεται στο βήµα 1 της βασικής ροής. 
2.2.2. Εναλλακτική ροή 2 – «Εγγραφή στο newsletter» 
Ο χειριστής δεν έχει λογαριασµό. Το σύστηµα επιτρέπει την «Εγγραφή στο 
newsletter» σε όσους δεν έχουν λογαριασµό. 
2.2.3. Εναλλακτική ροή 3 – «Αποστολή νέου κωδικού» 
Ο χειριστής έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης και το σύστηµα µέσω µιας φόρµας, 
όπου θα γράψει το email που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του στο newsletter, θα 
του αποστείλει στο email του έναν νέο κωδικό. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Η πληροφορία username/email και password πρέπει να µεταφέρεται από το 
πρόγραµµα φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένη στο 
διακοµιστή ιστού (web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής 
δεδοµένων. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο 
αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
∆εν υπάρχει 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Ο χειριστής ταυτοποιήθηκε επιτυχηµένα από το σύστηµα και ξεκίνησε να 

χρησιµοποιεί το σύστηµα. 
2. Το σύστηµα απέτυχε να ταυτοποιήσει τον χειριστή και έτσι δεν µπορεί να 

έχει πρόσβαση στο σύστηµα σύµφωνα µε το ρόλο που θα του αντιστοιχούσε. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Αποστολή νέου κωδικού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Αποστολή νέου κωδικού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Στην περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει το κωδικό το σύστηµα µπορεί να του 
αποστείλει νέο κωδικό. Όταν ο χρήστης επιλέξει την αποστολή νέου κωδικού τότε 
εµφανίζεται µια φόρµα όπου του ζητείται να συµπληρώσει το email που είχε δηλώσει 
κατά την εγγραφή του στο newsletter µε σκοπό να του σταλθεί στο email του ο νέος 
κωδικός. 
1.2.   Χειριστές: «web customer», «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χρήστης επιλέξει τη λειτουργία 
«Αποστολή νέου κωδικού». 
1.      Το σύστηµα παρουσιάζει µια φόρµα εισαγωγής µε την οποία ζητάει από το 

χρήστη να δώσει το email που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του στο 
newsletter. 

2. Ο χρήστης εισάγει το email και πατάει το πλήκτρο Reset. 
3. Το σύστηµα ελέγχει αν το email υπάρχει στη βάση δεδοµένων του 

συστήµατος. 
4. Στο email του χρήστη αποστέλλεται ο νέος κωδικός και εµφανίζεται 

κατάλληλο µήνυµα για την επιτυχή αποστολή νέου κωδικού στο 
συγκεκριµένο email. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης εισάγει λανθασµένη πληροφορία» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει εισάγει λανθασµένη ή άκυρη 
πληροφορία. 
3α. Το σύστηµα παρουσιάζει στο χρήστη σχετικό µήνυµα λάθους. 
3β. Ο χειριστής εισάγει εκ νέου το email και πατάει το πλήκτρο Reset. 
3γ. Το σύστηµα ελέγχει ξανά αν η πληροφορία που δόθηκε είναι σωστή. 
3δ. Εάν η πληροφορία είναι σωστή το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 4 της 

βασικής ροής δεδοµένων. 
3ε. Εάν η πληροφορία δεν είναι σωστή το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 3α της 

εναλλακτικής ροής 1. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο newsletter. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα ταυτοποίησε το email που εισήγαγε ο χρήστης µε αυτό που 

υπάρχει στη βάση δεδοµένων και έτσι του αποστάλθηκε νέος κωδικός. 
2. Το σύστηµα απέτυχε να ταυτοποιήσει το email που εισήγαγε ο χρήστης µε 

αυτό που υπάρχει στη βάση δεδοµένων και έτσι δεν του αποστάλθηκε νέος 
κωδικός. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ήλωση προσωπικών στοιχείων και 
προτιµήσεων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ήλωση προσωπικών στοιχείων και 

προτιµήσεων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης αφού εισέλθει στο σύστηµα και ανάλογα µε τους ρόλους του µπορεί να  
προβεί στις εξής ενέργειες: α) αλλάξει τον κωδικό του (αν το επιθυµεί), β) να 
δηλώσει το όνοµα και το επίθετό του και γ) να δηλώσει σε ποια προϊόντα 
ενδιαφέρεται να λαµβάνει newsletter. Επιπλέον ο διαχειριστής του συστήµατος εκτός 
από αυτές τις ενέργειες θα µπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χρήστης εισέλθει επιτυχώς στο σύστηµα. 
1.      Το σύστηµα παρουσιάζει µια φόρµα εισαγωγής µε την οποία ζητάει από το 

χρήστη να αλλάξει τον κωδικό του (αν το επιθυµεί), να δηλώσει το όνοµα 
του, το επίθετό του καθώς επίσης και σε ποια προϊόντα επιθυµεί να λαµβάνει 
ενηµερωτικά δελτία. Επιπλέον ο διαχειριστής έχει τον πλήρη έλεγχο του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

2. Ο χρήστης εισάγει ή διορθώνει τα πεδία που επιθυµεί και πατάει το πλήκτρο 
Αποθήκευση. 

3. Το σύστηµα αποθηκεύει τα νέα δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Η πληροφορία password πρέπει να µεταφέρεται από το πρόγραµµα φυλλοµέτρησης 
ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένη στο διακοµιστή ιστού (web server) έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα πλαίσια του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit 
MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει εισέλθει επιτυχώς στο σύστηµα. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα αποθηκεύει στη βάση δεδοµένων τις δηλώσεις και τις 

προτιµήσεις του χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Αποσύνδεση» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Αποσύνδεση» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης αφού έχει συνδεθεί επιτυχώς και βρίσκεται στον προσωπικό του 
λογαριασµό µπορεί να πατήσει πάνω στον υπερσύνδεσµο «Αποσύνδεση» για να 
αποσυνδεθεί από τον προσωπικό του λογαριασµό. 
1.2.   Χειριστές: «web customer», «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χρήστης εισέλθει επιτυχώς στο σύστηµα. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Αποσύνδεση». 
2. Εµφανίζεται η αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει εισέλθει επιτυχώς στο σύστηµα. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Μετά την αποσύνδεση εµφανίζεται η αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Ενηµέρωση πελατών για τα διαθέσιµα 
προϊόντα» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Ενηµέρωση πελατών για τα διαθέσιµα 

προϊόντα» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Βοήθεια» της κεντρικής 
σελίδας και να επιλέξει τα διαθέσιµα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος για 
τα οποία επιθυµεί να ενηµερωθεί λεπτοµερώς. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει µόλις ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Βοήθεια». 
1.      Εµφανίζονται τα διαθέσιµα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο προϊόν που ενδιαφέρεται για να ενηµερωθεί. 
3. Εµφανίζεται ένα παράθυρο µε την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. 
4. Ο χρήστης αφού διαβάσει την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος µπορεί να 

κλείσει το παράθυρο είτε πατώντας το εικονίδιο Χ του παραθύρου είτε 
πατώντας το πλήκτρο esc από το πληκτρολόγιο και να ξαναβρεθεί στην 
προηγούµενη σελίδα όπου βρίσκονται τα διαθέσιµα προς ενηµέρωση 
προϊόντα.. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
∆εν υπάρχει. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφανίζεται το παράθυρο µε την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Αναζήτηση από τη φόρµα αναζήτησης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Αναζήτηση από τη φόρµα αναζήτησης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισάγει σε µια φόρµα αναζήτησης που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα 
του ηλεκτρονικού καταστήµατος την ονοµασία του προϊόντος που επιθυµεί να βρει. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης εισάγει στη φόρµα αναζήτησης 
την ονοµασία του προϊόντος που επιθυµεί και πατήσει το πλήκτρο enter από το 
πληκτρολόγιο ή το εικονίδιο δίπλα από τη φόρµα. 
1.      Ο χρήστης πληκτρολογεί την ονοµασία του προϊόντος που επιθυµεί να βρει 

και πατάει enter από το πληκτρολόγιο ή το εικονίδιο δίπλα από τη φόρµα. 
2. Το σύστηµα αναζητάει και εµφανίζει τα προϊόντα που αντιστοιχούν στην 

ονοµασία του προϊόντος. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Το προϊόν που εισήχθη δεν βρέθηκε» 
Το σύστηµα δεν βρήκε στη βάση δεδοµένων το όνοµα του προϊόντος που 
αναζητήθηκε από τη φόρµα αναζήτησης. 
2α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα ότι δεν υπάρχουν 

αποτελέσµατα για τη συγκεκριµένη αναζήτηση. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
∆εν υπάρχει. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τα προϊόντα που εισήγαγε ο χρήστης. 
2. Το σύστηµα δεν βρήκε τα προϊόντα και ενηµερώνει το χρήστη. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Περιήγηση στο µενού των προϊόντων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Περιήγηση στο µενού των προϊόντων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στο κεντρικό µενού του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος και να βρει τα προϊόντα που επιθυµεί ανά κατηγορία. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης αρχίζει να περιηγείται στο µενού 
των προϊόντων. 
1.      Ο χρήστης περιηγείται στο µενού των προϊόντων και µπορεί να δει τις 

υποκατηγορίες των προϊόντων που επιθυµεί. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε µια υποκατηγορία για να δει τα προϊόντα που 

τον ενδιαφέρουν. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει τα προϊόντα. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
∆εν υπάρχει. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τα προϊόντα. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση προϊόντων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση προϊόντων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να δει τα προϊόντα που εµφανίζονται είτε µετά από αναζήτηση είτε 
µετά από επιλογή κάποιας υποκατηγορίας από το µενού. Επίσης µπορεί να δει τα 
προϊόντα ταξινοµηµένα ως προς διάφορα κριτήρια. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης αναζητήσει προϊόντα από τη 
φόρµα αναζήτησης είτε όταν κάνει κλικ πάνω σε µια υποκατηγορία. 
1.      Ο χρήστης βλέπει τα προϊόντα µε προκαθορισµένη σειρά εµφάνισης. 
2. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει σε κάθε σελίδα να εµφανίζεται συγκεκριµένος 

αριθµός προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να διαλέξει να 
εµφανίζονται 5,10,20,50 και 100 προϊόντα ανά σελίδα. Ο προκαθορισµένος 
αριθµός εµφάνισης είναι 5 προϊόντα ανά σελίδα. 

3. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να εµφανίζονται τα προϊόντα ταξινοµηµένα ως 
προς συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα εισάγει ο 
διαχειριστής κατά την εισαγωγή κάποιας υποκατηγορίας προϊόντων στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

4. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να εµφανίζονται τα προϊόντα µε αύξουσα ή 
φθίνουσα σειρά. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει είτε να έχει κάνει αναζήτηση είτε να έχει διαλέξει κάποια 
υποκατηγορία από το µενού των προϊόντων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τα προϊόντα. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν για να δει τα χαρακτηριστικά 
του και να προχωρήσει στην αγορά του αν το επιθυµεί. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Θα πρέπει να έχουν εµφανιστεί τα προϊόντα. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση του προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά του. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή ποσότητας προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή ποσότητας προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί µέσα σε µια φόρµα να βάλει τη ποσότητα του προϊόντος που 
επιθυµεί να αγοράσει 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µαζί µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µία φόρµα 

µε προκαθορισµένη τιµή 1 που αντιστοιχεί στο συνολικό αριθµό του 
συγκεκριµένου προϊόντος. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Αλλαγή της ποσότητας του προϊόντος» 
Ο χρήστης επιθυµεί να αγοράσει µεγαλύτερη ποσότητα από ένα συγκεκριµένο 
προϊόν. 
1α. Ο χρήστης διορθώνει την ποσότητα του προϊόντος που επιθυµεί να αγοράσει 

αλλάζοντας το νούµερο µέσα στη φόρµα. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Η ποσότητα του προϊόντος έχει αλλάξει. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Προσθήκη στο καλάθι» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Προσθήκη στο καλάθι» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη στο καλάθι» για να προβεί στην 
αγορά κάποιου προϊόντος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µαζί µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ένα 

εικονίδιο µε τίτλο «Προσθήκη στο καλάθι»  
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στο συγκεκριµένο εικονίδιο για να προσθέσει το 

προϊόν στο καλάθι αγοράς. 
3. Το σύστηµα προσθέτει το προϊόν στο καλάθι αγοράς, αφαιρεί τη ποσότητα 

από τη βάση δεδοµένων και εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Το προϊόν που εισήχθη υπάρχει ήδη» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι το προϊόν έχει εισαχθεί ήδη. 
3α. Το σύστηµα αναγνωρίζει ότι το προϊόν προστέθηκε ήδη στο καλάθι αγοράς 

και δεν προβαίνει πάλι στη συγκεκριµένη ενέργεια. 
2.2.2. Εναλλακτική ροή 2 – «Η ποσότητα του προϊόντος υπερβαίνει το στοκ 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι η ποσότητα του προϊόντος που εισήχθη έχει υπερβεί το 
διαθέσιµο στοκ του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
3α. Ο χρήστης προσθέτει στη φόρµα τη ποσότητα που επιθυµεί να παραγγείλει. 
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3β. Ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη στο καλάθι». 
3γ. Το σύστηµα ελέγχει στη βάση δεδοµένων το διαθέσιµο στοκ και το 

συγκρίνει µε τη ποσότητα που εισήγαγε ο χρήστης. 
3δ. Αν η ποσότητα που εισήγαγε ο χρήστης είναι µικρότερη από το διαθέσιµο 

στοκ τότε η ποσότητα προστίθεται στο καλάθι αγοράς. 
3ε. Αν η ποσότητα που εισήγαγε ο χρήστης είναι µεγαλύτερη από το διαθέσιµο 

στοκ τότε το σύστηµα βγάζει µήνυµα που ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν 
υπάρχουν τόσα διαθέσιµα προϊόντα και προσθέτει στο καλάθι αγοράς όλα τα 
διαθέσιµα προϊόντα που υπάρχουν. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Η ποσότητα του προϊόντος καθώς και η συνολική τιµή του προϊόντος 

φαίνεται στη συγκεκριµένη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος καθώς 
και σε όλες τις σελίδες στις οποίες µπορεί να περιηγηθεί ο χρήστης. 

 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 
σύστασης Top Sellers» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 

σύστασης Top Sellers» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από το σύστηµα σύστασης 
«Top Sellers» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση του προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά του. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 
σύστασης Νέες αφίξεις» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 

σύστασης Νέες αφίξεις» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από το σύστηµα σύστασης 
«Νέες αφίξεις» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση του προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά του. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 
σύστασης Προσφορές» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 

σύστασης Προσφορές» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από το σύστηµα σύστασης 
«Προσφορές» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση του προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά του. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 
σύστασης Έχετε επισκεφθεί» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 

σύστασης Έχετε επισκεφθεί» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από το σύστηµα σύστασης 
«Έχετε επισκεφθεί» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να είναι στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση του προϊόντος µε τα χαρακτηριστικά του. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 
σύστασης Επισκέπτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, πήραν επίσης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή προϊόντος από το σύστηµα 

σύστασης Επισκέπτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, πήραν επίσης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από το σύστηµα σύστασης 
«Επισκέπτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, πήραν επίσης» που βρίσκεται στη σελίδα 
κάποιου προϊόντος µε την προϋπόθεση ότι έχει αγοραστεί µαζί µε ένα τουλάχιστον 
προϊόν. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει. 
2. Το σύστηµα αναζητάει στη βάση δεδοµένων µαζί µε ποια άλλα προϊόντα έχει 

αγοραστεί το συγκεκριµένο προϊόν. 
3. Κάτω από το συγκεκριµένο προϊόν εµφανίζεται µια λίστα που συστήνει στο 

χρήστη τα προϊόντα που αγοράστηκαν µαζί µε αυτό. 
4. Ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν που τον ενδιαφέρει από το 

συγκεκριµένο σύστηµα σύστασης. 
5. Εµφανίζεται το προϊόν µαζί µε τα χαρακτηριστικά που το αποτελούν, την 

τιµή που έχει (µε έκπτωση ή χωρίς) καθώς και τα υπολειπόµενα κοµµάτια 
που έχουν µείνει (σε περίπτωση που το διαθέσιµο στοκ είναι µικρό).   

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Το συγκεκριµένο προϊόν δεν αγοράστηκε µαζί µε 

κάποιο άλλο» 
Το σύστηµα δεν βρήκε κάποιο προϊόν που αγοράστηκε µαζί µε το συγκεκριµένο 



 81

προϊόν. 
2α. Το σύστηµα στη συγκεκριµένη σελίδα του προϊόντος δεν προβαίνει σε καµιά 

σύσταση στο χρήστη. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κάνει κλικ σε κάποιο προϊόν. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει µια λίστα µε προϊόντα. 
2. Το σύστηµα δεν εµφανίζει καµιά λίστα µε προϊόντα. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση καλαθιού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση καλαθιού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να δει τα προϊόντα που πρόσθεσε στο καλάθι αγοράς καθώς και τη 
συνολική τιµή των προϊόντων. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να δει το καλάθι αγοράς. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο καλάθι αγοράς. 
2. Το σύστηµα εµφανίζει σε ένα παράθυρο τα προϊόντα, τη τιµή του κάθε 

προϊόντος, τη συνολική τιµή των προϊόντων, τη δυνατότητα ανανέωσης της 
ποσότητας των προϊόντων και τη δυνατότητα διαγραφής των προϊόντων. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δεν έχει προσθέσει κανένα προϊόν στο 

καλάθι αγοράς» 
Το σύστηµα δεν εντοπίζει κάποιο προϊόν που προστέθηκε από το χρήστη. 
2α. Το σύστηµα δεν εµφανίζει κανένα προϊόν στο παράθυρο.  
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει προσθέσει κάποιο προϊόν στο καλάθι αγοράς. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Εµφάνιση των προϊόντων, τη τιµή του κάθε ενός και τη συνολική τιµή, τη 

ποσότητα του κάθε προϊόντος και τη δυνατότητα διαγραφής του κάθε 
προϊόντος. 

2. Το σύστηµα δεν εµφανίζει κανένα προϊόν στο παράθυρο. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Ανανέωση αριθµού προϊόντων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Ανανέωση αριθµού προϊόντων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να ανανεώσει τη ποσότητα των προϊόντων που πρόσθεσε στο 
καλάθι αγοράς. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης ανανεώσει τη ποσότητα του 
προϊόντος που πρόσθεσε στο καλάθι αγοράς. 
1.      Ο χρήστης ανανεώνει µέσα σε µια φόρµα τη ποσότητα του προϊόντος που 

επιθυµεί. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο δίπλα από τη φόρµα προκειµένου να 

ανανεωθεί η ποσότητα του προϊόντος. 
3. Το σύστηµα ελέγχει στη βάση δεδοµένων το διαθέσιµο στοκ, το συγκρίνει µε 

τη ποσότητα που εισήγαγε ο χρήστης και το αφαιρεί από τη βάση 
δεδοµένων. 

