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Περίληψη
Σκοπός της Ατοµικής Διπλωµατικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής
εφαρµογής για την διαχείριση των κατασκηνώσεων και των κατασκηνωτικών χώρων του
Σώµατος Προσκόπων Κύπρου.
Κυριότερες διαδικασίες που πρέπει να επιτυγχάνονται µέσω του συστήµατος αυτού είναι
η αίτηση για κράτηση ενός κατασκηνωτικού χώρου που ανήκει στο Σώµα, για
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και συγκεκριµένο αριθµό ατόµων καθώς και η ηλεκτρονική
πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής για τον χώρο. Ο διαχειριστής καλείται να
αποδέχεται ή να απορρίπτει τόσο τους χρήστες του συστήµατος, αφού επιβεβαιώσει τα
στοιχεία τους, όσο και τις αιτήσεις για κράτηση κατασκηνωτικού χώρου. Ωστόσο, µόλις
ο χρήστης κρατήσει κάποιες ηµεροµηνίες για κατασκήνωση, οι µέρες αυτές θα
δεσµεύονται ώστε να µειώνεται η διαθεσιµότητα και να µην καταλήγουµε σε
overbookings.
Ακόµα, οι χρήστες θα µπορούν να δουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που
προσφέρει κάθε κατασκηνωτικός χώρος µέσα από την περιγραφή και τις φωτογραφίες
που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, το σύστηµα θα παρουσιάζει νέα,
ανακοινώσεις και live στατιστικά που αφορούν το σύστηµα γενικότερα αλλά και κάθε
κατασκηνωτικό χώρο.
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1.1. Σκοπός του Συστήµατος
Σκοπός της Ατοµικής Διπλωµατικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής
εφαρµογής για την διαχείριση των κατασκηνώσεων του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου,
η οποία θα απευθύνεται στα µέλη του Σώµατος.
Κυριότερες λειτουργίες του συστήµατος αυτού είναι η αίτηση για κράτηση ενός
κατασκηνωτικού χώρου που ανήκει στο Σώµα, για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και
συγκεκριµένο αριθµό ατόµων καθώς και η ηλεκτρονική πληρωµή της ανάλογης
προκαταβολής για τον χώρο. Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης θα γίνεται δεκτή µετά
από κάποιες µέρες από το διαχειριστή της σελίδας σε συνεννόηση µε τους Εφόρους του
Σώµατος.
Ακόµα, οι χρήστες θα µπορούν να δουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που
προσφέρει κάθε κατασκηνωτικός χώρος µέσα από την περιγραφή και τις φωτογραφίες
που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, το σύστηµα θα παρουσιάζει νέα,
ανακοινώσεις και στατιστικά που αφορούν κάθε κατασκηνωτικό χώρο.
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Οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα χρησιµοποιεί το σύστηµα θα είναι ανακτηµένες
σε µια βάση δεδοµένων.
1.2. Σώµα Προσκόπων Κύπρου (Σ.Π.Κ.)
1.2.1. Ιστορία Παγκόσµιου Προσκοπισµού
Η Παγκόσµια Οργάνωση Προσκοπικής Κίνησης ιδρύθηκε από τον Βρετανό Αξιωµατικό
Λόρδο Μπέηντεν Πάουελ το 1907, µε τα πρώτα προσκοπικά τµήµατα να δηµιουργούνται
στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Ακολούθως, η ιδέα του Προσκοπισµού επεκτάθηκε σε
πολλές χώρες και σήµερα αριθµούνται 30 εκατοµµύρια πρόσκοποι σε 217 χώρες,
ανάµεσα τους η Κύπρος και η Ελλάδα. Ο Παγκόσµιος Προσκοπισµός αποτελεί µέχρι
σήµερα την µεγαλύτερη εθελοντική, µη κερδοσκοπική παιδαγωγική κίνηση νέων σε όλο
τον πλανήτη.
Σκοπός του ιδρυτή και, κατ’ επέκταση, όλου του Προσκοπισµού, ήταν και είναι η
συνεισφορά στην ανάπτυξη νέων ατόµων τα οποία θα χρησιµοποιούν τις κοινωνικές,
διανοητικές, σωµατικές και πνευµατικές τους ικανότητες ώστε να αποτελέσουν στο
µέλλον άξιους πολίτες µε ήθος, αρχές, ιδανικά και µε γνώµονα την αλληλοβοήθεια, την
συνεργασία και την προσφορά προς την Πατρίδα, την Θρησκεία και την Οικογένεια. Ο
Προσκοπισµός δέχεται κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου χρώµατος, φυλής και θρησκείας και
τα µέλη του µαθαίνουν να σέβονται και να βοηθούν όλους και τον καθένα ξεχωριστά
χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και αποκλεισµούς [1].
1.2.2. Ιστορία Κυπριακού Προσκοπισµού
Η ιστορία του Προσκοπισµού στην Κύπρο αρχίζει το 1913, όταν δύο Έλληνες
Πρόσκοποι επισκέφθηκαν το νησί µε σκοπό τη συλλογή χρήµατων για τον Ελληνικό
στρατό, αλλά και µε σκοπό την προώθηση των προσκοπικών ιδανικών.
Αργότερα, κατά την διάρκεια κυπριακής αποστολής στην Ελλάδα για συνεισφορά στους
Βαλκανικούς Πολέµους, ο Μητροπολίτης Κιτίου, ο οποίος ήταν µέλος της αποστολής,
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εντυπωσιάστηκε από την συµβολή των Ελλήνων Προσκόπων στον πόλεµο και εξέφρασε
το ενδιαφέρον του για δηµιουργία προσκοπικών τµηµάτων στην Κύπρο.
Έτσι, σύµφωνα µε εφηµερίδες της τότε εποχής, το 1914 λειτούργησε το πρώτο
Προσκοπικό τµήµα στη Λευκωσία µε υπεύθυνο τον Χαράλαµπο Νικολαΐδη και µέλη 40
αγόρια του Παγκύπριου Γυµνασίου. Μέχρι το 1960 ο Κυπριακός Προσκοπισµός
υπαγόταν στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων και στη συνέχεια, µετά την Ανεξαρτησία της
Κύπρου και την Ανακήρυξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, το Διεθνές Προσκοπικό
Γραφείο αναγνώρισε το Σώµα Προσκόπων Κύπρου ως ανεξάρτητο Σώµα [2].
1.2.3. Κλάδοι Σ.Π.Κ.
Το Σ.Π.Κ.