4. Το σύστηµα προβαίνει στην αλλαγή της τιµής του συγκεκριµένου προϊόντος 
καθώς και στη συνολική τιµή των προϊόντων. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Η ποσότητα του προϊόντος υπερβαίνει το στοκ 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι η ποσότητα του προϊόντος που εισήχθη έχει υπερβεί το 
διαθέσιµο στοκ του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
3α. Το σύστηµα προσθέτει στο καλάθι αγοράς όλα τα διαθέσιµα προϊόντα που 

υπάρχουν. 
3β. Το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 4 της κανονικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει επιλέξει να εµφανιστεί το καλάθι αγοράς. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα ανανέωσε τη ποσότητα του προϊόντος καθώς την τιµή του 

συγκεκριµένου προϊόντος και τη συνολική τιµή των προϊόντων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει κάποιο προϊόν από το καλάθι αγοράς. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης διαγράψει κάποιο προϊόν. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο Χ δίπλα από το προϊόν το οποίο θέλει να 

διαγράψει. 
2. Το σύστηµα διαγράφει το προϊόν από το καλάθι αγοράς και προσθέτει τη 

ποσότητα που είχε στη βάση δεδοµένων 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει επιλέξει να εµφανιστεί το καλάθι αγοράς. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε το συγκεκριµένο προϊόν από το καλάθι αγοράς και 

πρόσθεσε στη βάση δεδοµένων τη ποσότητα που είχε. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Ολοκλήρωση παραγγελίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Ολοκλήρωση παραγγελίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται 
προκειµένου να παραγγείλει το προϊόν. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει τον υπερσύνδεσµο 
«Ολοκλήρωση παραγγελίας» από το καλάθι αγοράς ή τον υπερσύνδεσµο 
«Παραγγελία» που βρίσκεται στην κεφαλίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» από 

το καλάθι αγοράς ή στον υπερσύνδεσµο «Παραγγελία» που βρίσκεται στην 
κεφαλίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

2. Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα 
στοιχεία που εµφανίζονται σε αυτή προκειµένου να προβεί στην αγορά των 
προϊόντων. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης όπως ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας 
κ.λ.π. πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα φυλλοµέτρησης ιστού (internet 
browser) κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού (web server) έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit MD5 
(Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει επιλέξει την ολοκλήρωση παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα αποθήκευσε στη βάση δεδοµένων την παραγγελία. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τρόποι πληρωµής» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τρόποι πληρωµής» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει µε ποιο τρόπο επιθυµεί να προβεί στην πληρωµή των προϊόντων. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει µε ποιο τρόπο επιθυµεί να 
πληρώσει τα προϊόντα που παρήγγειλε. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους τρόπους πληρωµής. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στον τρόπο πληρωµής που επιθυµεί. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης όπως ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας 
κ.λ.π. πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα φυλλοµέτρησης ιστού (internet 
browser) κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού (web server) έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit MD5 
(Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει µηνύµατα αναλόγως την επιλογή του χρήστη. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Πληρωµή µε αντικαταβολή» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Πληρωµή µε αντικαταβολή» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει ότι θα πληρώσει µε αντικαταβολή. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την 
αντικαταβολή. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους τρόπους πληρωµής. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στην πληρωµή µε αντικαταβολή. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Πληρωµή µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 
λογαριασµό» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Πληρωµή µέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασµό» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει ότι θα πληρώσει µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους τρόπους πληρωµής. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στην πληρωµή µε κατάθεση σε τράπεζα. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει ότι θα πληρώσει µε πιστωτική κάρτα. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την 
πιστωτική κάρτα. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους τρόπους πληρωµής. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στην πληρωµή µε πιστωτική κάρτα. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία της 

πιστωτικής κάρτας. 
4. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία. 
5. Το σύστηµα επαληθεύει τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
6. Ο χρήστης συνεχίζει µε τα επόµενα βήµατα προκειµένου να ολοκληρωθεί 

παραγγελία. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή 

ή λανθασµένα» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή ή 
λανθασµένα. 
5α. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα που καλεί το χρήστη να προβεί σε 

διορθώσεις. 
5β. Ο χρήστης προβαίνει στις αλλαγές. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει ξανά τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
5δ. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της βασικής 

ροής. 
5ε. Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 5α της 

εναλλακτικής ροής. 
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3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα 
φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού 
(web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 
κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σε περίπτωση λανθασµένης 

εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Πληρωµή µε PayPal» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Πληρωµή µε PayPal» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει ότι θα πληρώσει µε PayPal. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να πληρώσει µε PayPal. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους τρόπους πληρωµής. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στην πληρωµή µε PayPal. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία. 
4. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία. 
5. Το σύστηµα επαληθεύει τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
6. Ο χρήστης συνεχίζει µε τα επόµενα βήµατα προκειµένου να ολοκληρωθεί 

παραγγελία. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή 

ή λανθασµένα» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή ή 
λανθασµένα. 
5α. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα που καλεί το χρήστη να προβεί σε 

διορθώσεις. 
5β. Ο χρήστης προβαίνει στις αλλαγές. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει ξανά τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
5δ. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της βασικής 

ροής. 
5ε. Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 5α της 

εναλλακτικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα 
φυλλοµέτρησης ιστού κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης 128 bit MD5. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σε περίπτωση λανθασµένης 

εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Συµπλήρωση στοιχείων τιµολόγησης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Συµπλήρωση στοιχείων τιµολόγησης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει τη προτίµησή του στο τιµολόγιο ή την απόδειξη. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει τον τρόπο παραστατικού. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα µε στοιχεία τιµολόγησης. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ στο είδος παραστατικού το τιµολόγιο. 
3. Ο χρήστης συµπληρώνει τα πεδία που εµφανίζονται σε αυτήν την επιλογή. 
4. Το σύστηµα ελέγχει τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
5. Ο χρήστης συνεχίζει µε τα επόµενα βήµατα προκειµένου να ολοκληρωθεί 

παραγγελία. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης επιλέγει σαν είδος παραστατικού την 

απόδειξη» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης επέλεξε σαν είδος παραστατικού την 
απόδειξη. 
2α. Ο χρήστης κάνει κλικ στο είδος παραστατικού την απόδειξη. 
2β. Η εφαρµογή επιστρέφει στο βήµα 3 της βασικής ροής. 
2.2.2. Εναλλακτική ροή 2 – «Τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή 

ή λανθασµένα» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης είναι ελλιπή ή 
λανθασµένα. 
4α. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα που καλεί το χρήστη να προβεί σε 

διορθώσεις. 
4β. Ο χρήστης προβαίνει στις αλλαγές. 
4γ. Το σύστηµα ελέγχει ξανά τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης. 
4δ. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 5 της βασικής 

ροής. 
4ε. Εάν τα στοιχεία δεν είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 4α της 

εναλλακτικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα 
φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού 
(web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 
κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σε περίπτωση λανθασµένης 

εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Συµπλήρωση στοιχείων αποστολής» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Συµπλήρωση στοιχείων αποστολής» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει τη διεύθυνση στην οποία θα λάβει τα προϊόντα. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει τη διεύθυνση στην οποία 
επιθυµεί να παραλάβει τα προϊόντα. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη 

διεύθυνση στην οποία θα του αποσταλούν τα προϊόντα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη διεύθυνση που εισήγαγε κατά τη διαδικασία της 

συµπλήρωσης των στοιχείων τιµολόγησης. 
3. Ο χρήστης κάνει κλικ στο πλήκτρο Αγορά προκειµένου να προβεί στη 

συγκεκριµένη αγορά. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης επιλέγει διαφορετική διεύθυνση» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης επέλεξε διαφορετική διεύθυνση αποστολής. 
2α. Ο χρήστης επιλέγει διαφορετική διεύθυνση αποστολής. 
2β. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου καλείται ο χρήστης να συµπληρώσει 

τα εµφανιζόµενα πεδία. 
2γ. Ο χρήστης συµπληρώνει τα πεδία. 
2δ. Το σύστηµα ελέγχει τα στοιχεία αν είναι ελλιπή ή λανθασµένα. 
2ε. Αν είναι ελλιπή ή λανθασµένα προτρέπει το χρήστη µε κατάλληλο µήνυµα 

να προβεί στις απαιτούµενες αλλαγές. 
2στ. Αν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 3 της 

κανονικής ροής δεδοµένων. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
Τα στοιχεία που συµπληρώνει ο χρήστης πρέπει να µεταφέρονται από το πρόγραµµα 
φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένα στο διακοµιστή ιστού 
(web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 
κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα σε περίπτωση λανθασµένης 

εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη. 
 



 89

Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή διαφήµισης και ανακατεύθυνση 
στο site» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή διαφήµισης και ανακατεύθυνση στο 

site» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει τη διαφήµιση που τον ενδιαφέρει και το σύστηµα τον 
ανακατευθύνει στο site. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στη διαφήµιση 
που τον ενδιαφέρει. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήµιση που τον ενδιαφέρει. 
2. Το σύστηµα ανακατευθύνει το χρήστη στην ιστοσελίδα της συγκεκριµένης 

διαφήµισης. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποια σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει το site της διαφήµισης που έκανε κλικ ο χρήστης. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή µενού τρόπος πληρωµής» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή µενού τρόπος πληρωµής» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριµένο µενού προκειµένου να ενηµερωθεί για τους 
τρόπους πληρωµής. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο συγκεκριµένο 
µενού. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο συγκεκριµένο µενού. 
2. Το σύστηµα εµφανίζει στο χρήστη τις πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους 

πληρωµής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τις πληροφορίες στο χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή µενού τρόπος αποστολής» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή µενού τρόπος αποστολής» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριµένο µενού προκειµένου να ενηµερωθεί για τους 
τρόπους αποστολής. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο συγκεκριµένο 
µενού. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο συγκεκριµένο µενού. 
2. Το σύστηµα εµφανίζει στο χρήστη τις πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους 

αποστολής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τις πληροφορίες στο χρήστη. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή µενού είστε νέος στον κόσµο της 
τεχνολογίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή µενού είστε νέος στον κόσµο της 

τεχνολογίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριµένο µενού προκειµένου να ενηµερωθεί για τα 
διαθέσιµα προϊόντα. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο συγκεκριµένο 
µενού. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο συγκεκριµένο µενού. 
2. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη µε ποιο τρόπο µπορεί να ενηµερωθεί για 

τα διαθέσιµα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τις πληροφορίες στο χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Επιλογή µενού επικοινωνία» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Επιλογή µενού επικοινωνία» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριµένο µενού προκειµένου να ενηµερωθεί για τους 
τρόπους επικοινωνίας µε την επιχείρηση. 
1.2.   Χειριστές: «web customer» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο συγκεκριµένο 
µενού. 
1.      Ο χρήστης κάνει κλικ στο συγκεκριµένο µενού. 
2. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη µε ποιους τρόπους µπορεί να 

επικοινωνήσει µε την επιχείρηση. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τις πληροφορίες στο χρήστη. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση κωδικού, στοιχείων και 
προτιµήσεων διαχειριστή» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση κωδικού, στοιχείων και 

προτιµήσεων διαχειριστή» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποίηση τον κωδικό του, τα στοιχεία του και τις 
προτιµήσεις του. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης συνδεθεί στον προσωπικό του 
λογαριασµό. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει την κατάλληλη φόρµα. 
2. Ο χρήστης τροποποιεί τα δεδοµένα που εµφανίζονται στη φόρµα και πατάει 

το πλήκτρο αποθήκευση. 
3. Το σύστηµα ελέγχει τον κωδικό που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
4. Το σύστηµα αποθηκεύει τον κωδικό. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δεν πληκτρολογεί το τρέχων ή το νέο 

κωδικό» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενό το πεδίο του κωδικού. 
3α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι πρέπει να εισάγει κωδικό. 
3β. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό που επιθυµεί. 
3γ. Το σύστηµα ελέγχει τον κωδικό που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
3δ. Αν το πεδίο του κωδικού δεν είναι κενό τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το 

βήµα 4 της κανονικής ροής. 
3ε. Αν το πεδίο του κωδικού είναι κενό τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 

3α της εναλλακτικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
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Ο κωδικός που συµπληρώνει ο χρήστης πρέπει να µεταφέρεται από το πρόγραµµα 
φυλλοµέτρησης ιστού (internet browser) κρυπτογραφηµένος στο διακοµιστή ιστού 
(web server) έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος υποκλοπής δεδοµένων. Στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 
κρυπτογράφησης 128 bit MD5 (Message-Digest algorithm 5). 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί επιτυχώς στο σύστηµα. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Τα στοιχεία του χρήστη τροποποιήθηκαν επιτυχηµένα και ο χρήστης 

συνεχίζει να χρησιµοποιεί το σύστηµα. 
2. Τα στοιχεία του χρήστη δεν τροποποιήθηκαν γιατί ο χρήστης άφησε το πεδίο 

κωδικού κενό. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου έχει τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Περιοχή διαχείρισης». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει στο λογαριασµό του χρήστη έναν υπερσύνδεσµο µε 

όνοµα περιοχή διαχείρισης. 
2. Ο χρήστης κάνει κλικ σε αυτόν τον υπερσύνδεσµο. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να έχει τον 

πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να έχει συνδεθεί επιτυχώς στο σύστηµα. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση κατηγοριών» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση κατηγοριών» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τις κατηγορίες 
προϊόντων. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Κατηγορίες». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τις κατηγορίες. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τις κατηγορίες των προϊόντων. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των κατηγοριών των 

προϊόντων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εισαγωγή καινούριας κατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εισαγωγή καινούριας κατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια καινούρια κατηγορία προϊόντων στο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει µια καινούρια 
κατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την εισαγωγή καινούριας 

κατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει το 

όνοµα της κατηγορίας. 
4. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα της κατηγορίας. 
5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει το όνοµα της κατηγορίας και το εµφανίζει στην 

κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό το πεδίο για το όνοµα της 

κατηγορίας» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενό το συγκεκριµένο πεδίο. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενό το 

συγκεκριµένο πεδίο. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα της κατηγορίας που επιθυµεί και πατάει το 
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πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν το πεδίο της κατηγορίας δεν είναι κενό τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το 

βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν το πεδίο του κωδικού είναι κενό τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 

5α της εναλλακτικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των κατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε το όνοµα της κατηγορίας στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε το όνοµα της κατηγορίας στη βάση δεδοµένων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση υπάρχουσας κατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση υπάρχουσας κατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει µια υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να τροποποιήσει µια 
υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την τροποποίηση της υπάρχουσας 

κατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει 

το όνοµα της κατηγορίας. 
4. Ο χρήστης εισάγει το νέο όνοµα της κατηγορίας. 
5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει το νέο όνοµα της κατηγορίας και το εµφανίζει στην 

κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό το πεδίο για το όνοµα της 

κατηγορίας» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενό το συγκεκριµένο πεδίο. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενό το 

συγκεκριµένο πεδίο. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα της κατηγορίας που επιθυµεί και πατάει το 

πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν το πεδίο της κατηγορίας δεν είναι κενό τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το 

βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν το πεδίο του κωδικού είναι κενό τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 

5α της εναλλακτικής ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των κατηγοριών. 
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5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε το νέο όνοµα της κατηγορίας στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε το νέο όνοµα της κατηγορίας στη βάση 

δεδοµένων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων από το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει µια 
υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή µιας υπάρχουσας 

κατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το όνοµα της συγκεκριµένης κατηγορίας από τη βάση 

δεδοµένων και δεν το εµφανίζει στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει τη 

συγκεκριµένη κατηγορία» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει τη συγκεκριµένη 
κατηγορία. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή της συγκεκριµένης κατηγορίας πατώντας 

το πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει τη συγκεκριµένη κατηγορία. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των κατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε τη συγκεκριµένη κατηγορία από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε τη συγκεκριµένη κατηγορία από τη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση υποκατηγοριών» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση υποκατηγοριών» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τις υποκατηγορίες 
προϊόντων. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Υποκατηγορίες». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τις υποκατηγορίες. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τις υποκατηγορίες των προϊόντων. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των υποκατηγοριών των 

προϊόντων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση περιγραφής της υποκατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση περιγραφής της υποκατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µια υποκατηγορία προκειµένου να δει την περιγραφή 
για αυτή την υποκατηγορία. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει µια υποκατηγορία. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τις υποκατηγορίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει την υποκατηγορία που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από την υποκατηγορία την περιγραφή 

αυτής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των υποκατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε την περιγραφή της υποκατηγορίας. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εισαγωγή καινούριας υποκατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εισαγωγή καινούριας υποκατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια καινούρια υποκατηγορία προϊόντων στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει µια καινούρια 
υποκατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την εισαγωγή καινούριας 

υποκατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει τα 

χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας. 
4. Ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα εισάγοντας τα εξής: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Το όνοµα της υποκατηγορίας 
•  Επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα βρίσκεται η υποκατηγορία 
•  ∆ύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 

δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα 
να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  ∆ύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει 
τη δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη 
δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά 

•  ∆ύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 
δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα 
να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Την περιγραφή της υποκατηγορίας χρησιµοποιώντας µια γκάµα 
εργαλείων ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εµφανίζει το 

όνοµα της υποκατηγορίας κάτω από την κατηγορία στην οποία ανήκει. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος και της περιγραφής της υποκατηγορίας» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενό τουλάχιστον ένα από τα 
πεδία του ονόµατος και της περιγραφής  της υποκατηγορίας. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα και την περιγραφή της συγκεκριµένης 

υποκατηγορίας και πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα και την περιγραφή που πληκτρολόγησε ο 

χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία της υποκατηγορίας και της περιγραφής δεν είναι κενά τότε το 

σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία της υποκατηγορίας και της περιγραφής 

είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της εναλλακτικής 



 98

ροής. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των υποκατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας στη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας στη βάση 

δεδοµένων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση υπάρχουσας υποκατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση υπάρχουσας υποκατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει µια υπάρχουσα υποκατηγορία προϊόντων στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να τροποποιήσει µια 
υπάρχουσα υποκατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την τροποποίηση της υπάρχουσας 

υποκατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει 

τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας. 
4. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

•  Το όνοµα της υποκατηγορίας 
•  Tην κατηγορία στην οποία θα βρίσκεται η υποκατηγορία 
•  Τα δύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει 

τη δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη 
δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής θα 
έχει τη δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη 
δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής θα έχει 
τη δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να έχει τη 
δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά 

•  Την περιγραφή του προϊόντος χρησιµοποιώντας µια γκάµα 
εργαλείων ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εµφανίζει το 

όνοµα της υποκατηγορίας κάτω από την κατηγορία στην οποία ανήκει. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 
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πεδία του ονόµατος και της περιγραφής της υποκατηγορίας» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος και 
της περιγραφής  της υποκατηγορίας. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα και την περιγραφή της συγκεκριµένης 

υποκατηγορίας και πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα και την περιγραφή που πληκτρολόγησε ο 

χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία της υποκατηγορίας και της περιγραφής δεν είναι κενά τότε το 

σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία της υποκατηγορίας και της περιγραφής 

είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της εναλλακτικής 
ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των υποκατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας στη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τα χαρακτηριστικά της υποκατηγορίας στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχουσας υποκατηγορίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχουσας υποκατηγορίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια υπάρχουσα υποκατηγορία προϊόντων από το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει µια 
υπάρχουσα υποκατηγορία προϊόντων. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή µιας υπάρχουσας 

υποκατηγορίας προϊόντων. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το όνοµα της συγκεκριµένης υποκατηγορίας από τη 

βάση δεδοµένων και δεν το εµφανίζει κάτω από την κατηγορία στην οποία 
ανήκει. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει τη 

συγκεκριµένη υποκατηγορία» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει τη συγκεκριµένη 
υποκατηγορία. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή της συγκεκριµένης υποκατηγορίας 

πατώντας το πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει τη συγκεκριµένη υποκατηγορία. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των υποκατηγοριών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε τη συγκεκριµένη υποκατηγορία από τη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε τη συγκεκριµένη υποκατηγορία από τη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση προϊόντων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση προϊόντων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τα προϊόντα 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Προϊόντα». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τα προϊόντα. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τα προϊόντα. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των προϊόντων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση χαρακτηριστικών προϊόντων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση χαρακτηριστικών προϊόντων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποιο προϊόν προκειµένου να δει κάποιες 
πληροφορίες για το συγκεκριµένο προϊόν. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιο προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τα προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από τα προϊόντα πληροφορίες για το 

συγκεκριµένο προϊόν. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των προϊόντων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε πληροφορίες για το συγκεκριµένο προϊόν. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εισαγωγή καινούριου προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εισαγωγή καινούριου προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα καινούριο προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει ένα καινούριο 
προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την εισαγωγή ενός καινούριου 

προϊόντος. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
4. Ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα εισάγοντας τα εξής: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Την επισύναψη µιας εικόνας του προϊόντος 
•  Το όνοµα του κατασκευαστή 
•  Το όνοµα του προϊόντος 
•  Την επιλογή αν το προϊόν θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
•  Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει 
•  Την υποκατηγορία στην οποία θα ανήκει 
•  Την τιµή που θα έχει, το Φ.Π.Α. που υπάρχει τη συγκεκριµένη 

περίοδο, και την έκπτωση που πιθανόν να έχει το προϊόν 
•  Το απόθεµα που υπάρχει διαθέσιµο στην αποθήκη της επιχείρησης 
•  Τα δύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει 

εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής τα 
έχει εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής τα έχει 
εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Την περιγραφή του προϊόντος χρησιµοποιώντας µια γκάµα 
εργαλείων ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εµφανίζει τα 

προϊόντα στην υποκατηγορία στην οποία ανήκουν. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του ονόµατος της 
υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των πεδίων τύπου 
πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού» 

Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
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κατασκευαστή, του ονόµατος της υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου 
αριθµού, των πεδίων τύπου πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου 
αλφαριθµητικού. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του κατασκευαστή, το όνοµα της 

υποκατηγορίας, τα πεδία τύπου ακεραίου αριθµού, τα πεδία τύπου 
πραγµατικού αριθµού και τα πεδία τύπου αλφαριθµητικού και πατάει το 
πλήκτρο αποθήκευση. 

5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του κατασκευαστή, το όνοµα της 
υποκατηγορίας, τα πεδία τύπου ακεραίου αριθµού, τα πεδία τύπου 
πραγµατικού αριθµού και τα πεδία τύπου αλφαριθµητικού που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης. 

5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του ονόµατος της 
υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των πεδίων τύπου 
πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού δεν είναι κενά 
τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 

5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του 
ονόµατος της υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των 
πεδίων τύπου πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού 
είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της εναλλακτικής 
ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των προϊόντων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση υπάρχοντος προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση υπάρχοντος προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει ένα υπάρχων προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα.
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να τροποποιήσει ένα 
υπάρχων προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την τροποποίηση του υπάρχοντος 

προϊόντος. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
4. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Την επισύναψη µιας εικόνας του προϊόντος 
•  Το όνοµα του κατασκευαστή 
•  Το όνοµα του προϊόντος 
•  Την επιλογή αν το προϊόν θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
•  Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει 
•  Την υποκατηγορία στην οποία θα ανήκει 
•  Την τιµή που θα έχει, το Φ.Π.Α. που υπάρχει τη συγκεκριµένη 

περίοδο, και την έκπτωση που πιθανόν να έχει το προϊόν 
•  Το απόθεµα που υπάρχει διαθέσιµο στην αποθήκη της επιχείρησης 
•  Τα δύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει 

εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής τα 
έχει εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Τα δύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής τα έχει 
εισάγει κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας 
προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά 

•  Την περιγραφή του προϊόντος χρησιµοποιώντας µια γκάµα 
εργαλείων ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εµφανίζει τα 

προϊόντα στην υποκατηγορία στην οποία ανήκουν. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του ονόµατος της 
υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των πεδίων τύπου 
πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού» 

Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
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κατασκευαστή, του ονόµατος της υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου 
αριθµού, των πεδίων τύπου πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου 
αλφαριθµητικού. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του κατασκευαστή, το όνοµα της 

υποκατηγορίας, τα πεδία τύπου ακεραίου αριθµού, τα πεδία τύπου 
πραγµατικού αριθµού και τα πεδία τύπου αλφαριθµητικού και πατάει το 
πλήκτρο αποθήκευση. 

5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του κατασκευαστή, το όνοµα της 
υποκατηγορίας, τα πεδία τύπου ακεραίου αριθµού, τα πεδία τύπου 
πραγµατικού αριθµού και τα πεδία τύπου αλφαριθµητικού που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης. 

5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του ονόµατος της 
υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των πεδίων τύπου 
πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού δεν είναι κενά 
τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 

5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος του κατασκευαστή, του 
ονόµατος της υποκατηγορίας, των πεδίων τύπου ακεραίου αριθµού, των 
πεδίων τύπου πραγµατικού αριθµού και των πεδίων τύπου αλφαριθµητικού 
είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της εναλλακτικής 
ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των προϊόντων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχοντος προϊόντος» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχοντος προϊόντος» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει ένα υπάρχων προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει ένα 
υπάρχων προϊόν. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή του υπάρχοντος 

προϊόντος. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το συγκεκριµένο προϊόν από τη βάση δεδοµένων και 

δεν το εµφανίζει στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το 

συγκεκριµένο προϊόν» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το συγκεκριµένο 
προϊόν. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή του συγκεκριµένου προϊόντος πατώντας το 

πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει το συγκεκριµένο προϊόν. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των προϊόντων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε το συγκεκριµένο προϊόν από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε το συγκεκριµένο προϊόν από τη βάση δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση παραγγελιών» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση παραγγελιών» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τις παραγγελίες. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Παραγγελίες». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τις παραγγελίες. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τις παραγγελίες. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των παραγγελιών. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση πληροφοριών παραγγελίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση πληροφοριών παραγγελίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποια παραγγελία προκειµένου να δει κάποιες 
πληροφορίες για τη συγκεκριµένη παραγγελία. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει κάποια παραγγελία. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τις παραγγελίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη παραγγελία που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από τις παραγγελίες πληροφορίες για 

τη συγκεκριµένη παραγγελία και ποιο συγκεκριµένα τα στοιχεία 
τιµολόγησης, τα στοιχεία αποστολής και τα προϊόντα παραγγελίας. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των παραγγελιών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε πληροφορίες για τη συγκεκριµένη παραγγελία. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Αλλαγή status» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Αλλαγή status» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το status από µία υπάρχουσα παραγγελία. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει το status από 
µία υπάρχουσα παραγγελία. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την αλλαγή του status της 

υπάρχουσας παραγγελίας. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιλέξει το 

status της παραγγελίας που επιθυµεί. 
4. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το status της παραγγελίας σε: 

 

•  Αναµονή πληρωµής της παραγγελίας 
•  Η παραγγελία πληρώθηκε 
•  Η παραγγελία πληρώθηκε και εστάλλει 

5. Το σύστηµα αλλάζει το status και το εµφανίζει στη συγκεκριµένη 
παραγγελία. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να αλλάξει το status της 

παραγγελίας» 
3α. Ο χρήστης κλείνει το παράθυρο για την αλλαγή του status της συγκεκριµένης 

παραγγελίας. 
3β. Το σύστηµα δεν αλλάζει το status της συγκεκριµένης παραγγελίας. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των παραγγελιών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα άλλαξε το status της συγκεκριµένης παραγγελίας στη βάση 

δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν άλλαξε το status της συγκεκριµένης παραγγελίας στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή παραγγελίας» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή παραγγελίας» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µία υπάρχουσα παραγγελία από το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει µία 
υπάρχουσα παραγγελία. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή της υπάρχουσας 

παραγγελίας. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το συγκεκριµένη παραγγελία από τη βάση δεδοµένων 

και δεν την εµφανίζει στη διαχείριση των παραγγελιών. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει την υπάρχουσα 

παραγγελία» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει την υπάρχουσα 
παραγγελία. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή της υπάρχουσας παραγγελίας πατώντας το 

πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει την υπάρχουσα παραγγελία. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των παραγγελιών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε τη συγκεκριµένη παραγγελία από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε τη συγκεκριµένη παραγγελία από τη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση µενού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση µενού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τα µενού. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Μενού». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία Μενού. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τα µενού. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των µενού. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση πληροφοριών µενού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση πληροφοριών µενού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποιο µενού προκειµένου να δει το περιεχόµενο που 
έχει το συγκεκριµένο µενού. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιο µενού. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τα µενού που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει το µενού που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από τα µενού το περιεχόµενο που έχει 

το συγκεκριµένο µενού. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των µενού. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε το περιεχόµενο για το συγκεκριµένο µενού. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εισαγωγή καινούριου µενού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εισαγωγή καινούριου µενού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα καινούριο µενού στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει ένα καινούριο 
µενού. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την εισαγωγή ενός καινούριου 

µενού. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει τις 

πληροφορίες για το µενού. 
4. Ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα εισάγοντας τα εξής: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Το όνοµα του µενού 
•  Την επιλογή αν το µενού θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
•  Το περιεχόµενο που θα έχει το µενού 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τις παραπάνω πληροφορίες και εµφανίζει το µενού 

στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος κάτω από τις 
κατηγορίες των προϊόντων. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του µενού και του περιεχοµένου» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
µενού και του περιεχοµένου. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του µενού και το περιεχόµενο και πατάει το 

πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του µενού και το περιεχόµενο που 

πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του µενού και του περιεχοµένου δεν είναι κενά 

τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος του µενού και του 

περιεχοµένου είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της 
εναλλακτικής ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των µενού. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τις πληροφορίες του µενού στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τις πληροφορίες του µενού στη βάση δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση υπάρχοντος µενού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση υπάρχοντος µενού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει ένα υπάρχων µενού στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να τροποποιήσει ένα 
υπάρχων µενού. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την τροποποίηση του υπάρχοντος 

µενού. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει 

τις πληροφορίες για το µενού. 
4. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τις εξής πληροφορίες: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Το όνοµα του µενού 
•  Την επιλογή αν το µενού θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
•  Το περιεχόµενο που θα έχει το µενού 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τις παραπάνω πληροφορίες και εµφανίζει το µενού 

στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος κάτω από τις 
κατηγορίες των προϊόντων. 

2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του µενού και του περιεχοµένου» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
µενού και του περιεχοµένου. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του µενού και το περιεχόµενο και πατάει το 

πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του µενού και το περιεχόµενο που 

πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του µενού και του περιεχοµένου δεν είναι κενά 

τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της κανονικής ροής. 
5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος του µενού και του 

περιεχοµένου είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α της 
εναλλακτικής ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των µενού. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τις πληροφορίες του µενού στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τις πληροφορίες του µενού στη βάση δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχοντος µενού» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχοντος µενού» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει ένα υπάρχων µενού από το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει ένα 
υπάρχων µενού. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή του υπάρχοντος µενού. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το συγκεκριµένο µενού από τη βάση δεδοµένων και 

δεν το εµφανίζει στη διαχείριση των µενού. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το υπάρχων 

µενού» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το υπάρχων µενού. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή του υπάρχοντος µενού πατώντας το 

πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει το υπάρχων µενού. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των µενού. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε το συγκεκριµένο µενού από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε το συγκεκριµένο µενού από τη βάση δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση διαφηµίσεων» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση διαφηµίσεων» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τις διαφηµίσεις. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«∆ιαφηµίσεις». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία ∆ιαφηµίσεις. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τις διαφηµίσεις. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτή την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των διαφηµίσεων. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση πληροφοριών διαφήµισης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση πληροφοριών διαφήµισης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποια διαφήµιση προκειµένου να δει τις πληροφορίες 
για αυτή τη διαφήµιση. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει κάποια διαφήµιση. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τις διαφηµίσεις που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη διαφήµιση που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από τις διαφηµίσεις τις πληροφορίες 

για αυτή τη διαφήµιση. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των διαφηµίσεων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε τις πληροφορίες για αυτή τη διαφήµιση. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εισαγωγή καινούριας διαφήµισης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εισαγωγή καινούριας διαφήµισης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να εισάγει µια καινούρια διαφήµιση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να εισάγει µια διαφήµιση. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την εισαγωγή µιας καινούριας 

διαφήµισης. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει τις 

πληροφορίες για τη διαφήµιση. 
4. Ο χρήστης συµπληρώνει τη φόρµα εισάγοντας τα εξής: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Την επισύναψη ενός banner, µιας διαφήµισης κ.λ.π. 
•  Το όνοµα του διαφηµιζόµενου 
•  Το link του διαφηµιζόµενου 
•  Την επιλογή αν η διαφήµιση θα είναι ενεργή ή ανενεργή δηλαδή αν 

θα εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τις παραπάνω πληροφορίες και εµφανίζει τις 

διαφηµίσεις στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του διαφηµιζόµενου και του link του 
διαφηµιζόµενου» 

Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
διαφηµιζόµενου και του link του διαφηµιζόµενου. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του διαφηµιζόµενου και το link του 

διαφηµιζόµενου και πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του διαφηµιζόµενου και το link του 

διαφηµιζόµενου που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του διαφηµιζόµενου και του link του 

διαφηµιζόµενου δεν είναι κενά τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της 
κανονικής ροής. 

5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος διαφηµιζόµενου και του link 
του διαφηµιζόµενου είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α 
της εναλλακτικής ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των διαφηµίσεων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τις πληροφορίες της διαφήµισης στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τις πληροφορίες της διαφήµισης στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Τροποποίηση υπάρχουσας διαφήµισης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Τροποποίηση υπάρχουσας διαφήµισης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει µια διαφήµιση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να τροποποιήσει µια 
υπάρχουσα διαφήµιση. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για την τροποποίηση της υπάρχουσας 

διαφήµισης. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να τροποποιήσει 

τις πληροφορίες για τη διαφήµιση. 
4. Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τις εξής πληροφορίες: 

Στο τέλος πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 

•  Την επισύναψη ενός banner, µιας διαφήµισης κ.λ.π. 
•  Το όνοµα του διαφηµιζόµενου 
•  Το link του διαφηµιζόµενου 
•  Την επιλογή αν η διαφήµιση θα είναι ενεργή ή ανενεργή δηλαδή αν 

θα εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 

5. Το σύστηµα ελέγχει την εισαγωγή που πραγµατοποίησε ο χρήστης. 
6. Το σύστηµα αποθηκεύει τις παραπάνω πληροφορίες και εµφανίζει τις 

διαφηµίσεις στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενό τουλάχιστον ένα από τα 

πεδία του ονόµατος του διαφηµιζόµενου και του link του 
διαφηµιζόµενου» 

Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του ονόµατος του 
διαφηµιζόµενου και του link του διαφηµιζόµενου. 
5α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα 

συγκεκριµένα πεδία. 
5β. Ο χρήστης εισάγει το όνοµα του διαφηµιζόµενου και το link του 

διαφηµιζόµενου και πατάει το πλήκτρο αποθήκευση. 
5γ. Το σύστηµα ελέγχει το όνοµα του διαφηµιζόµενου και το link του 

διαφηµιζόµενου που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
5δ. Αν τα πεδία του ονόµατος του διαφηµιζόµενου και του link του 

διαφηµιζόµενου δεν είναι κενά τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 6 της 
κανονικής ροής. 

5ε. Αν τουλάχιστον ένα από τα πεδία του ονόµατος διαφηµιζόµενου και του link 
του διαφηµιζόµενου είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 5α 
της εναλλακτικής ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των διαφηµίσεων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εισήγαγε τις πληροφορίες της διαφήµισης στη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δεν εισήγαγε τις πληροφορίες της διαφήµισης στη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχουσας διαφήµισης» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχουσας διαφήµισης» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µια υπάρχουσα διαφήµιση από το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει µια 
υπάρχουσα διαφήµιση. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή της υπάρχουσας 

διαφήµισης. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει τη συγκεκριµένη διαφήµιση από τη βάση δεδοµένων 

και δεν την εµφανίζει στη διαχείριση των διαφηµίσεων. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει την υπάρχουσα 

διαφήµιση» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει την υπάρχουσα 
διαφήµιση. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή της υπάρχουσας διαφήµισης πατώντας το 

πλήκτρο Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει την υπάρχουσα διαφήµιση. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των διαφηµίσεων. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε τη συγκεκριµένη διαφήµιση από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε τη συγκεκριµένη διαφήµιση από τη βάση 

δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση χρηστών» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση χρηστών» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τους χρήστες που 
έχουν γραφτεί για να παραλαµβάνουν email. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Χρήστες». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία Χρήστες. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τους χρήστες. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτή την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των χρηστών. 
 
Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Εµφάνιση πληροφοριών χρήστη» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Εµφάνιση πληροφοριών χρήστη» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κάποιον χρήστη προκειµένου να δει κάποιες 
πληροφορίες για το συγκεκριµένο χρήστη. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιον χρήστη. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τους χρήστες που έχουν γραφτεί για να 

παραλαµβάνουν newsletter. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τo χρήστη που επιθυµεί. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει κάτω ακριβώς από τους χρήστες τις πληροφορίες για 

το συγκεκριµένο χρήστη. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των χρηστών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφάνισε τις πληροφορίες για το συγκεκριµένο χρήστη. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαγραφή υπάρχοντος χρήστη» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαγραφή υπάρχοντος χρήστη» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει έναν υπάρχων χρήστη από το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να διαγράψει έναν 
υπάρχων χρήστη. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει τη λειτουργία για τη διαγραφή του υπάρχοντος 

χρήστη. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία αυτή. 
3. Το σύστηµα εµφανίζει ένα παράθυρο που καλεί το χρήστη να επιβεβαιώσει 

την επιλογή του. 
4. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. 
5. Το σύστηµα διαγράφει το συγκεκριµένο χρήστη από τη βάση δεδοµένων και 

δεν τον εµφανίζει στη διαχείριση χρηστών. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το χρήστη» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης δε θέλει να διαγράψει το χρήστη. 
3α. Ο χρήστης ακυρώνει τη διαγραφή του χρήστη πατώντας το πλήκτρο 

Ακύρωση. 
3β. Το σύστηµα δε διαγράφει τον υπάρχων χρήστη. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των χρηστών. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα διέγραψε το συγκεκριµένο χρήστη από τη βάση δεδοµένων. 
2. Το σύστηµα δε διέγραψε το συγκεκριµένο χρήστη από τη βάση δεδοµένων. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «∆ιαχείριση newsletter» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «∆ιαχείριση newsletter» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης εισέρχεται στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί τα newsletter. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο 
«Newsletter». 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια σελίδα όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τη 

λειτουργία που θέλει να διαχειριστεί. 
2. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία Newsletter. 
3. Το σύστηµα κατευθύνει το χρήστη στη σελίδα όπου µπορεί να διαχειριστεί 

τα Newsletter. 
3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτή την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα εµφανίζει τη σελίδα για τη διαχείριση των newsletter. 
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Περιγραφή της περίπτωσης χρήσης «Αποστολή newsletter στους 
ενδιαφερόµενους» 
1.      Τίτλος περίπτωσης χρήσης: «Αποστολή newsletter στους 

ενδιαφερόµενους» 
1.1.   Σύντοµη περιγραφή 
Ο χρήστης µπορεί να αποστείλει ενηµερωτικά δελτία σε ενδιαφερόµενους πελάτες 
που έχουν γραφτεί στο σύστηµα. 
1.2.   Χειριστές: «administrator» 
2.      Ροές γεγονότων 
2.1.   Βασική ροή 
Αυτή η περίπτωση χρήσης αρχίζει όταν ο χρήστης επιλέξει να στείλει ενηµερωτικά 
δελτία στους ενδιαφερόµενους. 
1.      Το σύστηµα εµφανίζει µια φόρµα όπου ο χρήστης καλείται να συµπληρώσει 

τα εξής πεδία: 

Τέλος ο χρήστης θα πατάει το πλήκτρο Αποστολή. 

•  Το θέµα που θα έχει το newsletter 
•  Τους παραλήπτες στους οποίους θα αποσταλούν τα newsletter 

καθώς και τους χρήστες που γράφτηκαν στο newsletter και 
ενδιαφέρονται για τις υποκατηγορίες των προϊόντων τις οποίες 
δήλωσαν κατά την εγγραφή τους 

•  Το link του διαφηµιζόµενου 
•  Το κείµενο του newsletter όπου ο χρήστης θα χρησιµοποιεί µια 

γκάµα εργαλείων ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί 

2. Το σύστηµα ελέγχει τη φόρµα που πληκτρολόγησε ο χρήστης. 
3. Το σύστηµα αποστέλλει τα ενηµερωτικά δελτία στους ενδιαφερόµενους. 
2.2. Εναλλακτικές ροές 
2.2.1. Εναλλακτική ροή 1 – «Ο χρήστης άφησε κενά τα πεδία του θέµατος του 

newsletter, των παραληπτών και το κείµενο του newsletter» 
Το σύστηµα αναγνώρισε ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά τα πεδία του θέµατος του 
newsletter, των παραληπτών και το κείµενο του newsletter. 
2α. Το σύστηµα ενηµερώνει το χρήστη ότι δεν πρέπει να αφήσει κενά τα πεδία. 
2β. Ο χρήστης εισάγει τα πεδία του θέµατος του newsletter, των παραληπτών και 

το κείµενο του newsletter. 
2γ. Το σύστηµα ελέγχει τα πεδία του θέµατος του newsletter, των παραληπτών 

και το κείµενο του newsletter. 
2δ. Αν τα πεδία του θέµατος του newsletter, των παραληπτών και το κείµενο του 

newsletter δεν είναι κενά τότε το σύστηµα συνεχίζει µε το βήµα 3 της 
κανονικής ροής. 