αποτελείται από τρεις κλάδους, ή αλλιώς τµήµατα, και τα µέλη του

κατατάσσονται σε αυτούς ανάλογα µε την ηλικία τους.
Αρχίζοντας από τον Κλάδο Λυκοπούλων, τα παιδιά 7-10 χρονών παίρνουν τις πρώτες
τους προσκοπικές γνώσεις στην Αγέλη, κυρίως µέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραµµα τους
αποτελείται από παιχνίδια, τραγούδια και εκπαιδεύσεις.
Στην επόµενη βαθµίδα της Προσκοπικής πυραµίδας συναντούµε τον Κλάδο Προσκόπων,
στον οποίο εγγράφονται νέοι 11-15 χρονών. Οι Πρόσκοποι, τα µέλη της Οµάδας, έχουν
πλέον ανεπτυγµένες ικανότητας και γνώσεις κι έτσι µπορούν να ασχοληθούν µε πιο
πολύπλοκες εκπαιδεύσεις σε σκαπανική, τοπογραφία, αποκτώντας έτσι τα Πτυχία
Ειδικοτήτων.
Στην τελευταία βαθµίδα συναντούµε τον Κλάδο Ανιχνευτών, ή αλλιώς την Κοινότητα, ο
οποίος αποτελείται από νέους 15-17 ετών, οι οποίοι µαθαίνουν να γίνονται υπεύθυνα
άτοµα παίρνοντας πρωτοβουλίες και οργανώνοντας το πρόγραµµα τους ανάλογα µε τις
δικές τους προτιµήσεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Σκοπός του Ανιχνευτή
είναι να αποκτήσει το Πτυχίο Δηµοκρατίας, την ανώτατη προσκοπική διάκριση, στην
οποία καλείται να αναδείξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε µέσα από τις
εµπειρίες όλης της προσκοπικής του ζωής.
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Όλα αυτά, επιτυγχάνονται µε την βοήθεια και την συµβολή των Βαθµοφόρων, ενήλικες
18 ετών και άνω οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για την οργάνωση και τον
συντονισµό των τριών Κλάδων που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Κάθε τµήµα σε ένα
σύστηµα έχει το δικό του αρχηγό, καθώς επίσης υπάρχει και ένας αρχηγός για ολόκληρο
το σύστηµα. Τα µέλη και οι βαθµοφόροι καλούνται να υπακούν στις εντολές των
αρχηγών τους, οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη και τον τελευταίο λόγο για ό,τι
συµβαίνει κατά την διάρκεια των δράσεων και των συγκεντρώσεων του τµήµατός τους.
Το σύστηµα το οποίο θα αναπτυχθεί απευθύνεται στους Αρχηγούς Συστηµάτων, οι
οποίοι θα είναι οι βασικοί του χρήστες.
1.2.4. Οργανωτική Διάρθρωση Σ.Π.Κ.
Το Σ.Π.Κ. είναι διοικητικά χωρισµένο στις επτά Επαρχίες που το αποτελούν: Λευκωσίας,
Κερύνειας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου, Μόρφου και Αµµοχώστου. Κάθε Επαρχία
συντονίζεται και διοικείται από τον Επαρχιακό της Έφορο. Ο Γενικός έφορος διοικεί
όλες τις Επαρχίες και όλες οι δράσεις που αφορούν το Σ.Π.Κ. εγκρίνονται και ελέγχονται
από αυτόν.