2ε. Αν τα πεδία του θέµατος του newsletter, των παραληπτών και το κείµενο του 
newsletter είναι κενά τότε το σύστηµα επανέρχεται στο βήµα 2α της 
εναλλακτικής ροής. 

3. Μη λειτουργικές απαιτήσεις 
∆εν υπάρχουν µη λειτουργικές απαιτήσεις για αυτήν την περίπτωση χρήσης. 
4. Κατάσταση εισόδου 
Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή διαχείρισης των newsletter. 
5. Κατάσταση εξόδου 
1. Το σύστηµα απέστειλε τα newsletter στους ενδιαφερόµενους. 
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4.3. ∆ιαγράµµατα κλάσεων 
 

Τα διαγράµµατα κλάσεων (class diagrams) απεικονίζουν τη στατική δοµή του 
συστήµατος εµφανίζοντας τις κλάσεις του συστήµατος µε τις ιδιότητες και τις 
λειτουργίες τους καθώς και τις σχέσεις µεταξύ αυτών των κλάσεων. Είναι το 
σηµαντικότερο διάγραµµα της UML γιατί παρέχει πληροφορίες για τον κώδικα του 
συστήµατος. Χρησιµοποιείται από τη διαδικασία της ανάλυση έως και του 
προγραµµατισµού. 
 
1. Κλάσεις 
 

Ο Κακαρόντζας (2006) αναφέρει ότι «οι κλάσεις αποτελούν τη βάση της 
κατασκευής οποιουδήποτε αντικειµενοστραφούς συστήµατος. Ενσωµατώνουν τα 
δεδοµένα καθώς και τις λειτουργίες που επενεργούν στα δεδοµένα αυτά.» Στα 
αντικειµενοστρεφή συστήµατα οι κλάσεις χρησιµοποιούνται για να παρουσιάσουν τις 
οντότητες µέσα στο σύστηµα. Μια οντότητα µπορεί να είναι ένας χρήστης, ένα 
αντικείµενο, ένας υπάλληλος, ένας οργανισµός κ.λ.π. Μια κλάση συµβολίζεται µε ένα 
παραλληλόγραµµο το οποίο χωρίζεται σε τρία διαµερίσµατα. Στο πρώτο διαµέρισµα 
αναγράφεται το όνοµα της κλάσης, στο µεσαίο οι ιδιότητες και στο κάτω οι 
λειτουργίες. Στην εικόνα 4.15 απεικονίζεται µια κλάση για ένα προϊόν ενός 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Στο πάνω διαµέρισµα αναγράφεται το όνοµα της 
κλάσης στο µεσαίο διαµέρισµα αναγράφονται οι ιδιότητες της κλάσης και στο κάτω 
διαµέρισµα οι λειτουργίες της κλάσης. 

PRODUCT
name : Integer
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
descripion : String

SelectProduct()
DisplayCharacteristicsofthisProduct()
AddtoBasket()
UpdateQuantity()
ViewRecommendationsofthisProduct()
ViewStock()
ViewSale()
CheckStock()

 
Εικόνα 4.15 Σύµβολο κλάσης 
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Το σύµβολο « » χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι οι ιδιότητες της 
κλάσης είναι ιδιωτικές που σηµαίνει ότι αντικείµενα µιας κλάσης µπορούν να 
προσπελάσουν τις ιδιότητες µόνο µέσω των µεθόδων της κλάσης. Το σύµβολο « » 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει δηµόσια πρόσβαση που συνήθως είναι οι λειτουργίες 
σε µια κλάση. 
 
2. Συσχετίσεις 
 

Μια συσχέτιση (association) χρησιµοποιείται για να δείξει τη σχέση µεταξύ 
των κλάσεων. Με τη συσχέτιση τα αντικείµενα των κλάσεων µπορούν να 
επικοινωνούν µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν µηνύµατα. Μια συσχέτιση 
συµβολίζεται µε µια απλή γραµµή που συνδέει τις κλάσεις. Σε κάθε συσχέτιση 
δίνουµε ένα όνοµα (ρήµα) το οποίο τοποθετείται στο µέσο της γραµµής που ενώνει 
τα αντικείµενα. Αν για παράδειγµα ένας διαχειριστής µπορεί να διαχειριστεί 
(προσθέσει, τροποποιήσει και διαγράψει) προϊόντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 
τότε αυτό µπορεί να απεικονιστεί µε µια συσχέτιση µεταξύ των δυο κλάσεων όπως 
φαίνεται στο παράδειγµα της εικόνας 4.16. 
 
3. Πολλαπλότητα 
 

Η πολλαπλότητα (multiplicity) δηλώνει το πλήθος των αντικειµένων που 
συσχετίζονται µε ένα αντικείµενο της άλλης κλάσης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις 
πιθανές τιµές που µπορεί να πάρει η πολλαπλότητα. 
 
Πολλαπλότητα Ερµηνεία 
1..* ένα ή περισσότερα 
5 κάποιος συγκεκριµένος αριθµός 
1..7 κάποια συγκεκριµένη περιοχή τιµών 
1 ένα και µόνο ένα 
0..1 µηδέν ή ένα 
0..* µηδέν ή περισσότερα 

Πίνακας 4.1 Τιµές που µπορεί να πάρει η πολλαπλότητα 
 
Στην εικόνα 4.16 φαίνεται ένα παράδειγµα µε χρήση της πολλαπλότητας όπου ένας 
διαχειριστής µπορεί να διαχειριστεί προϊόντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
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ADMINISTRATOR
name : String
surname : String

login()
logout()
manage()

PRODUCT
name : String
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
description : String

AddProduct()
ModifyProduct()
DeleteProduct()
ViewDescription()

0..n1 0..n

manages

1

 
Εικόνα 4.16 Παράδειγµα συσχέτισης και πολλαπλότητας 

 
4. Πλοϊµότητα 
 

Η πλοϊµότητα (navigability) δείχνει τη δυνατότητα που έχει ένα αντικείµενο 
µιας κλάσης να αποκτήσει πρόσβαση σε αντικείµενο µιας άλλης κλάσης δηλαδή τη 
δυνατότητα από µια κλάση να ανακτήσουµε αντικείµενα µιας άλλης κλάσης. Η 
πλοϊµότητα συµβολίζεται µε ένα βέλος στο άκρο της συσχέτισης. Στο παράδειγµα της 
εικόνας 4.17 υπάρχει πλοϊµότητα µόνο από την κλάση Teacher προς την κλάση 
Student δηλαδή µπορούµε να βρούµε σε ποιους µαθητές διδάσκει ένας καθηγητής 
αλλά όχι το αντίστροφο. 
 

TEACHER STUDENT

1..n1 1..n1

teaches

 
Εικόνα 4.17 Παράδειγµα πλοϊµότητας 

 
5. Συσσωµάτωση και σύνθεση 
 

Η συσσωµάτωση (aggregation) και η σύνθεση (composition) είναι δύο ειδικές 
περιπτώσεις συσχετίσεων που υποδηλώνουν τις σχέσεις όλου και µερών. Η µόνη 
διαφορά της συσσωµάτωσης µε την απλή συσχέτιση είναι ότι δεν επιτρέπεται η 
κυκλική συσχέτιση του µέρους µε το όλο, αλλά µόνο µια συσχέτιση από το όλο προς 
το µέρος. Αντίθετα, η σύνθεση (composition) που είναι µια ισχυρή µορφή συσχέτισης 
έχει δύο διαφορές σε σχέση µε την απλή συσχέτιση. Πρώτον, ένα αντικείµενο µέρος 
πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε ένα και µόνο αντικείµενο όλο. ∆εύτερο, το µέρος 
δεν υπάρχει χωρίς το όλο, δηλαδή αν θα καταστραφεί το αντικείµενο όλο θα 
καταστραφεί αυτόµατα και το αντικείµενο µέρος. Μια συσσωµάτωση συµβολίζεται 
µε ένα λευκό ρόµβο στο άκρο της συσχέτισης που ενώνει το όλο. Αντίθετα η σύνθεση 
συµβολίζεται µε ένα µαύρο ρόµβο στο άκρο της συσχέτισης που ενώνει το όλο. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγµα χρήσης της συναρµολόγησης και της 
σύνθεσης. 
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Εικόνα 4.18 Παράδειγµα χρήσης της συναρµολόγησης και σύνθεσης 

 
Στην περίπτωση του παραδείγµατος της σύνθεσης µια εταιρία θα έχει πάντα 

τουλάχιστον ένα τµήµα. Όταν η κλάση εταιρία αφαιρεθεί ή καταστραφεί τότε η 
κλάση τµήµα θα αφαιρεθεί ή θα καταστραφεί αυτοµάτως. Στην περίπτωση του 
παραδείγµατος της συσσωµάτωσης ένα αυτοκίνητο έχει πολλά µέρη. Ένα µέρος 
µπορεί να αφαιρεθεί από ένα αυτοκίνητο και να εγκατασταθεί σε ένα διαφορετικό 
αυτοκίνητο. Εάν η κλάση αυτοκίνητο καταστραφεί οι υπόλοιπες κλάσεις στην 
περίπτωση µας η µηχανή θα εξακολουθεί να υπάρχει. 
 
6. Γενίκευση 
 

Με τη γενίκευση (generalization) ή την κληρονοµικότητα (inheritance) όπως 
είναι γνωστή στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό µια γενική κλάση 
(υπερκλάση) αποτελεί βάση για τη δηµιουργία µιας ή περισσότερων ειδικότερων 
κλάσεων (υποκλάσεις). Στην περίπτωση αυτή µια υποκλάση κληρονοµεί τις ιδιότητες 
και τις λειτουργίες µιας υπερκλάσης. Η γενίκευση συµβολίζεται µε ένα τρίγωνο στην 
άκρη της γραµµής που δείχνει προς την υπερκλάση όπως φαίνεται στο παράδειγµα 
της εικόνας 4.19 όπου οι υποκλάσεις web customer και administrator κληρονοµούν 
τις ιδιότητες και τις λειτουργίες της υπερκλάσης user. 

USER
name : String
surname : String

login()
logout()

WEB CUSTOMER

register()

ADMINISTRATOR

manage_eshop()
 

Εικόνα 4.19 Παράδειγµα γενίκευσης 

CAR

ENGINE

COMPANY

DEPARTMENT
1..n

1

1..n

1
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4.3.1. ∆ιαγράµµατα κλάσεων του συνολικού συστήµατος 
 
 
1. ∆ιάγραµµα κλάσεων για τον διαχειριστή του συστήµατος 
 

CATEGORY
name : String

AddCategory()
ModifyCategory()
DeleteCategory()

SUBCATEGORY
name : String
nameofCategory : String
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
description : String

AddSubcategory()
ModifySubcategory()
DeleteSubcategory()
ViewSubcategory()

PRODUCT
name : String
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
description : String

AddProduct()
ModifyProduct()
DeleteProduct()
ViewDescription()

ORDER

ViewInformationofOrder()
ChangeStatus()
DeleteOrder()

ADMINISTRATOR

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

 
Εικόνα 4.20 Το πρώτο διάγραµµα κλάσεων για το διαχειριστή του συστήµατος 
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2. ∆ιάγραµµα κλάσεων για τον διαχειριστή του συστήµατος 
 

MENU
name : String
isActive : Boolean
description : String

AddMenu()
ModifyMenu()
DeleteMenu()
ViewMenu()

ADVERTISMENT
picture : Byte
name : String
link : String
isActive : Boolean

AddAdvertisment()
ModifyAdvertisment()
DeleteAdvertisment()
ViewAdvertisment()

USER

ViewInformationofUser()
DeleteUser()

NEWSLETTER
subject : String
recipient : String
text : String

send()

ADMINISTRATOR

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

0..n

1

0..n

1

manages

 
Εικόνα 4.21 Το δεύτερο διάγραµµα κλάσεων για το διαχειριστή του συστήµατος 
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3. ∆ιάγραµµα κλάσεων για τους χρήστες, για τη δηµιουργία και τη διαχείριση 
λογαριασµών καθώς και για τη σύνδεση και την αποσύνδεση από το σύστηµα 

 

LOGIN
username/email : String
password : String

Login()

LOGOUT

Logout()

USER

1

1

1

1

1

1

1

1

WEB CUSTOMER ACCOUNT
username/email : String
password : String

Register()
AddName()
AddSurname()
ChangeName()
ChangeSurname()
ChangePassword()
ForgotPassword()
SelectSubcategoriestoReceiveNewsletter()
UpdateSubcategoriestoReceiveNewsletter()

WEB CUSTOMER

BrowseEshop()
ViewProducts()
ViewAdvertisments()
ViewHelp()
ViewRecommendations()

1

1

1

1

ADMINISTRATOR ACCOUNT

ChangeName()
ChangeSurname()
ChangePassword()
ForgotPassword()
UpdateSubcategoriestoReceiveNewsletter()

ADMINISTRATOR
name : String
surname : String

1

1

1

1

 
Εικόνα 4.22 ∆ιάγραµµα κλάσεων για τους χρήστες, για τη δηµιουργία και τη 
διαχείριση λογαριασµών καθώς και για τη σύνδεση και την αποσύνδεση από το 

σύστηµα 
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4. ∆ιάγραµµα κλάσεων για την περιήγηση του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα 

 

SEARCH
keyword1 : String
keyword2 : Integer

SearchAlgorithm()
SearchAlgorithm()
SeachAlgorithm()

PRODUCT
name : Integer
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
descripion : String

SelectProduct()
DisplayCharacteristicsofthisProduct()
AddtoBasket()
UpdateQuantity()
ViewRecommendationsofthisProduct()
ViewStock()
ViewSale()
CheckStock()

ADVERTISMENT

SelectAdvertisment()

HELP

SelectSubcategorytoViewDescription()

MENU

SelectMenu()

WEB 
CUSTOMER

1..n1 1..n1 conducts

1..n

1

1..n

1

selects
0..n

1

0..n

1 views

1

1

1

1

views

1..n

1

1..n

1

views

RESULT

ViewProducts()
SelectProducts()

0..n

1..n

 
Εικόνα 4.23 ∆ιάγραµµα κλάσεων για την περιήγηση του καταναλωτή στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα 
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5. ∆ιάγραµµα κλάσεων Shopping cart system 

WEB CUSTOMER

SHOPPING CART
webcustomerID : Integer
cartID : Integer
totalPrice : Double

DisplayCart()
AddItem()
UpdateQuantity()
DeleteItem()
CalcSubTotal()
SubmitOrder()
UpdateCart()

0..n

1

0..n

1

fills

PRODUCT
name : Integer
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
descripion : String

SelectProduct()
DisplayCharacteristicsofthisProduct()
AddtoBasket()
UpdateQuantity()
ViewRecommendationsofthisProduct()
ViewStock()
ViewSale()
CheckStock()

CART ITEM
productName : String
quantity : Integer
price : Double
totalCost : Double0..n1 0..n1

contains

1

0..n

1

0..n

describes

 
Εικόνα 4.24 ∆ιάγραµµα κλάσεων Shopping cart system 
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6. ∆ιάγραµµα κλάσεων Check out system 

PRODUCT
name : Integer
picture : Byte
nameofManufacturer : String
isActive : Boolean
category : String
subcategory : String
price : Double
f.p.a. : Integer
reduction : Integer
stock : Integer
characteristic1 : Integer
characteristic2 : Integer
characteristic3 : Double
characteristic4 : Double
characteristic5 : String
characteristic6 : String
descripion : String

SelectProduct()
DisplayCharacteristicsofthisProduct()
AddtoBasket()
UpdateQuantity()
ViewRecommendationsofthisProduct()
ViewStock()
ViewSale()
CheckStock()

CREDIT CARD
cardNumber : Integer
cardName : String
holderName : String
expirationYear : Integer
expirationMonth : Integer
ccv2Code : Integer

VerifyAuthentication()

CASH ON DELIVERY DEPOSIT ON BANK PAYPAL
email : String
amount : Double
currency : String

VerifyAuthentication()

CUSTOMER

ORDERED PRODUCT
quantity : Integer
unitPrice : Double

CalcSubTotal()

1

0..n

1

0..n

describes

PAYMENT METHOD
totalPrice : Double

BILLING METHOD
name : String
surname : String
invoice : Boolean
receipt : Boolean
A.F.M. : Integer
D.O.Y. : String
company : String
profession : String
address : String
numberofAddress : Integer
postalCode : Integer
phone : Integer
city : String

BillingMethodInsert()
BillingMethodDelete()
BillingMethodUpdate()
BillingMethodCheck()

SHIPPING METHOD
name : String
surname : String
city : String
address : String
numberofAddress : Integer
postalCode : Integer
phone : Integer

ShippingMethodInsert()
ShippingMethodDelete()
ShippingMethodUpdate()
ShippingMethodCheck()

ORDER
orderID : Integer
dateOrdered : Date
status : String
shippingAddress : String
billingAddress : String
totalPrice : Double
isPrepaid : Boolean

CalcTotal()

0..n

1

0..n

1

places

1..n

1

1..n

1

contains

1

1

1

1

1

1..n

1

1..n

is billed to

1

1..n

1

1..n

is shipped to

 
 Εικόνα 4.25 ∆ιάγραµµα κλάσεων Check out system 
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4.4. ∆ιαγράµµατα δραστηριοτήτων 
 

Στο διάγραµµα δραστηριοτήτων (activity diagram) αναλύεται µια 
δραστηριότητα µέσω της ακολουθιακής ή παράλληλης ροής εκτέλεσης των 
ενεργειών. Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται για την περιγραφή 
της επιχειρηµατικής µοντελοποίησης ενός συστήµατος µέσω της ροής εργασιών, την 
περιγραφή υπολογισµών και περιπτώσεων χρήσης. Ένα διάγραµµα δραστηριότητας 
αποτελείται από τα εξής δοµικά στοιχεία: 

• Κόµβος έναρξης: Συµβολίζεται µε ένα µαύρο µικρό κύκλο και 
χρησιµοποιείται για να δήλωση την έναρξη του διαγράµµατος 
δραστηριότητας. 

• ∆ραστηριότητα: Συµβολίζεται µε ένα παραλληλόγραµµο µε στρογγυλεµένες 
γωνίες µέσα στο οποίο αναγράφεται το όνοµα της ενέργειας. 

• Ροή ελέγχου: Συµβολίζεται µε µία γραµµή στην οποία υπάρχει ένα βέλος στην 
άκρη της. Χρησιµοποιείται για να ενώσει δραστηριότητες µεταξύ τους, τον 
κόµβο έναρξης και λήξης µε την πρώτη και τελευταία δραστηριότητα 
αντίστοιχα, τις δραστηριότητες µεταξύ των κόµβων απόφασης και 
συγχώνευσης και τις δραστηριότητες µεταξύ των κόµβων διακλάδωσης και 
ένωσης. Η ροή ελέγχου δείχνει την ακολουθία εκτέλεσης του διαγράµµατος 
δραστηριότητας. 

• Κόµβος απόφασης: Συµβολίζεται µε ένα ρόµβο και χρησιµοποιείται για τη 
δροµολόγηση κάποιας ροής µετά από τον έλεγχο κάποιας συνθήκης. Έχει 
πάντα µια ακµή εισόδου και δύο οι περισσότερες ακµές εξόδου. 

• Κόµβος συγχώνευσης: Συµβολίζεται µε ένα ρόµβο και χρησιµοποιείται για να 
συγχωνεύσει πολλές ροές σε µία. ∆έχεται πολλές ακµές εισόδου και τις 
συγχωνεύει πάντα σε µία ακµή εξόδου. 

• Κόµβος διακλάδωσης: Συµβολίζεται µε µια µαύρη µπάρα και χρησιµοποιείται 
για να δείξει την παράλληλη ή την ταυτόχρονη εκτέλεση ροών. ∆έχεται πάντα 
µια ροή και τη χωρίζει σε δύο ή περισσότερες ροές. 

• Κόµβος σύνδεσης: Συµβολίζεται µε µια µαύρη µπάρα και χρησιµοποιείται για 
να δείξει το τέλος της παράλληλης ή ταυτόχρονης εκτέλεσης συνδέοντας τις 
δύο ή περισσότερες ροές σε µία. 

• Κόµβος λήξης: Συµβολίζεται µε ένα κύκλο που στο κέντρο του έχει ένα 
µαυρισµένο κύκλο και χρησιµοποιείται για να δηλώσει το τέλος του 
διαγράµµατος δραστηριότητας. 

 
Στο παράδειγµα της εικόνας 4.26 απεικονίζεται ένα διάγραµµα δραστηριότητας µε 
αναπαράσταση των παραπάνω συµβόλων. 
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ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΚΑΛΑΘΙ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

[ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

[ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ

Κόµβος έναρξης

∆ραστηριότητα

Ροή ελέγχου

Κόµβος απόφασης

Κόµβος διακλάδωσης

Κόµβος σύνδεσης

Κόµβος λήψης

 
Εικόνα 4.26 Παράδειγµα διαγράµµατος δραστηριότητας 
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4.4.1. ∆ιαγράµµατα δραστηριοτήτων του συνολικού συστήµατος 
 
1. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αγορά προϊόντων 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΑΛΑΘΙΟΥ"

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ Χ 
ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ

[ΟΧΙ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
PAYPAL

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ PAYPAL ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ PAYPAL ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
"ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
"ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ "∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ"

ΕΠΙΛΟΓΗ "∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΑΓΟΡΑ"

[ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]
[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

 
Εικόνα 4.27 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αγορά προϊόντων 
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2. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία λογαριασµού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ "NEWSLETTER  Η 
ΕΓΓΡΑΦΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME/EMAIL ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΜΗΝΥΜΑ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ Η Η∆Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ Β∆

[ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

 
Εικόνα 4.28 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία λογαριασµού 
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3. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη βοήθεια 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΒΟΗΘΕΙΑ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο ΧΡΗΣΤΗ΅ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ Χ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 
Εικόνα 4.29 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη βοήθεια 
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4. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη σύνδεση στο σύστηµα 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΣΥΝ∆ΕΣΗ Η 
LOGIN"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME ΚΑΙ PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME KAI 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ PASSWORD, ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΝ 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ NEWSLETTERS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

[ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ]

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ]

 
Εικόνα 4.30 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη σύνδεση στο σύστηµα 
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5. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αποσύνδεση από το σύστηµα 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 
Εικόνα 4.31 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αποσύνδεση από το σύστηµα 
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6. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των διαφηµίσεων 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗ Β∆

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗ Β∆

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΟΚ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ E-SHOP

 
Εικόνα 4.32 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των διαφηµίσεων 
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7. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του καλαθιού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΚΑΛΑΘΙ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ

[ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

[ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

 
Εικόνα 4.33 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του καλαθιού 
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8. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των κατηγοριών 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆...

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Β∆

[ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆Ι...

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Β∆

[ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΟΚ]

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

 
Εικόνα 4.34 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των κατηγοριών 
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9. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των µενού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΝΟΥ ΣΤΗ Β∆

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΣΤΗ Β∆

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΟΚ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΜΕΝΟΥ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ E-SHOP

 
Εικόνα 4.35 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των µενού 
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10. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του newsletter 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"NEWSLETTER"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER ΣΤΟΥΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΡΓΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ

 
Εικόνα 4.36 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του newsletter 
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11. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των παραγγελιών 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
STATUS ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Β∆ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

[ΟΚ]

 
Εικόνα 4.37 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των παραγγελιών 
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12. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των προϊόντων 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΠΡΟΙΟΝΤΑ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΟΚ]

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

 
Εικόνα 4.38 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των προϊόντων 
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13. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των υποκατηγοριών 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΟΚ]

[ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ Β∆

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]
[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΠΕ∆ΙΑ]

 
Εικόνα 4.39 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των υποκατηγοριών 
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14. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των χρηστών 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΠΙΛΟΓΗ "ΠΕΡΙΟΧΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΧΡΗΣΤΕΣ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΡΓΡΑΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ Β∆

[ΑΚΥΡΩΣΗ]

[ΟΚ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

 
Εικόνα 4.40 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των χρηστών 
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15. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αποστολή νέου κωδικού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ EMAIL ΠΟΥ 
ΕΙΧΕ ∆ΗΛΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
EMAIL

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ EMAIL

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ EMAIL Η ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Β∆]

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ Β∆ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ "RESET 
PASSWORD"

[ ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ EMAIL ΣΤΗ Β∆ ]

 
Εικόνα 4.41 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αποστολή νέου κωδικού 
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16. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αναζήτηση προϊόντων 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[∆ΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

[ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ]

 
Εικόνα 4.42 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την αναζήτηση προϊόντων 
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17. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την επιλογή διαφηµίσεων 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΠΙΛΟΓΗ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 
Εικόνα 4.43 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την επιλογή διαφηµίσεων 
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18. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την επιλογή µενού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΜΕΝΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ

 
Εικόνα 4.44 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την επιλογή µενού 
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19. ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την τροποποίηση του λογαριασµού 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
"ΣΥΝ∆ΕΣΗ"

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
USERNAME KAI PASSWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ USERNAME ΚΑΙ 
PASSWORD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΕΚ ΝΕΟΥ

[ΜΗ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ

[ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, 
ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ Β∆

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

[ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ]

 
Εικόνα 4.45 ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την τροποποίηση του λογαριασµού 
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4.5. ∆ιαγράµµατα συστατικών 
 

Ένα συστατικό (component) µπορεί να είναι κάποιο κοµµάτι κώδικα, ένα 
εκτελέσιµο αρχείο, ένας πίνακας από µια βάση δεδοµένων, ένα αρχείο δεδοµένων 
κ.λ.π. τα οποία συνθέτουν ένα σύστηµα. Ένα συστατικό µπορεί να περιέχει µία ή 
περισσότερες κλάσεις. Ο Κακαρόντζας (2006) αναφέρει ότι ένα συστατικό «διαθέτει 
τις λειτουργίες του µέσω διασυνδέσεων και εποµένως η εσωτερική του υλοποίηση 
είναι κρυφή, µπορεί να συνδεθεί δυναµικά µε άλλα συστατικά και είναι 
επαναχρησιµοποιήσιµο.» Εποµένως τα διαγράµµατα συστατικών χρησιµοποιούνται 
για να δείξουν πως τα συστατικά χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία συστηµάτων 
λογισµικού. Ένα συστατικό συµβολίζεται µε ένα ορθογώνιο όπου στη µέση της 
αριστερής πλευράς υπάρχουν δύο µικρότερα ορθογώνια. 
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4.5.1. ∆ιαγράµµατα συστατικών του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
 
 
1. ∆ιάγραµµα συστατικών για τον web customer 
 

WEB CUSTOMER

BROWSE E-SHOP

SEARCH 
PRODUCTS

SELECT 
MENU

SELECT 
HELP

VIEW 
PRODUCTS

VIEW RECOMMENDER 
SYSTEMS

ORDER PROCESSING

REGISTER

LOGIN

LOGOUT

SELECT 
PRODUCT

ADD TO 
BASKET

MANAGE 
BASKET

ORDERING 
PRODUCTS

VIEW RECOMMENDER 
SYSTEM

MANAGE 
ACCOUNT

 
Εικόνα 4.46 ∆ιάγραµµα συστατικών για τον web customer 
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2. ∆ιάγραµµα συστατικών για τον administrator 
 
 

ADMINISTRATOR

MANAGE E-SHOP

MANAGE 
PRODUCTS

MANAGE 
CATEGORIES

MANAGE 
SUBCATEGORIES

MANAGE 
ORDERS

MANAGE 
MENU

MANAGE 
ADVERTISMENTS

MANAGE 
USERS

MANAGE 
NEWSLETTER

 
Εικόνα 4.47 ∆ιάγραµµα συστατικών για τον administrator 
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4.6. ∆ιαγράµµατα διάταξης 
 

Τα διαγράµµατα διάταξης (deployment diagrams) περιγράφουν την τοπολογία 
του συστήµατος δηλαδή το σύνολο των συσκευών που χρησιµοποιούνται καθώς και 
το λογισµικό που διανέµεται στις συσκευές για τη λειτουργία του συστήµατος. Ένα 
διάγραµµα διάταξης αποτελείται από κόµβους οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους 
σύµφωνα µε τη τοπολογία του συστήµατος. Ένας κόµβος µπορεί να είναι κάποια 
συσκευή όπως ένας υπολογιστής, ένα cd-rom, µια συσκευή αποθήκευσης, ένας 
εκτυπωτής κ.λ.π., ένας εξυπηρετητής εφαρµογής, µια φορητή συσκευή όπως ένας 
φορητός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τοίχος προστασίας, ένας 
δροµολογητής κ.λ.π. Τα διαγράµµατα ανάπτυξης είναι αποτελεσµατικά για την 
οπτικοποίηση, τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση των ενσωµατωµένων 
συστηµάτων, των συστηµάτων πελάτη-εξυπηρετητή και των κατανεµηµένων 
συστηµάτων. 

Το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα συνδέεται αρχικά µε την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών internet. Η σύνδεση στο internet γίνεται µέσω ενός δροµολογητή. Στη 
συνέχεια τοποθετούµε ένα firewall για να παρέχει όσο το ποιο δυνατόν 
ολοκληρωµένη ασφάλεια στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Στη συνέχεια τοποθετούµε 
τον web server µαζί µε τον DNS (Domain Name Server) που υλοποιεί την 
αντιστοίχιση των ονοµάτων τοµέων σε IP διευθύνσεις. Επίσης χρησιµοποιούµε το 
πρωτόκολλο http το οποίο επιτρέπει τη διακίνηση κρυπτογραφηµένων δεδοµένων 
γιατί στο ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πραγµατοποιούνται οικονοµικές συναλλαγές. 
Στη συνέχεια τα δεδοµένα µέσω ενός δροµολογητή δροµολογούνται στο εσωτερικό 
δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Πάνω στο εσωτερικό δίκτυο συνδέεται  ο 
εξυπηρετητής εφαρµογής (application server), ένας υπολογιστής (workstation), η 
βάση δεδοµένων, µια συσκευή που θα κρατάει αντίγραφα της βάσης δεδοµένων και 
ένας εκτυπωτής. Το συνολικό διάγραµµα ανάπτυξης για το ηλεκτρονικό κατάστηµα 
απεικονίζεται παρακάτω. 
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4.6.1. ∆ιάγραµµα ανάπτυξης για το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

CISCO
<<router>>

FIREWALL
<<device>>

DNS
         {OS=LINUX}           

{Web server=APACHE}

<<web server>>

CISCO
<<router>>

Internet Provider

{OS=SOLARIS}
<<application server>>

MySQL
<<database>>{OS=Windows XP}

<<device>>

Printer
<<device>>

Backup 
Discs

<<device>>

 
Εικόνα 4.48 ∆ιάγραµµα ανάπτυξης για το ηλεκτρονικό κατάστηµα 
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4.7. Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων για το ηλεκτρονικό κατάστηµα 
 

Για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήµατος χρειάστηκε συνολικά να 
σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε 12 πίνακες. Η περιγραφή του κάθε πίνακα µε τα 
αντίστοιχα πεδία καθώς και ο κώδικας σε SQL περιγράφονται παρακάτω. 
 
1. Ο πίνακας category 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που 
υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL 
παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.49 Ο πίνακας category 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idcategory INT (11) Το id της κατηγορίας των προϊόντων 

(primary key) 
cat_name VARCHAR (200) Το όνοµα της κατηγορίας 

Πίνακας 4.2 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα category 
 
Κώδικας σε SQL 
 
CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `eshopdb` /*!40100 DEFAULT 
CHARACTER SET utf8 */; 
USE `eshopdb`; 
-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.1.40, for Win32 (ia32) 
-- 
-- Host: localhost    Database: eshopdb 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server version 5.5.9 
 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET 
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 
UNIQUE_CHECKS=0 */; 
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/*!40014 SET 
@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `category` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `category`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `category` ( 
  `idcategory` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cat_name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`idcategory`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `category` 
-- 
 
LOCK TABLES `category` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `category` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `category` VALUES (1,'Hardware'),(2,'Software'),(3,'Αναλώσιµα'); 
/*!40000 ALTER TABLE `category` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
2. Ο πίνακας sub_category 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι υποκατηγορίες των προϊόντων 
που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL 
παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.50 Ο πίνακας sub_category 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
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Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idsub_category INT (11) Το id της υποκατηγορίας των 

προϊόντων (primary key) 
idcategory INT (11) Το όνοµα της κατηγορίας των 

προϊόντων, ξένο κλειδί του πίνακα 
category 

sub_name VARCHAR (200) Το όνοµα της υποκατηγορίας 
sub_description VARCHAR (15000) Η περιγραφή της υποκατηγορίας 
sort_columns VARCHAR (500) Χρησιµοποιείται για να ταξινοµεί ο 

πελάτης τα προϊόντα 
Πίνακας 4.3 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα sub_category 

 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `sub_category` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `sub_category`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `sub_category` ( 
  `idsub_category` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idcategory` int(11) NOT NULL, 
  `sub_name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `sub_description` varchar(15000) NOT NULL DEFAULT '', 
  `sort_colums` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idsub_category`), 
  KEY `idcategory_fk` (`idcategory`), 
  CONSTRAINT `idcategory_fk` FOREIGN KEY (`idcategory`) REFERENCES 
`category` (`idcategory`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `sub_category` 
-- 
 
LOCK TABLES `sub_category` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `sub_category` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `sub_category` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `sub_category` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
 
 
 
 
3. Ο πίνακας extra_sub_cat_columns 
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Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται τα δύο πεδία τύπου ακεραίου 
αριθµού, τα δύο πεδία τύπου δεκαδικού αριθµού και τα δύο πεδία τύπου 
αλφαριθµητικού όπου οι πελάτες µπορούν να ταξινοµούν τα προϊόντα µε βάση αυτά 
τα χαρακτηριστικά τα οποία εισάγει ο administrator κατά την εισαγωγή κάποιας 
υποκατηγορίας προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μετά την εκτέλεση του 
κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.51 Ο πίνακας extra_sub_cat_columns 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idextra_sub_cat_columns INT (11) Το id του συγκεκριµένου 

πίνακα (primary key) 
idsub_category INT (11) Το id της υποκατηγορίας των 

προϊόντων, ξένο κλειδί του 
πίνακα sub_category 

idcategory INT (11) Το id της κατηγορίας των 
προϊόντων, ξένο κλειδί του 
πίνακα category 

intColumn1 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 

intColumn2 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 

doubleColumn1 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 

doubleColumn2 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 
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textColumn1 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 

textColumn2 VARCHAR (200) Το χαρακτηριστικό του 
προϊόντος όπου ο πελάτης θα 
µπορεί να ταξινοµεί τα 
προϊόντα µε βάση αυτό 

Πίνακας 4.4 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα extra_sub_cat_columns 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `extra_sub_cat_columns` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `extra_sub_cat_columns`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `extra_sub_cat_columns` ( 
  `idextra_sub_cat_columns` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idsub_category` int(11) NOT NULL, 
  `idcategory` int(11) NOT NULL, 
  `intColumn1` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `intColumn2` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `doubleColumn1` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `doubleColumn2` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `textColumn1` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  `textColumn2` varchar(200) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idextra_sub_cat_columns`), 
  KEY `extra_columns_sub_cat_fk` (`idsub_category`), 
  KEY `extra_columns_cat_fk` (`idcategory`), 
  CONSTRAINT `extra_columns_cat_fk` FOREIGN KEY (`idcategory`) 
REFERENCES `category` (`idcategory`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT `extra_columns_sub_cat_fk` FOREIGN KEY (`idsub_category`) 
REFERENCES `sub_category` (`idsub_category`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `extra_sub_cat_columns` 
-- 
 
LOCK TABLES `extra_sub_cat_columns` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `extra_sub_cat_columns` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `extra_sub_cat_columns` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `extra_sub_cat_columns` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
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4. Ο πίνακας menuitems 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται τα µενού που υπάρχουν στην 
κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε 
SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.52 Ο πίνακας menuitems 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idmenuitems INT (11) Το id του µενού (primary key) 
menuHtml MEDIUMTEXT Το περιεχόµενο του µενού 
menuName VARCHAR (100) Το όνοµα του µενού 
active ENUM ('TRUE','FALSE') Αν το µενού θα είναι ενεργό ή όχι 

δηλαδή θα το βλέπει ο πελάτης ή όχι 
Πίνακας 4.5 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα menuitems 

 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `menuitems` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `menuitems`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `menuitems` ( 
  `idmenuitems` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `menuHtml` mediumtext, 
  `menuName` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `active` enum('TRUE','FALSE') NOT NULL DEFAULT 'FALSE', 
  PRIMARY KEY (`idmenuitems`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `menuitems` 
-- 
 
LOCK TABLES `menuitems` WRITE; 
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/*!40000 ALTER TABLE `menuitems` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `menuitems` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `menuitems` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
5. Ο πίνακας product 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται τα προϊόντα που υπάρχουν στο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής 
αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.53 Ο πίνακας product 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idproduct INT (11) Το id του προϊόντος (primary key) 
idsub_category INT (11) Το id της υποκατηγορίας των 

προϊόντων, ξένο κλειδί του πίνακα 
sub_category 

idcategory INT (11) Το id της κατηγορίας των 
προϊόντων, ξένο κλειδί του πίνακα 
category 

insert_date DATETIME Η ηµεροµηνία εισαγωγής του 
προϊόντος 
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prod_name VARCHAR (200) Το όνοµα του προϊόντος 
description VARCHAR (2000) Η περιγραφή του προϊόντος 
price DOUBLE Η τιµή του προϊόντος 
vat DOUBLE Ο Φ.Π.Α. του προϊόντος 
brand VARCHAR (100) Η µάρκα του προϊόντος 
stock INT (11) Το απόθεµα του προϊόντος 
discount DOUBLE Η πιθανή έκπτωση του προϊόντος 
active ENUM ('TRUE','FALSE') Αν θα είναι ενεργό ή όχι το προϊόν 

δηλαδή αν ο πελάτης θα το βλέπει ή 
όχι 

intColumn1 INT (11) Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

intColumn2 INT (11) Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

doubleColumn1 DOUBLE Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

doubleColumn2 DOUBLE Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

textColumn1 VARCHAR (500) Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

textColumn2 VARCHAR (500) Ένα χαρακτηριστικό του προϊόντος 
όπου ο πελάτης θα µπορεί να 
ταξινοµεί τα προϊόντα µε βάση αυτό 
το χαρακτηριστικό 

Πίνακας 4.6 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα product 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `product` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `product`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `product` ( 
  `idproduct` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idsub_category` int(11) NOT NULL, 
  `idcategory` int(11) NOT NULL, 
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  `insert_date` datetime NOT NULL, 
  `prod_name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '', 
  `description` varchar(2000) DEFAULT NULL, 
  `price` double NOT NULL DEFAULT '0', 
  `vat` double NOT NULL DEFAULT '23', 
  `brand` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `stock` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `discount` double DEFAULT NULL, 
  `active` enum('TRUE','FALSE') NOT NULL DEFAULT 'FALSE', 
  `intColumn1` int(11) DEFAULT NULL, 
  `intColumn2` int(11) DEFAULT NULL, 
  `doubleColumn1` double DEFAULT NULL, 
  `doubleColumn2` double DEFAULT NULL, 
  `textColumn1` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `textColumn2` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idproduct`), 
  KEY `idcategory_prod_fk` (`idcategory`), 
  KEY `idsub_category_fk` (`idsub_category`), 
  CONSTRAINT `idcategory_prod_fk` FOREIGN KEY (`idcategory`) 
REFERENCES `category` (`idcategory`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT `idsub_category_fk` FOREIGN KEY (`idsub_category`) 
REFERENCES `sub_category` (`idsub_category`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `product` 
-- 
 
LOCK TABLES `product` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `product` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `product` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `product` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
6. Ο πίνακας visited_products 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι IP διευθύνσεις του κάθε 
διαφορετικού πελάτη. Ο πίνακας αυτός θα µας βοηθήσει στα συστήµατα σύστασης 
που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL 
παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
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Εικόνα 4.54 Ο πίνακας visited_products 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idvisited_products INT (11) Το id του συγκεκριµένου πίνακα 

(primary key) 
ip_of_visitor VARCHAR (45) Η IP του κάθε πελάτη 
idproduct INT (11) Το id του προϊόντος, ξένο κλειδί 