Ακόµα υπάρχει το Διοικητικό Συµβούλιο, Εφορεία Διεθνών Σχέσεων, Εφορεία
Διοίκησης, Εφορεία Εκπαιδεύσεων και Εφορεία Κατασκηνώσεων. Για το σκοπό της
Α.Δ.Ε. επαφές θα έχουµε µε τον Επαρχιακό Έφορο Λευκωσίας, κ. Τζόζεφ Κοντό.
1.2.5. Παλιά διαδικασία κράτησης χώρου για κατασκήνωση

Μέχρι τώρα, η διαδικασία κράτησης χώρου για τις κατασκηνώσεις γινόταν µε τον εξής
τρόπο: Κάθε χρόνο, στα µέσα του Γενάρη η Εφορεία Κατασκηνώσεων αποστέλλει ένα
e-mail σε όλους τους αρχηγούς Συστηµάτων µε σκοπό να τους ενηµερώσει για τις
κατασκηνωτικές περιόδους που έχουν καθοριστεί καθώς επίσης και για την ηµεροµηνία
την οποία γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις. Όταν τελειώνει η περίοδος υποβολής
δηλώσεων, τα e-mails αξιολογούνται κατά σειρά προτεραιότητας και οι αρχηγοί
λαµβάνουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα είναι ότι
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δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής και, κατ’ επέκταση, οι πληρωµές
γίνονται αποκλειστικά µέσω καταθέσεων στην τράπεζα.
Όπως δήλωσε ο Επαρχιακός Έφορος (Ε.Ε.) Λευκωσίας, πέρσι δοκίµασαν για πρώτη
φορά τη χρήση Google Form για αυτή την διαδικασία. Βέβαια, τα προβλήµατα ήταν
πολλά και µε τους δύο τρόπους, καθώς υπήρχαν συγκρούσεις µεταξύ κρατήσεων, δεν
µπορούσε ο χρήστης να δει τη διαθεσιµότητα ενός χώρου πριν να τον κρατήσει και σε
πολλές περιπτώσεις γίνονταν κρατήσεις για παραπάνω άτοµα από όσα µπορεί ένας
κατασκηνωτικός χώρος να φιλοξενήσει.
Επιπλέον, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης µιας δήλωσης µέσω e-mail δεν ήταν
αποδοτική αφού χρειαζόταν πολύς χρόνος, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συγχίσεις και
καθυστερήσεις στην όλη προσπάθεια.
Όπως αντιλαµβάνεται κανείς, υπάρχει ανάγκη επίλυσης των προβληµάτων που
εµφανίζονται, µε µια πιο σύγχρονη και αποδοτική διαδικασία κράτησης χώρου για
κατασκήνωση.
1.3. Εργαλεία Ανάπτυξης
Για την ανάπτυξη της ατοµικής διπλωµατικής εργασίας θα χρησιµοποιηθούν τα εξής
εργαλεία:
•   Η πλατφόρµα WordPress η οποία είναι µία από τις πιο δηµοφιλείς
πλατφόρµες κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδας. Είναι ένα ανοιχτού
κώδικα λογισµικό το οποίο κάνει χρήση PHP και HTML.
•   MAMP το οποίο λειτουργεί σαν τοπικός server στον προσωπικό
υπολογιστή και ενώνει την WordPress µε PHPMyAdmin και MySQL για
διαχείριση της βάσης δεδοµένων.
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1.4. Μεθοδολογία Ανάπτυξης