του πίνακα product 
date_visisted DATETIME Η ηµεροµηνία επίσκεψης των 

προϊόντων από κάθε διαφορετικό 
πελάτη 

Πίνακας 4.7 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα visited_products 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `visited_products` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `visited_products`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `visited_products` ( 
  `idvisited_products` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ip_of_visitor` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '', 
  `idproduct` int(11) NOT NULL, 
  `date_visisted` datetime DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idvisited_products`), 
  KEY `visitorFK` (`idproduct`), 
  CONSTRAINT `visitorFK` FOREIGN KEY (`idproduct`) REFERENCES `product` 
(`idproduct`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `visited_products` 
-- 
 
LOCK TABLES `visited_products` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `visited_products` DISABLE KEYS */; 



 168

INSERT INTO `visited_products` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `visited_products` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
7. Ο πίνακας banners 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι διαφηµίσεις που ανεβάζει ο 
administrator. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής 
αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.55 Ο πίνακας banners 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idbanners INT (10) Το id της διαφήµισης (primary key) 
bannerowner VARCHAR (1000) Το όνοµα του διαφηµιζόµενου 
bannerlink VARCHAR (500) Το link της διαφήµισης 
bannername VARCHAR (100) Το banner (gif ή swf) της διαφήµισης 

που θα βλέπει ο πελάτης 
active ENUM ('TRUE','FALSE') Αν η διαφήµιση θα είναι ενεργή ή όχι 

δηλαδή αν θα την βλέπει ο πελάτης ή 
όχι 

Πίνακας 4.8 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα banners 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `banners` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `banners`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `banners` ( 
  `idbanners` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `bannerowner` varchar(1000) NOT NULL, 
  `bannerlink` varchar(500) NOT NULL, 
  `bannername` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `active` enum('TRUE','FALSE') NOT NULL DEFAULT 'FALSE', 
  PRIMARY KEY (`idbanners`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `banners` 
-- 
 
LOCK TABLES `banners` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `banners` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `banners` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `banners` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
8. Ο πίνακας order 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται τα στοιχεία των πελατών και 
κάποιες πληροφορίες σχετικά µε την αγορά προϊόντων από τους πελάτες. Μετά την 
εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.56 Ο πίνακας order 
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Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idorder INT (11) Το id της παραγγελίας (primary 

key) 
payment_type ENUM ('bank', 

'credit', 'PayPal', 
'delivery') 

Ο τύπος πληρωµής που θα επιλέξει 
ο πελάτης 

invoice ENUM ('TRUE', 
'FALSE') 

Η επιλογή αν ο χρήστης θέλει 
τιµολόγιο 

order_date DATETIME Η ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιήθηκε η παραγγελία 

invoice_vat VARCHAR (30) Ο ΑΦΜ 
invoice_tax_office VARCHAR (100) Η ∆ΟΥ 
invoice_comany_name VARCHAR (100) Η επωνυµία της εταιρίας 
invoice_proffession VARCHAR (100) Το επάγγελµα 
invoice_address VARCHAR (100) Η διεύθυνση 
invoice_address_no VARCHAR (10) Ο αριθµός της διεύθυνσης 
invoice_address_post_code VARCHAR (10) Ο ΤΚ 
invoice_phone VARCHAR (20) Το τηλέφωνο 
invoice_city VARCHAR (50) Η πόλη 
invoice_received_city VARCHAR (50) Η πόλη στην οποία ο πελάτης θα 

επιλέξει να του αποσταλεί η 
παραγγελία 

invoice_received_address VARCHAR (100) Η διεύθυνση στην οποία ο πελάτης 
θα επιλέξει να του αποσταλεί η 
παραγγελία 

invoice_received_address_no VARCHAR (10) Ο αριθµός της διεύθυνσης στην 
οποία ο πελάτης θα επιλέξει να του 
αποσταλεί η παραγγελία 

invoice_received_address_post_code VARCHAR (10) Ο ΤΚ στον οποίον ο πελάτης θα 
επιλέξει να του αποσταλεί η 
παραγγελία 

invoice_contact_phone VARCHAR (20) Το τηλέφωνο στο οποίο ο πελάτης 
θα επιλέξει να του αποσταλεί η 
παραγγελία 

invoice_contact_name VARCHAR (100) Το όνοµα του πελάτη όπου θα του 
αποσταλεί η παραγγελία 

order_status ENUM ('saved', 
'payed', 'finished') 

Η κατάσταση πληρωµής της 
παραγγελίας 

Πίνακας 4.9 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα order 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `order` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `order`; 
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/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `order` ( 
  `idorder` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `payment_type` enum('bank','credit','PayPal','delivery') NOT NULL DEFAULT 
'delivery', 
  `invoice` enum('TRUE','FALSE') NOT NULL DEFAULT 'FALSE', 
  `order_date` datetime NOT NULL, 
  `invoice_vat` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `invoice_tax_office` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `invoice_comany_name` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_proffession` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `invoice_address` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_address_no` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_address_post_code` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_phone` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_city` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_received_city` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_received_address` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_received_address_no` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_received_address_post_code` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_contact_phone` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', 
  `invoice_contact_name` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', 
  `order_status` enum('saved','payed','finished') NOT NULL DEFAULT 'saved', 
  PRIMARY KEY (`idorder`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `order` 
-- 
 
LOCK TABLES `order` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `order` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `order` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `order` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
9. Ο πίνακας ordered_products 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί. 
Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
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Εικόνα 4.57 Ο πίνακας ordered_products 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idordered_products INT (11) Το id του πίνακα (primary key) 
idorder INT (11) Το id της παραγγελίας, ξένο κλειδί του πίνακα 

order 
idproduct  INT (11) Το id του προϊόντος, ξένο κλειδί του πίνακα 

product 
quantity INT (11) Η ποσότητα των προϊόντων 
price DOUBLE Η τιµή των προϊόντων 
discount DOUBLE Η πιθανή έκπτωση των προϊόντων 

Πίνακας 4.10 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα ordered_products 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `ordered_products` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `ordered_products`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `ordered_products` ( 
  `idordered_products` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idorder` int(11) NOT NULL, 
  `idproduct` int(11) NOT NULL, 
  `quantity` int(11) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `price` double NOT NULL DEFAULT '0', 
  `discount` double NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`idordered_products`), 
  KEY `idorder_fk` (`idorder`), 
  KEY `idproduct_fk` (`idproduct`), 
  CONSTRAINT `idorder_fk` FOREIGN KEY (`idorder`) REFERENCES `order` 
(`idorder`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `idproduct_fk` FOREIGN KEY (`idproduct`) REFERENCES 
`product` (`idproduct`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
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-- 
-- Dumping data for table `ordered_products` 
-- 
 
LOCK TABLES `ordered_products` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `ordered_products` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `ordered_products` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `ordered_products` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
10. Ο πίνακας users 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι χρήστες που δηµιουργούν 
λογαριασµό στο ηλεκτρονικό κατάστηµα για να λαµβάνουν newsletters καθώς επίσης 
υπάρχει και ο administrator. Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το 
εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.58 Ο πίνακας users 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
idusers INT (11) Το id του πίνακα (primary key) 
user_name VARCHAR (100) Το username του χρήστη 
user_pass VARCHAR (100) Το password του χρήστη 
creationDate DATETIME Η ηµεροµηνία δηµιουργίας λογαριασµού του 

χρήστη 
fName VARCHAR (100) Το όνοµα του χρήστη 
lName VARCHAR (100) Το επώνυµο του χρήστη 

Πίνακας 4.11 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα users 
 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `users` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `users`; 
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/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `users` ( 
  `idusers` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_name` varchar(100) NOT NULL, 
  `user_pass` varchar(100) NOT NULL, 
  `creationDate` datetime DEFAULT NULL, 
  `fName` varchar(45) DEFAULT '', 
  `lName` varchar(45) DEFAULT '', 
  PRIMARY KEY (`idusers`), 
  UNIQUE KEY `user_name_UNIQUE` (`user_name`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `users` 
-- 
 
LOCK TABLES `users` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `users` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
11. Ο πίνακας userroles 
 

Στο συγκεκριµένο πίνακα αποθηκεύονται οι ρόλοι που έχει κάθε χρήστης. 
Μετά την εκτέλεση του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.59 Ο πίνακας userroles 

 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
 
Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
iduserroles INT (11) Το id του πίνακα (primary key) 
user_name VARCHAR (100) Το username του χρήστη 
user_role ENUM ('visitor','admin') Ο ρόλος του χρήστη 
idusers INT (11) Το id του χρήστη, ξένο κλειδί του πίνακα users 

Πίνακας 4.12 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα userroles 
 
 
Κώδικας σε SQL 



 175

 
-- 
-- Table structure for table `userroles` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `userroles`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `userroles` ( 
  `iduserroles` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user_name` varchar(100) NOT NULL, 
  `user_role` enum('visitor','admin') NOT NULL DEFAULT 'visitor', 
  `idusers` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`iduserroles`), 
  UNIQUE KEY `user_name_UNIQUE` (`user_name`), 
  KEY `idusersFK` (`idusers`), 
  CONSTRAINT `idusersFK` FOREIGN KEY (`idusers`) REFERENCES `users` 
(`idusers`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `userroles` 
-- 
 
LOCK TABLES `userroles` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `userroles` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `userroles` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `userroles` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
12. Ο πίνακας user_interests 
 

Με το συγκεκριµένο πίνακα µπορούµε να βρούµε ποιες υποκατηγορίες 
προϊόντων έχει επιλέξει ο χρήστης ώστε να λαµβάνει newsletters. Μετά την εκτέλεση 
του κώδικα σε SQL παίρνουµε το εξής αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 4.60 Ο πίνακας user_interests 

 
 
 
 
Περιγραφή πεδίων του πίνακα 
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Πεδίο Τύπος Περιγραφή 
iduser_interests INT (11) Το id του πίνακα (primary key) 
idusers INT (11) Το id του χρήστη, ξένο κλειδί του πίνακα users 
idsub_category INT (11) Το id της υποκατηγορίας προϊόντων, ξένο κλειδί 

του πίνακα sub_category 
Πίνακας 4.13 Περιγραφή των πεδίων του πίνακα user_interests 

 
Κώδικας σε SQL 
 
-- 
-- Table structure for table `user_interests` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `user_interests`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `user_interests` ( 
  `iduser_interests` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idusers` int(11) NOT NULL, 
  `idsub_category` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`iduser_interests`), 
  KEY `interestsUsersFK` (`idusers`), 
  KEY `interestsSubCatsFK` (`idsub_category`), 
  CONSTRAINT `interestsSubCatsFK` FOREIGN KEY (`idsub_category`) 
REFERENCES `sub_category` (`idsub_category`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `interestsUsersFK` FOREIGN KEY (`idusers`) REFERENCES 
`users` (`idusers`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping data for table `user_interests` 
-- 
 
LOCK TABLES `user_interests` WRITE; 
/*!40000 ALTER TABLE `user_interests` DISABLE KEYS */; 
INSERT INTO `user_interests` VALUES (…); 
/*!40000 ALTER TABLE `user_interests` ENABLE KEYS */; 
UNLOCK TABLES; 
 
 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET 
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
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/*!40101 SET 
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET 
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 

4.8. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων 
 

Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship model) 
χρησιµοποιείται κατά το στάδιο του λογικού ή εννοιολογικού σχεδιασµού της βάσης 
δεδοµένων. Χρησιµοποιείται για να απεικονίσει µε γραφικό τρόπο τη δοµή που θα 
έχει µια βάση δεδοµένων, δηλαδή περιγράφει τις πληροφορίες που θα αποθηκευτούν 
σε µια βάση δεδοµένων κατά τη λειτουργία ενός συστήµατος. Για την περιγραφή του 
µοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων χρησιµοποιείται το διάγραµµα οντοτήτων 
συσχετίσεων. Εν συντοµία το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων αποτελείται από 
οντότητες, συσχετίσεις και τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων. 

Μια οντότητα είναι ένα αντικείµενο ή µια έννοια του πραγµατικού κόσµου. 
Έτσι µπορεί να είναι ένας µαθητής, ένας υπάλληλος, µια εταιρία κ.λ.π. Τα 
χαρακτηριστικά οντοτήτων είναι τα στοιχεία που περιγράφουν µια οντότητα όπως για 
παράδειγµα ένας φοιτητής έχει όνοµα, διεύθυνση, αριθµό µητρώου κ.λ.π. Ο τύπος της 
οντότητας είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που περιγράφουν κάποια οντότητα. 
Τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι µονότιµα τα οποία έχουν µια τιµή και πλειότιµα 
τα οποία έχουν περισσότερες από µία τιµές. Ένας τύπος οντότητας συµβολίζεται µε 
ένα ορθογώνιο ενώ τα χαρακτηριστικά που έχουν οι οντότητες συµβολίζονται µε 
έλλειψη και τα πλειότιµα χαρακτηριστικά συµβολίζονται µε έλλειψη αλλά µε διπλό 
περίβληµα. 

Η συσχέτιση χρησιµοποιείται για να συνδέσει δύο ή περισσότερες οντότητες. 
Ένας τύπος συσχέτισης δηλαδή το σύνολο των συσχετίσεων συµβολίζεται µε ένα 
ρόµβο µέσα στο οποίο γράφεται το όνοµά του που είναι ρήµα. Βαθµός µια 
συσχέτισης είναι το πλήθος των οντοτήτων που παίρνουν µέρος σε µια συσχέτιση. 
Σύµφωνα µε τη Βικιπαίδεια η πληθικότητα περιγράφει τον αριθµό στιγµιότυπων ενός 
τύπου οντοτήτων που µπορούν να αντιστοιχίζονται µε µία οντότητα ενός άλλου 
τύπου σε µια συσχέτιση. Ο λόγος πληθικότητας ή πληθικός λόγος είναι ο λόγος των 
πληθικοτήτων µιας συσχέτισης και µπορεί να είναι 1-1 (ένα-προς-ένα), 1-Ν (ένα-
προς-πολλά), Ν-1 (πολλά-προς-ένα) και Μ-Ν (πολλά-προς-πολλά). 

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Το συγκεκριµένο διάγραµµα προέρχεται από το 
λογισµικό MySQL Workbench το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να παράγουµε 
κάποιο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων από µια υπάρχουσα βάση δεδοµένων. 
 



 178 

 
Εικόνα 4.61 Το διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων του ηλεκτρονικού καταστήµατος
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4.9. Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν 
 

4.9.1. Λογισµικό Eclipse 
 
Το Eclipse είναι ένα από τα δηµοφιλέστερα ανοικτού κώδικα ολοκληρωµένα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης (IDE - Integrated Develpoment Environment) το οποίο 
διατίθεται δωρεάν. Για την ανάπτυξή του χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 
προγραµµατισµού java και τρέχει σε διάφορα λειτουργικά συστήµατα όπως 
Windows, Linux και Mac. Το περιβάλλον είναι φιλικό στο χρήστη, και εκτός από την 
ανάπτυξη εφαρµογών σε java, µέσω plug-ins µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ανάπτυξη εφαρµογών και σε άλλες γλώσσες όπως C, C++, PHP, Perl, Python, Fortran 
κ.λ.π. 
 

4.9.2. MySQL 
 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και 
είναι η πιο δηµοφιλής βάση δεδοµένων ανοικτού κώδικα. Το πρόγραµµα τρέχει έναν 
εξυπηρετητή (server) παρέχοντας την πρόσβαση χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων 
δεδοµένων. Η MySQL λειτουργεί σε διάφορα λειτουργικά περιβάλλοντα όπως Linux, 
Windows κ.λ.π. Οι ερωτήσεις από τους χρήστες ή το λογισµικό προς τη βάση 
δεδοµένων γίνονται µέσω της γλώσσας SQL (Structured Query Language). Ο 
χρήστης µε την εκτέλεση κατάλληλων ερωτηµάτων µπορεί να αναζητήσει, να 
προσθέσει, να µεταβάλλει και να διαγράψει δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων. Η 
MySQL λειτουργεί σε ένα δικτυακό περιβάλλον χρησιµοποιώντας µια αρχιτεκτονική 
client/server (διακοµιζόµενου/διακοµιστή), δηλαδή ένα κεντρικό πρόγραµµα 
λειτουργεί ως server και διάφορα προγράµµατα client συνδέονται µε τον server για να 
θέσουν ερωτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η MySQL είναι τα εξής: 

• Επεκτασιµότητα και ευελιξία 
• Υψηλή διαθεσιµότητα 
• Μεταφερσιµότητα 
• Ισχυρή προστασία δεδοµένων 
• Ολοκληρωµένη ανάπτυξη εφαρµογών 
• Ευκολία διαχείρισης 
• ∆ωρεάν ή µε χαµηλό κόστος κτήσης 
• Tαχύτητα 
• Απλότητα και 
• Ευκολία µάθησης χρήσης 

 

4.9.3. Apache Tomcat 
 

Ο Apache Tomcat είναι ένας εξυπηρετητής ανοικτού κώδικα και 
χρησιµοποιείται ευρέως για την υλοποίηση εφαρµογών που χρησιµοποιούν 
τεχνολογίες Java Servlets και Java Server Pages. 
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4.9.4. Java Server Pages 
 

Σύµφωνα µε τους Marty Hall και Larry Brown (2007) τα servlets και τα 
προγράµµατα σε java που εκτελούνται σε διακοµιστές ιστού ή εφαρµογών 
λειτουργούν ως ενδιάµεσο επίπεδο µεταξύ των αιτήσεων που προέρχονται από τους 
φυλλοµετρητές ιστού ή τους άλλους πελάτες HTTP και των βάσεων δεδοµένων ή των 
εφαρµογών στο διακοµιστή HTTP. Οι εργασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι είναι οι 
εξής: 

• Ανάγνωση των άµεσων δεδοµένων που έχουν σταλθεί από τον πελάτη 
• Ανάγνωση των έµµεσων δεδοµένων αιτήσεων HTTP που έχουν σταλεί από 

τον φυλλοµετρητή 
• Παραγωγή αποτελεσµάτων 
• Αποστολή των ρητών δεδοµένων στον πελάτη 
• Αποστολή έµµεσων δεδοµένων απάντησης HTTP 

 
Η τεχνολογία JSP διατηρεί όλες τις υπηρεσίες που µας προσφέρουν τα 

servlets αλλά βελτιώνει τις αδυναµίες που έχουν τα servlets στην παρουσίαση δηλαδή 
στη δυσκολία της συγγραφής και της συντήρησης του κώδικα html, στην αδυναµία 
χρησιµοποίησης εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων και στην δυσκολία ανθρώπων 
που ασχολούνται αποκλειστικά µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων να 
τροποποιήσουν την υπάρχουσα εφαρµογή αν δεν ξέρουν java γιατί η html είναι 
ενσωµατωµένη στη java. Τέλος η JSP παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε ανταγωνιστικές εταιρίες. 
 

4.9.5. HTML (HyperText Markup Language) 
 

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup Language. 
Σύµφωνα µε τους Laura Lemay και Rafe Colburn (2011) η html δεν είναι µια γλώσσα 
προγραµµατισµού αλλά µια γλώσσα για την περιγραφή της δοµής ενός εγγράφου και 
όχι της παρουσίασής του. Η html δεν περιγράφει τη διάταξη µιας σελίδας. Οι 
προδιαγραφές της html δεν λένε τίποτα για το πώς φαίνεται µια σελίδα όταν 
προβάλλεται σε ένα πρόγραµµα περιήγησης. Οι ετικέτες html απλά δείχνουν ότι ένα 
στοιχείο είναι µια επικεφαλίδα ή µια λίστα, ενώ δεν αναφέρουν τίποτα για το πώς 
πρέπει να µορφοποιηθεί αυτή η επικεφαλίδα ή λίστα. Η html είναι µια γλώσσα 
σηµείωσης. Όταν γράφουµε σε µια γλώσσα σηµείωσης θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε 
το κείµενο της σελίδας µας και να προσθέσουµε ειδικές ετικέτες γύρω από λέξεις και 
παραγράφους. Οι ετικέτες υποδεικνύουν τα διαφορετικά µέρη της σελίδας και 
παράγουν διαφορετικά εφέ στο πρόγραµµα περιήγησης. Οι περισσότερες ετικέτες της 
html έχουν την παρακάτω δοµή: 
<όνοµα_ετικέτας>το κείµενό µας</όνοµα_ετικέτας> 
 

4.9.6. CSS 
 

Τα διαδοχικά φύλλα στυλ (CSS - Cascading Style Sheets) χρησιµεύουν στο να 
µπορούµε να ελέγχουµε την εµφάνιση των σελίδων. Σύµφωνα µε τους Laura Lemay 
και Rafe Colburn (2011) τα στυλ είναι ένας τρόπος ελέγχου του τρόπου µε τον οποίο 
το πρόγραµµα περιήγησης αποδίδει τις ετικέτες html. Τα πλεονεκτήµατα των CSS 



 
 
 
 

181

είναι ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διάφορα επίπεδα ακρίβειας. Για 
παράδειγµα µπορούµε να τοποθετήσουµε όλα τα στυλ σε ένα ξεχωριστό αρχείο και 
να δηµιουργήσουµε µια σύνδεση από την ιστοσελίδα µας µε αυτό το αρχείο. 
Μπορούµε επίσης να συµπεριλάβουµε στυλ στο πάνω µέρος της σελίδας ώστε να 
εφαρµόζονται µόνο στη συγκεκριµένη σελίδα. Μπορούµε επίσης να συµπεριλάβουµε 
στυλ µέσα στις ίδιες τις ετικέτες χρησιµοποιώντας το χαρακτηριστικό style. 
 

4.9.7. JavaScript 
 

Σύµφωνα µε τους Laura Lemay και Rafe Colburn (2011) η JavaScript είναι 
µια γλώσσα προγραµµατισµού η οποία χρησιµοποιείται για την µετατροπή 
ιστοσελίδων σε εφαρµογές. Όπως και τα CSS έτσι και η javascript µπορεί να 
ενσωµατωθεί σε ιστοσελίδες µε πολλούς τρόπους. Η javascript χρησιµοποιείται για 
το χειρισµό των περιεχοµένων µιας ιστοσελίδας ή για να µπορούν οι χρήστες να 
αλληλεπιδρούν µε ιστοσελίδες χωρίς να ανανεώνουν τη σελίδα. Η javascript µας 
επιτρέπει να χειριζόµαστε τις ιστοσελίδες χωρίς να επιστρέφεται µια αίτηση στο 
διακοµιστή ή να στέλνεται µια αίτηση στο διακοµιστή για ανάκτηση πληροφοριών 
χωρίς να απαιτείται έξοδος από τη σελίδα στην οποία βρίσκεται ο χρήστης. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις δυνατότητες µπορούµε να αλλάξουµε τα περιεχόµενα 
µιας σελίδας, να αλλάξουµε το στυλ στοιχείων σε µια σελίδα, να επικυρώσουµε 
είσοδο χρήστη πριν ο χρήστης υποβάλλει µια φόρµα και να τροποποιήσουµε τη 
συµπεριφορά του προγράµµατος περιήγησης όλα αυτά χρησιµοποιώντας δέσµες 
ενεργειών που ενσωµατώνονται στις ιστοσελίδες µας. 
 

4.9.8. Η τεχνολογία AJAX 
 

Σύµφωνα µε τους Laura Lemay και Rafe Colburn (2011) το Ajax είναι ένας 
όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή δεσµών ενεργειών οι οποίες 
επικοινωνούν µε το διακοµιστή χωρίς να απαιτείται η εκ νέου φόρτωση µιας 
ιστοσελίδας. Μπορεί για παράδειγµα να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση 
πληροφοριών και την εµφάνισή τους στην ιστοσελίδα ή για την υποβολή µιας φόρµας 
για επεξεργασία χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει ολόκληρη η ιστοσελίδα στο 
πρόγραµµα περιήγησης. 
 

4.9.9. JQuery 
 

H JQuery είναι µια ελαφριά βιβλιοθήκη της JavaScript και δίνει έµφαση στην 
αλληλεπίδραση µεταξύ της JavaScript και της html. Είναι ανοικτού κώδικα και 
συµβατή µε όλους τους φυλλοµετρητές ιστού. Ο χρήστης µπορεί σχετικά εύκολα µε 
λίγες µόνο γραµµές κώδικα να δηµιουργήσει καλαίσθητα γραφικά που θα δώσουν 
έναν επαγγελµατισµό στην ιστοσελίδα, να χειριστεί συµβάντα κ.λ.π. Η JQuery 
χρησιµοποιείται ευρέως πλέον στην ανάπτυξη ιστοσελίδων µιας και οι δυνατότητες 
που προσφέρει είναι πολλές. 
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Κεφάλαιο 5ο - Εγχειρίδια χρήσης και λειτουργικότητα του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος και τα εγχειρίδια χρήσης τα οποία χωρίζονται σε δύο µέρη: στο 
εγχειρίδιο χρήσης του επισκέπτη-πελάτη και στο εγχειρίδιο χρήσης του διαχειριστή. 
Η αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος από την οποία τόσο ο επισκέπτης-
πελάτης όσο και ο διαχειριστής µπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
κατάστηµα είναι η παρακάτω. 
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Εικόνα 5.1 Η κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 

5.1. Εγχειρίδιο χρήσης για τον επισκέπτη-πελάτη 
 

Ο χρήστης (επισκέπτης ή πελάτης) από την κεντρική σελίδα του 
ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες: 
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1. Εγγραφή στο Newsletter 
 

Ο χρήστης κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Newsletter» της κεντρικής 
σελίδας προκειµένου να γραφτεί στο σύστηµα µέσω µιας φόρµας όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 5.2 Φόρµα για την εγγραφή στο σύστηµα 

 
Στη συνέχεια εφόσον η εγγραφή είναι επιτυχής εµφανίζεται κατάλληλο 

µήνυµα καθώς και η προτροπή να εισέλθει στον προσωπικό του λογαριασµό 
κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «εδώ» προκειµένου να εισάγει τα προσωπικά του 
στοιχεία καθώς και να δηλώσει τα προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεται να λαµβάνει 
newsletters όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 5.3 Το µήνυµα που εµφανίζεται µετά την επιτυχή εγγραφή στο σύστηµα 

 
2. Είσοδος στο σύστηµα 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Σύνδεση» που 
βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος προκειµένου να 
εισέλθει στον προσωπικό του λογαριασµό. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στον 
υπερσύνδεσµο «Σύνδεση» εµφανίζεται η φόρµα της παρακάτω εικόνας όπου καλείται 
να συµπληρώσει το username και το password. Επίσης υπάρχουν οι δυνατότητες να 
εγγραφεί στο σύστηµα (αν δεν έχει ήδη εγγραφεί) µέσω του υπερσυνδέσµου 
«Εγγραφή» και να του αποσταλεί στο email του νέο password σε περίπτωση που το 
έχει ξεχάσει κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «reset password» όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.4 Η φόρµα για την είσοδο στο σύστηµα καθώς και οι δυνατότητες για 

εγγραφή στο σύστηµα και αποστολή νέου password 
 

Όταν ο χρήστης συνδεθεί επιτυχώς εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Αν 
κάποιος χρήστης εισέρχεται για πρώτη φορά στον προσωπικό του λογαριασµό 
συµπληρώνει στη φόρµα το password, το όνοµα, το επώνυµο και δηλώνει σε ποια 
προϊόντα επιθυµεί να λαµβάνει newsletters. Για τις επόµενες φορές που θα συνδεθεί 
θα µπορεί εφόσον το επιθυµεί να τροποποιήσει αυτά τα στοιχεία. 
 

 
Εικόνα 5.5 Η φόρµα για την εισαγωγή ή την τροποποίηση των στοιχείων και των 

προτιµήσεων του χρήστη 
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Όταν κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εγγραφή» εµφανίζεται η εικόνα 5.2 και 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εγγραφή στο newsletter ενώ αν επιλέξει να 
του αποσταλεί καινούριο password τότε εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα όπου 
καλείται σε µια φόρµα να εισάγει το email του όπως το είχε δηλώσει κατά την 
εγγραφή του στο σύστηµα. 

 
Εικόνα 5.6 Η φόρµα για την εισαγωγή του email 

 
Το email που θα του σταλεί θα περιέχει το καινούριο password όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα που δείχνει το περιεχόµενο του email που έχει αποσταλεί από 
το διαχειριστή και περιέχει το νέο password. 
 

 
Εικόνα 5.7 Το email που περιέχει το νέο password 

 
3. Ενηµέρωση για τα διαθέσιµα προϊόντα 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Βοήθεια» για να 
ενηµερωθεί για τα διαθέσιµα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Μόλις κάνει 
κλικ στον υπερσύνδεσµο «Βοήθεια» εµφανίζονται τα διαθέσιµα προϊόντα όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.8 Τα διαθέσιµα προς ενηµέρωση προϊόντα 

 
Για παράδειγµα αν ο χρήστης θέλει να ενηµερωθεί για το τι είναι, τι κάνει 

κ.λ.π. ένα laptop τότε κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Laptop» και εµφανίζεται η 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.9 Ενηµέρωση χρήστη για ένα συγκεκριµένο προϊόν 

 
4. Αναζήτηση προϊόντων από τη φόρµα αναζήτησης 
 

Ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει τα προϊόντα που επιθυµεί γράφοντας τη 
µάρκα, τον τύπο κ.λ.π. του προϊόντος που επιθυµεί να βρει µέσα στη φόρµα 
αναζήτησης που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
Αν για παράδειγµα αναζητήσει τα προϊόντα της εταιρίας Acer τότε θα εµφανιστούν 
µε τη σειρά τα προϊόντα της συγκεκριµένης εταιρίας όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Εικόνα 5.10 Το αποτέλεσµα µιας αναζήτησης 

 
5. Εµφάνιση διαφηµίσεων 
 

Ο χρήστης µπορεί να δει τις διαφηµίσεις που έχουν αναρτηθεί στο δεξιό µέρος 
της κεντρικής σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήµατος, να διαλέξει αυτή που 
επιθυµεί και να ανακατευθυνθεί στο site της συγκεκριµένης. Στην παρακάτω εικόνα 
φαίνονται  οι δύο πρώτες διαφηµίσεις. 
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Εικόνα 5.11 Οι διαφηµίσεις που είναι αναρτηµένες στο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

 
6. Επιλογή προϊόντος από τα συστήµατα σύστασης 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν από τα συστήµατα 
σύστασης που βρίσκονται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
προκειµένου να ενηµερωθεί για το συγκεκριµένο προϊόν και να προχωρήσει στην 
αγορά του εφόσον το επιθυµεί. Τα συστήµατα σύστασης που βρίσκονται στην 
κεντρική σελίδα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 
 

 
Εικόνα 5.12 Το σύστηµα σύστασης «Νέες αφίξεις» 
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Εικόνα 5.13 Το σύστηµα σύστασης «Νέες αφίξεις» 

 

 
Εικόνα 5.14 Το σύστηµα σύστασης «Προσφορές» 

 

 
Εικόνα 5.15 Το σύστηµα σύστασης «Έχετε επισκευθεί» 

 
7. Επιλογή προϊόντος από το µενού 
 

Ο χρήστης µπορεί να διαλέξει την υποκατηγορία κάποιας κατηγορίας 
προϊόντων που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της κεντρικής σελίδας προκειµένου να 
δει τα προϊόντα που είναι διαθέσιµα και να διαλέξει αυτό που επιθυµεί. Επίσης 
µπορεί να επιλέξει πόσα προϊόντα θα εµφανίζονται ανά σελίδα και να τα ταξινοµήσει 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης υποκατηγορίας προϊόντων όπως η 
τιµή, ο κατασκευαστής κ.λ.π. µε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Για παράδειγµα αν 
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διαλέξει από την κατηγορία Hardware την υποκατηγορία Laptop τότε θα πάρει τα 
προϊόντα όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.16 Τα προϊόντα της υποκατηγορίας Laptop 

 
8. Επιλογή µενού 
 

Ο χρήστης µπορεί να διαλέξει κάποιο µενού από την κεντρική σελίδα 
προκειµένου να ενηµερωθεί για θέµατα που αφορούν την πολιτική της εταιρίας. Για 
παράδειγµα µπορεί να διαλέξει το µενού «Τρόποι πληρωµής» για να ενηµερωθεί για 
τους τρόπους πληρωµής των προϊόντων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.17 Επιλογή κάποιου µενού για την ενηµέρωση των χρηστών 

 
9. Επιλογή προϊόντος 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ πάνω σε κάποιο προϊόν για να δει τα 
χαρακτηριστικά του, την τιµή του, την τιµή του µετά από κάποια έκπτωση (αν 
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υπάρχει), το διαθέσιµο στοκ (αν τα υπολειπόµενα κοµµάτια είναι λίγα), µια φόρµα 
για να εισάγει τη ποσότητα που επιθυµεί να αγοράσει και τη δυνατότητα να 
προσθέσει το προϊόν στο καλάθι για να προχωρήσει στην αγορά του εφόσον το 
επιθυµεί. Επίσης κάτω από το προϊόν εµφανίζεται το σύστηµα σύστασης «Επισκέπτες 
που αγόρασαν αυτό το προϊόν, πήραν επίσης:» (µε την προϋπόθεση ότι το 
συγκεκριµένο προϊόν έχει αγοραστεί µαζί µε κάποιο άλλο) ώστε να προτείνει σε κάθε 
συγκεκριµένο χρήστη πιθανά προϊόντα που µπορεί να τον ενδιαφέρουν. Στην 
παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα προϊόν µαζί µε το συγκεκριµένο σύστηµα σύστασης. 
 

 

 
Εικόνα 5.18 Η εµφάνιση ενός προϊόντος µε το αντίστοιχο σύστηµα σύστασης 
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10. Εµφάνιση καλαθιού 
 

Ο χρήστης µπορεί να κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Καλάθι» για να δει τα 
προϊόντα που έχει προσθέσει. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ποσότητα 
των προϊόντων, να διαγράψει κάποιο προϊόν από το καλάθι, να δει την τιµή κάθε 
προϊόντος, τη συνολική τιµή των προϊόντων και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση 
της παραγγελίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.19 Το καλάθι αγοράς του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 
11. Ολοκλήρωση παραγγελίας 
 

Ο χρήστης κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσµο «Παραγγελία» της κεντρικής 
σελίδας ή στον υπερσύνδεσµο «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» από το καλάθι αγοράς 
µπορεί να συµπληρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται για να προβεί στη συγκεκριµένη 
αγορά. Πιο συγκεκριµένα επιλέγει τον τρόπο πληρωµής, τα στοιχεία τιµολόγησης (µε 
τη δυνατότητα το παραστατικό να είναι τιµολόγιο ή απόδειξη) και τη διεύθυνση που 
επιθυµεί να του αποσταλεί η παραγγελία όπως φαίνεται στις εικόνες 5.22 και 5.23. 
Αν επιλέξει την πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας σαν τρόπο πληρωµής τότε 
εµφανίζεται η φόρµα της παρακάτω εικόνας όπου καλείται να τη συµπληρώσει. 
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Εικόνα 5.20 Ο τρόπος πληρωµής µέσω πιστωτικής κάρτας 

 
Αν επιλέξει την πληρωµή µέσω PayPal σαν τρόπο πληρωµής τότε εµφανίζεται 

η παρακάτω λειτουργία όπου ο χρήστης καλείται να κάνει κλικ στο πλήκτρο Buy 
Now για να ολοκληρωθεί η µεταφορά χρηµάτων όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

 
Εικόνα 5.21 Ο τρόπος πληρωµής µέσω PayPal 
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Εικόνα 5.22 Η φόρµα παραγγελίας στην περίπτωση που το είδος παραστατικού είναι 

τιµολόγιο και η διεύθυνση αποστολής είναι η ίδια µε την παραπάνω διεύθυνση 
 

Αν το είδος παραστατικού είναι απόδειξη και η διεύθυνση αποστολής είναι 
διαφορετική, τότε η φόρµα που θα εµφανιστεί θα έχει τη µορφή της παρακάτω 
εικόνας. 
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Εικόνα 5.23 Η φόρµα παραγγελίας στην περίπτωση που το είδος παραστατικού είναι 

απόδειξη και η διεύθυνση αποστολής είναι διαφορετική από την παραπάνω 
διεύθυνση 

 

5.2. Εγχειρίδιο χρήσης για το διαχειριστή 
 
1. Είσοδος στο σύστηµα και στην περιοχή διαχείρισης του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος 
 

Ο διαχειριστής θα µπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. Όπως και ο απλός χρήστης έτσι και αυτός θα µπορεί να συνδεθεί στον 
προσωπικό του λογαριασµό µέσω του υπερσυνδέσµου «Σύνδεση». Μόλις συνδεθεί 
επιτυχώς στον προσωπικό του λογαριασµό εκτός από τις δυνατότητες που έχει ο 
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απλός χρήστης δηλαδή να µπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία, το 
password και τα προϊόντα που επιθυµεί να λαµβάνει newsletters θα έχει επιπλέον τη 
δυνατότητα να διαχειριστεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα µέσω του υπερσυνδέσµου 
«Περιοχή ∆ιαχείρισης» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.24 Ο προσωπικός λογαριασµός του διαχειριστή 

 
Μόλις κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Περιοχή ∆ιαχείρισης» τότε ο 

διαχειριστής εισέρχεται στο χώρο όπου µπορεί να διαχειριστεί τις κατηγορίες που 
επιθυµεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.25 Η περιοχή για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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2. ∆ιαχείριση κατηγοριών 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Κατηγορίες» 
εµφανίζονται οι κατηγορίες που είναι διαθέσιµες καθώς και οι δυνατότητες που έχει ο 
διαχειριστής δηλαδή να εισάγει µια καινούρια κατηγορία, να τροποποιήσει και να 
διαγράψει µια υπάρχουσα κατηγορία όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.26 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των κατηγοριών 

 
Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εισαγωγή καινούριας 

κατηγορίας...» τότε µπορεί να εισάγει µια καινούρια κατηγορία προϊόντων όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.27 Η φόρµα για την εισαγωγή καινούριας κατηγορίας προϊόντων 

 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης ( ) τότε 
µπορεί να τροποποιήσει µια υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.28 Η φόρµα για τη τροποποίηση της κατηγορίας 
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Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται µια κατηγορία προϊόντων. 
 
3. ∆ιαχείριση υποκατηγοριών 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Υποκατηγορίες» µπορεί 
να δει τις υποκατηγορίες που είναι διαθέσιµες στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, την 
περιγραφή της κάθε µιας, να εισάγει µια καινούρια υποκατηγορία, να τροποποιήσει 
και να διαγράψει µια υπάρχουσα υποκατηγορία όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.29 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των υποκατηγοριών 

 
Για να δει την περιγραφή κάποιας υποκατηγορίας κάνει κλικ πάνω στο όνοµα 

της υποκατηγορίας που επιθυµεί και τότε εµφανίζεται κάτω από το όνοµά της η 
περιγραφή της όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.30 Η περιγραφή της συγκεκριµένης υποκατηγορίας 

 
Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εισαγωγή καινούριας 

υποκατηγορίας...» τότε µπορεί να εισάγει µια καινούρια υποκατηγορία προϊόντων 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.31 Η φόρµα για την εισαγωγή καινούριας υποκατηγορίας 

 
Κατή την εισαγωγή µιας καινούριας υποκατηγορίας ο διαχειριστής µπορεί να 

εισάγει τα εξής δεδοµένα: 
• Το όνοµα της υποκατηγορίας 
• Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει 
• ∆ύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 

δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• ∆ύο πεδία τύπου δεκαδικού αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 
δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• ∆ύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα 
να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς 
αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Την περιγραφή της υποκατηγορίας χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων 
ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 

 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης ( )τότε 
µπορεί να τροποποιήσει µια υπάρχουσα υποκατηγορία όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Εικόνα 5.32 Η φόρµα για την τροποποίηση της υποκατηγορίας 

 
Κατή τη τροποποίηση µιας υποκατηγορίας ο διαχειριστής µπορεί να 

τροποποιήσει τα εξής δεδοµένα: 
• Το όνοµα της υποκατηγορίας 
• Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει 
• Τα δύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 

δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Τα δύο πεδία τύπου δεκαδικού αριθµού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 
δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Τα δύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής θα έχει τη 
δυνατότητα να τα επιλέξει ώστε ο πελάτης να µπορεί να ταξινοµήσει τα 
προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Την περιγραφή της υποκατηγορίας χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων 
ώστε να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 

 

Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται µια υποκατηγορία. 
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4. ∆ιαχείριση προϊόντων 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Προϊόντα» µπορεί να δει 
τα προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, να δει την περιγραφή των 
προϊόντων µε τα χαρακτηριστικά τους και κάποιες πληροφορίες όπως η ηµεροµηνία 
εισαγωγής, η τιµή που προέκυψε µετά από κάποια έκπτωση κ.λ.π., να εισάγει ένα 
καινούριο προϊόν, να τροποποιήσει και να διαγράψει ένα προϊόν όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.33 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των προϊόντων 

 
Για να δει την περιγραφή κάποιου προϊόντος κάνει κλικ πάνω στο όνοµα του 

προϊόντος που επιθυµεί και τότε εµφανίζεται κάτω από το όνοµά του προϊόντος η 
περιγραφή του όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.34 Η περιγραφή του συγκεκριµένου προϊόντος 

 
Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εισαγωγή καινούριου 

προϊόντος...» τότε µπορεί να εισάγει ένα καινούριο προϊόν όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.35 Η φόρµα για την εισαγωγή ενός προϊόντος 

 
Κατή την εισαγωγή ενός προϊόντος ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει τα εξής 

δεδοµένα: 
• Την εικόνα του προϊόντος (JPG, PNG ή GIF) 
• Το όνοµα του κατασκευαστή 
• Το όνοµα του προϊόντος 
• Την επιλογή αν το προϊόν θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
• Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει. 
• Την υποκατηγορία στην οποία θα ανήκει. 
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• Την τιµή που θα έχει, το Φ.Π.Α. που υπάρχει τη συγκεκριµένη περίοδο, και 
την έκπτωση που πιθανόν να έχει το προϊόν. 