Το µοντέλο του καταρράκτη, ένα από τα παλαιότερα µοντέλα, είναι η µεθοδολογία
ανάπτυξης λογισµικού που θα ακολουθηθεί στη δηµιουργία αυτού του συστήµατος.
Βασικό χαρακτηριστικό του µοντέλου αυτού είναι η γραµµική ακολουθία των εξής
φάσεων : Προσδιορισµός Απαιτήσεων, Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδίαση, Τµηµατική
Υλοποίηση και Διόρθωση, Συνένωση, Έλεγχος και Δοκιµή, Λειτουργία και Συντήρηση.
Σε αυτό το µοντέλο, ώστε το αποτέλεσµα κάθε φάσης αποτελεί προϊόν για την επόµενη
φάση και στο τέλος κάθε φάσης το προϊόν ελέγχεται και διορθώνεται. Αυτό έχει ως
πλεονέκτηµα σε κάθε φάση να έχουµε ένα καθορισµένο παραδοτέο, αλλά επίσης είναι
και το συχνότερα συµβατό µε τις προδιαγραφές του πελάτη [3].

Σχήµα 1.4.1. Σχεδιάγραµµα Μοντέλου Καταρράκτη [4].
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1.5. Εµβέλεια

Η βασική λειτουργία του συστήµατος είναι η αίτηση για κράτηση του χώρου για
συγκεκριµένο αριθµό ατόµων και ηµεροµηνίες
Οι δευτερεύουσες λειτουργίες είναι η πληρωµή προκαταβολής, η προβολή
ανακοινώσεων, νέων και στατιστικών, οι περιγραφές και φωτογραφίες για κάθε
κατασκηνωτικό χώρο καθώς και η επικοινωνία µε το διαχειριστή την σελίδας. (Ενδέχεται
στην πορεία να εµφανιστούν νέες λειτουργικότητες).

Δικαίωµα αποθήκευσης,

ανανέωσης και αποδοχής αιτηµάτων που θα γίνονται µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής
έχει µόνο ο διαχειριστής της σελίδας και αυτό θα γίνεται µέσω της πλατφόρµας
WordPress.
Βασικό πλεονέκτηµα που προσφέρει το Σύστηµα αυτό είναι ο εκσυγχρονισµός της
διαδικασίας αυτής µέσα από ένα φιλικό και εύκολο περιβάλλον για το χρήστη. Επιπλέον,
θα επιτευχθεί εξοικονόµηση χρόνου και προσπάθειας εφόσον δεν θα υπάρχουν πλέον
καθυστερήσεις οι οποίες θα προκαλούνται εξαιτίας συγκρούσεων των κρατήσεων, ούτε
θα χρειάζεται οι αρχηγοί να πηγαίνουν σε τράπεζα για κατάθεση προκαταβολής. Το
σύστηµα θα προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση και θα είναι πάντα διαθέσιµο
από κάποιο web browser, ανεξαρτήτου τοποθεσίας και ώρας.
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Κεφάλαιο 2
Απαιτήσεις Συστήµατος

2.1 Εισαγωγή
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2.2 Γενική Περιγραφή
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2.3 Συγκεκριµένες Απαιτήσεις
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2.1.Εισαγωγή
2.1.1. Σκοπός
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η καταγραφή των απαιτήσεων του συστήµατος. Το
συγκεκριµένο σύστηµα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί για σκοπούς της ατοµικής
διπλωµατικής εργασίας που πρέπει να εκπονήσει κάθε φοιτητής της Πληροφορικής κατά
το 4ο έτος των σπουδών του, αλλά επίσης θα τεθεί σε λειτουργία και θα συντηρείται και
µετά το τέλος του πτυχίου.
Πιο κάτω, αναλύονται οι λειτουργικές και οι µη λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και οι
διεπαφές, οι περιορισµοί και οι εξαρτήσεις του συστήµατος. Με άλλα λόγια,
περιγράφεται τι πρέπει να κάνει το σύστηµα, πως πρέπει να αντιδρά σε συγκεκριµένες
εισόδους και καταστάσεις και ποιους περιορισµούς έχουµε όσο αφορά τις λειτουργίες
και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
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2.1.2 Πεδίο
Το σύστηµα το οποίο πρόκειται να παραχθεί επιδιώκει στη διαχείριση των
κατασκηνωτικών χώρων του Σ.Π.Κ. και στην ευκολότερη κράτηση τους από τους
Αρχηγούς των Συστηµάτων.
Παράλληλα, θα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε κάθε χώρο, όπως οι υπηρεσίες
που προσφέρει και η διαθεσιµότητά του.
Οι χρήστες του συστήµατος, αφού πρώτα δηµιουργήσουν λογαριασµό και γίνει
αποδεκτός από τον διαχειριστή του συστήµατος, θα µπορούν να χρησιµοποιούν το
σύστηµα µέσω ενός οποιουδήποτε περιηγητή ιστού (Browser). Ευκαιρίας χρήσης του
συστήµατος θα έχουν όλοι οι εγγεγραµµένοι και εγκεκριµένοι Αρχηγοί Συστηµάτων του
Σ.Π.Κ.
2.1.3. Επισκόπηση
Στη συνέχεια του εγγράφου περιλαµβάνεται µια γενική περιγραφή του συστήµατος προς
ανάπτυξη στην οποία εµπεριέχονται οι προοπτικές του συστήµατος και οι διεπαφές µε
τις οποίες συνδέεται, όπως µε άλλα συστήµατα, µε τους χρήστες, µε το λογισµικό και το
υλικό αλλά και τις επικοινωνίες.
Ακόµα, αναγράφονται οι πιθανοί περιορισµοί σχετικά µε την διαθέσιµη µνήµη, οι
λειτουργίες του λογισµικού και απαιτήσεις για νέο εξοπλισµό ο οποίος ενδέχεται να
χρειαστεί στην πορεία ζωής του συστήµατος.
Ακολούθως, γίνεται µια πιο λεπτοµερής και αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων και
των περιορισµών που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Καταλήγοντας, αναγράφονται οι βασικές ιδιότητες του Σύστηµατος, όπως η αξιοπιστία,
η διαθεσιµότητα και άλλες απαραίτητες ιδιότητες, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις της
Βάσης Δεδοµένων.
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2.2. Γενική Περιγραφή
2.2.1. Προοπτικές Συστήµατος
Το λογισµικό το οποίο θα αναπτυχθεί είναι µια ιστοσελίδα στην οποία οι χρήστες θα
µπορούν να έχουν πρόσβαση όλο το 24ώρο της ηµέρας µέσω του διαδικτύου.
2.2.1.1 Διεπαφές Συστήµατος
Το σύστηµα θα επικοινωνεί µε το σύστηµα ηλεκτρονικών πληρωµών PayPal.