• Το απόθεµα που υπάρχει διαθέσιµο στην αποθήκη της επιχείρησης. 
• ∆ύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει κατά 

τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο πελάτης 
έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

• ∆ύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει 
κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο 
πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

• ∆ύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει κατά τη 
διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο πελάτης έχει 
τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. 

• Την περιγραφή του προϊόντος χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων ώστε να 
δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 

 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης ( )τότε 
µπορεί να τροποποιήσει ένα προϊόν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.36 Η φόρµα για την τροποποίηση ενός προϊόντος 

 
Κατή τη τροποποίηση ενός προϊόντος ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει 

τα εξής δεδοµένα: 
• Την εικόνα του προϊόντος (JPG, PNG ή GIF) 
• Το όνοµα του κατασκευαστή 
• Το όνοµα του προϊόντος 
• Την επιλογή αν το προϊόν θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
• Την κατηγορία στην οποία θα ανήκει. 
• Την υποκατηγορία στην οποία θα ανήκει. 
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• Την τιµή που θα έχει, το Φ.Π.Α. που υπάρχει τη συγκεκριµένη περίοδο, και 
την έκπτωση που πιθανόν να έχει το προϊόν. 

• Το απόθεµα που υπάρχει διαθέσιµο στην αποθήκη της επιχείρησης. 
• Τα δύο πεδία τύπου ακεραίου αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει 

κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο 
πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

• Τα δύο πεδία τύπου πραγµατικού αριθµού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει 
κατά τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο 
πελάτης έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

• Τα δύο πεδία τύπου αλφαριθµητικού όπου ο διαχειριστής τα έχει εισάγει κατά 
τη διάρκεια εισαγωγής κάποιας υποκατηγορίας προϊόντος, όπου ο πελάτης 
έχει τη δυνατότητα να ταξινοµήσει τα προϊόντα ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

• Την περιγραφή του προϊόντος χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων ώστε να 
δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 

 

Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται ένα προϊόν. 
 
5. ∆ιαχείριση παραγγελιών 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Παραγγελίες» µπορεί να 
δει τις παραγγελίες που έχουν γίνει από πελάτες, τις πληροφορίες κάποιας 
παραγγελίας όπως την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε, τα στοιχεία τιµολόγησης, 
αποστολής, τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν, τη συνολική τιµή, τον τρόπο πληρωµής 
κ.λ.π. καθώς να αλλάξει το status πληρωµής και να διαγράψει κάποια παραγγελία 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.37 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των παραγγελιών 

 
Για να δει την περιγραφή κάποιας παραγγελίας κάνει κλικ πάνω στη 

παραγγελία που επιθυµεί και τότε εµφανίζονται από κάτω οι πληροφορίες της 
συγκεκριµένης παραγγελίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.38 Οι πληροφορίες που αφορούν κάποια παραγγελία 

 

Για να αλλάξει το status κάνει κλικ στο εικονίδιο της αλλαγής ( ) και 
εµφανίζεται το παράθυρο της παρακάτω εικόνας όπου ο διαχειριστής µπορεί να 
αλλάξει το status σε: 

• Αναµονή πληρωµής της παραγγελίας 
• Η παραγγελία πληρώθηκε και  
• Η παραγγελία πληρώθηκε και εστάλλει 
 

 
Εικόνα 5.39 Το παράθυρο για την αλλαγή του status 

 
Έστω ότι η παραγγελία ενός προϊόντος έχει πληρωθεί και αποσταλεί από την 

εταιρία τότε ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει το status ανάλογα όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.40 Το status πληρωµής µιας παραγγελίας η οποία έχει πληρωθεί και 

αποσταλεί 
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Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται κάποια παραγγελία. 
 
6. ∆ιαχείριση µενού 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Μενού» µπορεί να δει 
τα διαθέσιµα µενού του ηλεκτρονικού καταστήµατος, το περιεχόµενο του κάθε 
µενού, να εισάγει ένα καινούριο µενού, να τροποποιήσει και να διαγράψει ένα µενού 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.41 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των µενού 

 
Για να δει το περιεχόµενο κάποιου µενού κάνει κλικ πάνω στο όνοµα του 

µενού που επιθυµεί και τότε εµφανίζεται από κάτω το περιεχόµενο του µενού όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.42 Η περιγραφή του συγκεκριµένου µενού 

 
Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εισαγωγή καινούριου 

menu...» τότε µπορεί να εισάγει ένα καινούριο µενού όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Εικόνα 5.43 Η φόρµα για την εισαγωγή ενός µενού 

 
Κατά την εισαγωγή ενός µενού ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει τα εξής 

δεδοµένα: 
• Το όνοµα του µενού 
• Την επιλογή αν το µενού θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
• Το περιεχόµενο του µενού χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων ώστε να 

δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης ( )τότε 
µπορεί να τροποποιήσει ένα µενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.44 Η φόρµα για την τροποποίηση ενός µενού 

 
Κατά την τροποποίηση ενός µενού ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει τα 

εξής δεδοµένα: 
• Το όνοµα του µενού 
• Την επιλογή αν το µενού θα είναι ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα ή όχι 
• Το περιεχόµενο του µενού χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων ώστε να 

δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 
 

Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται ένα µενού. 
 
7. ∆ιαχείριση ∆ιαφηµίσεων 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «∆ιαφηµίσεις» µπορεί να 
δει τις διαθέσιµες διαφηµίσεις,  τις πληροφορίες της κάθε διαφήµισης, να εισάγει µια 
καινούρια διαφήµιση, να τροποποιήσει και να διαγράψει µια διαφήµιση όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.45 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των διαφηµίσεων 

 
Για να δει το περιεχόµενο κάποιας διαφήµισης κάνει κλικ πάνω στο όνοµα της 

διαφήµισης που επιθυµεί και τότε εµφανίζεται από κάτω το περιεχόµενο της όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.46 Το περιεχόµενο της συγκεκριµένης διαφήµισης 

 
Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Εισαγωγή καινούριου 

διαφηµιστικού...» τότε µπορεί να εισάγει µια καινούρια διαφήµιση όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.47 Η φόρµα για την εισαγωγή µιας διαφήµισης 

 
Κατή την εισαγωγή µιας διαφήµισης ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει τα εξής 

δεδοµένα: 
• Την εικόνα της διαφήµισης (gif ή swf) 
• Τo όνοµα του διαφηµιζόµενου 
• Το link του διαφηµιζόµενου 
• Την επιλογή αν η διαφήµιση θα είναι ενεργή ή ανενεργή δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος ή όχι 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της τροποποίησης ( )τότε 
µπορεί να τροποποιήσει µια διαφήµιση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.48 Η φόρµα για την τροποποίηση µιας διαφήµισης 

 
Κατά τη τροποποίηση µιας διαφήµισης ο διαχειριστής µπορεί να 

τροποποιήσει τα εξής δεδοµένα: 
• Την εικόνα της διαφήµισης (gif ή swf) 
• Τo όνοµα του διαφηµιζόµενου 
• Το link του διαφηµιζόµενου 
• Την επιλογή αν η διαφήµιση θα είναι ενεργή ή ανενεργή δηλαδή αν θα 

εµφανίζεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος ή όχι 
 

Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται µια διαφήµιση. 
 
8. ∆ιαχείριση χρηστών 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Χρήστες» µπορεί να δει 
τους εγγεγραµµένους χρήστες, τις υποκατηγορίες προϊόντων που έχουν δηλώσει ότι 
ενδιαφέρονται να λαµβάνουν newsletters και να διαγράψει τις διαφηµίσεις που 
επιθυµεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.49 Οι λειτουργίες για τη διαχείριση των χρηστών 

 
Για να δει σε ποια προϊόντα κάποιος χρήστης έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται 

να λαµβάνει newsletters κάνει κλικ πάνω στο email ή το ονοµατεπώνυµο του χρήστη 
που επιθυµεί και τότε εµφανίζεται κάτω από το όνοµά οι υποκατηγορίες των 
προϊόντων που έχει δηλώσει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Εικόνα 5.50 Οι υποκατηγορίες των προϊόντων που έχει δηλώσει κάποιος χρήστης ότι 

επιθυµεί να λαµβάνει newsletter 
 

Τέλος όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στο εικονίδιο της διαγραφής ( ) τότε 
διαγράφεται µια διαφήµιση. 
 
9. ∆ιαχείριση Newsletter 
 

Όταν ο διαχειριστής κάνει κλικ στον υπερσύνδεσµο «Newsletter» εµφανίζεται 
η φόρµα της παρακάτω εικόνας όπου µπορεί να εισάγει τα εξής δεδοµένα: 

• Το θέµα του Newsletter 
• Τους παραλήπτες 
• Να επιλέξει τις υποκατηγορίες στις οποίες οι χρήστες έχουν δηλώσει ότι 

ενδιαφέρονται να λαµβάνουν newsletters και 
• Το περιεχόµενο του newsletter χρησιµοποιώντας µια γκάµα εργαλείων ώστε 

να δοµήσει το κείµενο όπως επιθυµεί. 
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Εικόνα 5.51 Η φόρµα για την αποστολή του newsletter 

 
Το email που θα αποσταλεί στους εγγεγραµµένους χρήστες που έχουν 

δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να λαµβάνουν email για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
προϊόντων θα έχει τη µορφή της παρακάτω εικόνας. 
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Εικόνα 5.52 Η µορφή που θα έχει το email 

 
Τόσο κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη όσο και του διαχειριστή µε το 

σύστηµα µπορεί να εµφανίζονται κάποια µηνύµατα για την ενηµέρωση των χρηστών 
σχετικά µε κάποιες ενέργειες τους. Τα µηνύµατα αυτά εµφανίζονται όταν π.χ. ο 
χρήστης προσθέτει στο καλάθι αγορών κάποιο προϊόν, όταν η ποσότητα του 
προϊόντος που προσθέτει στο καλάθι υπερβαίνει το διαθέσιµο στοκ, όταν κατά τη 
συµπλήρωση µιας φόρµας τα δεδοµένα που εισάγουν και οι δύο ειδών χρήστες είναι 
ελλιπή ή λανθασµένα κ.λ.π. Ενδεικτικά µερικά τέτοια είδη µηνυµάτων φαίνονται στις 
παρακάτω εικόνες. 
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Εικόνα 5.53 Το µήνυµα µετά από µια επιτυχή προσθήκη ενός προϊόντος στο καλάθι 

αγοράς 
 

 
Εικόνα 5.54 Όταν η ποσότητα του προϊόντος που προσθέτεται στο καλάθι αγοράς 

υπερβαίνει το διαθέσιµο στοκ 
 

 
Εικόνα 5.55 Όταν η φόρµα παραγγελίας περιέχει κενά πεδία 

 

 
Εικόνα 5.56 Το µήνυµα που εµφανίζεται όταν διαχειριστής επιλέξει να διαγράψει ένα 

προϊόν 
 

 
Εικόνα 5.57 Το µήνυµα που εµφανίζεται όταν ο διαχειριστής δεν εισάγει ακέραιο 
αριθµό στο πεδίο «Μνήµη (MB)» κατά τη διαδικασία εισαγωγής ενός προϊόντος 
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Συµπεράσµατα 
 
 
 

Οι χρήστες κατά την περιήγησή τους σε διάφορες ιστοσελίδες έρχονται 
αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο όγκο δεδοµένων που έχει σαν αποτέλεσµα τη δυσκολία 
στο να εντοπίσουν τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις ειδήσεις, τα βίντεο κ.λ.π. που 
σχετίζονται περισσότερο µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Κάθε χρήστης 
είναι διαφορετικός από τους άλλους ως προς τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, τα 
οποία µπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε µέσα από διάφορους αλγόριθµους να 
φιλτραριστούν τα προϊόντα, οι ειδήσεις κ.λ.π. και να του εµφανιστούν αυτά που είναι 
πιο κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
τα ηλεκτρονικά καταστήµατα τα οποία καθώς ο χρήστης περιηγείται σε αυτά το 
σύστηµα του συστήνει προϊόντα µε προτάσεις της µορφής: 

• Όσοι αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης 
• Όσοι είδαν αυτό το προϊόν είδαν επίσης 
• Σχετικά προϊόντα µε αυτό 
• Προϊόντα σε προσφορές 
• Καινούρια προϊόντα 
• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις 
• ∆ηµοφιλή προϊόντα 
• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις αυτής της κατηγορίας κ.λ.π. 

 
Εκτός από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, συστήµατα σύστασης µπορούµε να 

βρούµε σε µηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα και σε οποιεσδήποτε ιστοσελίδες 
προτείνουν προϊόντα, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόµενο, συµβουλές κ.λ.π. στους 
χρήστες. Εποµένως έναν ορισµό που µπορούµε να αποδώσουµε για τα συστήµατα 
σύστασης είναι τα συστήµατα που µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων οι οποίοι αφού 
δέχονται σαν είσοδο για επεξεργασία δεδοµένα που αφορούν το χρήστη 
(δηµογραφικά δεδοµένα), δεδοµένα που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες κ.λ.π. (όπως 
το είδος κάποιου προϊόντος) και αξιολογήσεις για τα αντίστοιχα προϊόντα, υπηρεσίες 
κ.λ.π. (όπως η βαθµολογία, η αγορά ενός προϊόντος) υπολογίζουν ποια προϊόντα, 
υπηρεσίες, ειδήσεις κ.λ.π. µπορεί να ενδιαφέρουν κάποιον συγκεκριµένο χρήστη 
δηλαδή προτείνουν στους χρήστες εξατοµικευµένες προτάσεις. Άλλοι αλγόριθµοι 
δέχονται σαν είσοδο προς επεξεργασία δεδοµένα που αφορούν το χρήστη, άλλοι 
δεδοµένα που αφορούν τα προϊόντα και άλλοι και τα δύο. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα στηρίζονται πλέον στα συστήµατα σύστασης 
για να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι ένα µεγάλο µέρος των καινούριων ηλεκτρονικών καταστηµάτων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχουν κάποιο είδος εξατοµικευµένης σύστασης. 
Κορυφαίες εταιρίες όπως η Amazon και το eBay στηρίζουν την επιτυχία τους στα 
συστήµατα σύστασης. 

Στη συγκεκριµένη εργασία σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα ηλεκτρονικό 
κατάστηµα το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο 
και από την πλευρά του διαχειριστή. Στη συνέχεια αναπτύξαµε και εφαρµόσαµε 
διάφορους τύπους συστηµάτων σύστασης έτσι ώστε το σύστηµα να φιλτράρει τα 
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προϊόντα και να προτείνει αυτά που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
του χρήστη δηλαδή το σύστηµα να προτείνει στο χρήστη εξατοµικευµένες προτάσεις. 
Τα συστήµατα σύστασης που αναπτύξαµε είναι τα ακόλουθα: 

• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις 
• Καινούρια προϊόντα 
• Προϊόντα σε προσφορές 
• Έχετε επισκεφθεί 
• Όσοι αγόρασαν αυτό το προϊόν πήραν επίσης 

 
Τα τρία πρώτα συστήµατα σύστασης ανήκουν στην κατηγορία της µη 

προσωποποιηµένης σύστασης που σήµερα σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 
που σχεδιάζονται διαθέτουν το συγκεκριµένο τύπο σύστασης. Η τελευταία κατηγορία 
σύστασης ανήκει στην κατηγορία της σύστασης µε βάση το συνεργατικό 
φιλτράρισµα που αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τη διεθνή 
βιβλιογραφία και την έρευνα που γίνεται πάνω στα συστήµατα σύστασης αναφέρεται 
ως η σηµαντικότερη κατηγορία σύστασης. Εντοπίζεται σχεδόν στο σύνολο των 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων που χρησιµοποιούν κάποιο είδος συστηµάτων 
σύστασης εκτός από τη µη προσωποποιηµένη σύσταση γιατί δίνει τις πιο ακριβείς 
προβλέψεις. 
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Μελλοντικές επεκτάσεις 
 
 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα κατ’ αρχήν θα µπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να 
περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν τα εξειδικευµένα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα στους πελάτες τους. Στη συνέχεια όσον αφορά τα συστήµατα σύστασης 
θα µπορούν να προστεθούν πολλά είδη από κάθε κατηγορία συστηµάτων σύστασης. 
Μερικά από τα συστήµατα σύστασης που χρησιµοποιούν τα πιο επιτυχηµένα διεθνή 
ηλεκτρονικά καταστήµατα και θα µπορούσαµε να προσθέσουµε στο δικό µας 
ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι τα εξής: 

• Όσοι είδαν αυτό το προϊόν είδαν επίσης 
• ∆ηµοφιλή προϊόντα (στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος) 
• Προϊόντα µε το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας (στην κεντρική σελίδα του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος) 
• Προϊόντα µε περισσότερες πωλήσεις αυτής της κατηγορίας προϊόντων 
• ∆ηµοφιλή προϊόντα αυτής της κατηγορίας προϊόντων 
• Σχετικά προϊόντα µε αυτό 
• Προϊόντα µε το µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας αυτής της κατηγορίας 

προϊόντων 
• Αποστολή email στους εγγεγραµµένους χρήστες του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος για αφίξεις νέων προϊόντων. Οι χρήστες δηλώνουν στον 
προσωπικό τους λογαριασµό τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις ανάγκες 
που θα ήθελαν να καλύψουν κ.λ.π. και όταν ένα καινούριο προϊόν προστεθεί 
από το διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήµατος εξετάζεται αν καλύπτει 
τα κριτήρια που έχει θέσει ο χρήστης και αν τα καλύπτει τότε αποστέλλεται 
email µε τη λεπτοµερή περιγραφή του συγκεκριµένου προϊόντος. 

 
Τα συστήµατα σύστασης εκτός από τα πλεονεκτήµατα έχουν και κάποιες 

αδυναµίες που τα καθιστά αδύναµα να προτείνουν µε ακρίβεια συστάσεις ώστε να 
καλύψουν όλο το φάσµα αναγκών των χρηστών και των επιχειρήσεων. Κάθε εταιρία 
που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο προσπαθεί να περιορίσει τις 
αδυναµίες της κάθε κατηγορίας συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες κατηγορίες 
συστηµάτων σύστασης µαζί ή προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει τον αλγόριθµο που 
χρησιµοποιεί µε απώτερο στόχο την εξατοµικευµένη ακρίβεια των προβλέψεων. Η 
έρευνα στον τοµέα των συστηµάτων σύστασης είναι συνεχής µε στόχο τη 
βελτιστοποίηση ή την εύρεση αποδοτικότερων αλγορίθµων.  
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