2.2.1.2 Διεπαφές Χρηστών
Η εφαρµογή έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των Αρχηγών Συστηµάτων όσο αφορά την
διαδικασία κράτησης κατασκηνωτικού χώρου. Γι’ αυτό, το σύστηµα θα πρέπει να είναι
όσο πιο φιλικό γίνεται προς το χρήστη και να µετατρέπει τη διαδικασία αυτή σε µια πιο
απλή διαδικασία χωρίς πολύπλοκες και δυσνόητες λειτουργίες.
Η αλληλεπίδραση του συστήµατος µε το χρήστη θα γίνει µέσω ορισµένων οθονών. Κατ’
αρχάς, κάποιος µελλοντικός χρήστης της εφαρµογής πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο
σύστηµα, δίνοντας κάποιες προσωπικές του πληροφορίες. Όταν ο διαχειριστής του
συστήµατος εγκρίνει την εγγραφή του, ο χρήστης θα µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα
δίνοντας το e-mail και το password του.
Οι οθόνες επαφής των χρηστών περιλαµβάνουν:
•   Αρχική σελίδα: Προβολή νεότερων ανακοινώσεων.
•   Προφίλ: Προβολή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.
•   Κράτηση κατασκηνωτικού χώρου: Επιλογή ηµεροµηνίας και αριθµού
ατόµων. Οι χρήστες θα µπορούν επίσης να δουν τις υπηρεσίες που
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προσφέρει ένας κατασκηνωτικός, τη διαθεσιµότητα και κάποιες
φωτογραφίες από το χώρο.
•   Πληρωµή προκαταβολής
•   Επικοινωνία: Αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στον διαχειριστή του
συστήµατος για καθοδήγηση
•   Πληροφορίες ιστοσελίδας και πολική απορρήτου
•   Προβολή στατιστικών σχετικά µε τους κατασκηνωτικούς χώρους (π.χ.
δηµοφιλέστεροι)
Ο διαχειριστής θα αποδέχεται ή θα απορρίπτει νέους χρήστες και αιτήσεις για διαµονή
σε ένα κατασκηνωτικό. Επιπρόσθετα, θα µπορεί να δει και να απαντήσει στα µηνύµατα
των χρηστών. Οποιεσδήποτε αναβαθµίσεις, προσθέσεις και αλλαγές στο σύστηµα θα
µπορούν να γίνονται µέσω της πλατφόρµας WordPress.
Αξίζει να αναφέρουµε πως οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις
σελίδες εκτός από την επεξεργασία προφίλ και κράτηση κατασκηνωτικού. Ωστόσο,
µπορούν να δουν πληροφορίες για κάθε κατασκηνωτικό χώρο. Μπορούν επίσης να
σχολιάσουν τις αναρτήσεις και να επικοινωνήσουν µε τον διαχειριστή δίνοντας το email
τους.
H ιστοσελίδα θα είναι αποκλειστικά στα ελληνικά και δεν θα δίδεται η ευκαιρία για
αλλαγή γλώσσας.
2.2.1.3. Διεπαφές Υλικού (Hardware)
Για τη λειτουργία του λογισµικού είναι απαραίτητος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής,
σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας περιηγητής ιστού και ένας εξυπηρετητής στον οποίο θα
βρίσκεται αποθηκευµένη η Βάση Δεδοµένων.
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2.2.1.4. Διεπαφές Λογισµικού (Software)
Το σύστηµα είναι σε µορφή ιστοσελίδας και για την ανάπτυξη της θα χρησιµοποιηθεί η
πλατφόρµα WordPress. Η πλατφόρµα αυτή κάνει χρήση των προγραµµατιστικών
γλωσσών PHP, HTML, CSS και JavaScript. Η Βάση Δεδοµένων υλοποιείται µε MySQL.
2.2.1.5 Διεπαφές Επικοινωνίας
Η εφαρµογή θα βρίσκεται στο διαδίκτυο οπόταν οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν σε
αυτό µέσω ενός περιηγητή ιστού.

2.2.1.6. Περιορισµοί µνήµης
Δεν υπάρχουν περιορισµοί στη µνήµη. Το σύστηµα θα λειτουργείται µέσω ενός Web
Browser και δεν θα απαιτείται καµία εγκατάσταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε
κινητό τηλέφωνο.
2.2.1.7. Απαιτήσεις Προσαρµογής Περιοχών
Η διαχείριση του συστήµατος θα συνεχίσει να γίνεται µέσω της πλατφόρµας WordPress.
Δεν χρειάζεται καµία άλλη προσαρµογή.
2.2.1.8. Υποθέσεις και Εξαρτήσεις
Ενδεχοµένως να υπάρξουν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις του λογισµικού ανάλογα µε
την πορεία ανάπτυξής του, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη και αποδοτικότερη
λειτουργία του.
2.2.2. Λειτουργίες προϊόντος
Το σύστηµα θα προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες για τους χρήστες:
Αρχηγοί:
•   Δηµιουργία λογαριασµού
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•   Σύνδεση
•   Επεξεργασία

Λογαριασµού

(προσωπικών

στοιχείων,

αλλαγή

κωδικού

στοιχείων,

αλλαγή

κωδικού

πρόσβασης)
•   Διαγραφή Λογαριασµού
•   Κράτηση Κατασκηνωτικού χώρου
•   Πληρωµή Προκαταβολής
•   Προβολή στατιστικών
•   Σχολιασµός Αναρτήσεων
•   Αποσύνδεση
Διαχειριστής:
•   Δηµιουργία λογαριασµού
•   Σύνδεση
•   Επιβεβαίωση Λογαριασµού
•   Επιβεβαίωση Κράτησης
•   Προσθήκη ανακοινώσεων/ειδήσεων
•   Προσθήκη στατιστικών
•   Επεξεργασία

Λογαριασµού

(προσωπικών

πρόσβασης)
•   Αποδοχή σχολίων σε αναρτήσεις
•   Σχολιασµός Αναρτήσεων
•   Αποσύνδεση
2.2.3. Χαρακτηριστικά χρηστών
Οι χρήστες του συστήµατος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) Αρχηγοί Συστηµάτων και
β) Διαχειριστές.
Οι Αρχηγοί Συστηµάτων είναι τα άτοµα τα οποία έχουν την τελική ευθύνη και τον
τελευταίο λόγο για ό,τι γίνεται σε ένα Σύστηµα Προσκόπων. Οι ίδιοι έχουν και την
υπευθυνότητα για κράτηση των κατασκηνωτικών χωρών. Στο λογισµικό το οποίο θα
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αναπτυχθεί θα έχουν εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Απαιτούνται βασικές γνώσεις στη
χρήση των Ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως επίσης και στη χρήση του διαδικτύου.
Οι διαχειριστές του λογισµικού θα πρέπει να έχουν πολύ καλές µέχρι επαγγελµατικές
γνώσεις στη διαχείριση ιστοσελίδας και βάσης δεδοµένων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι θα
είναι πολύ σηµαντική η συχνή επικοινωνία µε το Γενικό Έφορο, όλους τους Επαρχιακούς
Εφόρους και τους Εφόρους Κατασκηνώσεων του Σ.Π.Κ. έτσι ώστε να ενηµερώνονται
για τις εξελίξεις σε θέµατα των κατασκηνωτικών χώρων και, κατ’ επέκταση, να
ανανεώνουν ανάλογα την ιστοσελίδα για τη σωστή πληροφόρηση και κατατόπιση των
χρηστών.
2.2.3 Περιορισµοί
•   Η ιστοσελίδα θα πρέπει είναι χρήσιµη προς τον χρήστη και να ανταποκρίνεται
στον λόγο ύπαρξης της.
•   Οι συναλλαγές χρηµάτων που θα πραγµατοποιούνται στο σύστηµα απαιτούν και
την απαραίτητη ασφάλεια και προστασία για τους χρήστες ώστε να µην υπάρξουν
κλοπές και απώλειες.
•   Το σύστηµα θα πρέπει να εµφανίζει µηνύµατα λάθους στην οθόνη του χρήστη
στην περίπτωση µη έγκυρων εισόδων
•   Θα γίνει προσπάθεια επίτευξης µικρών χρόνων απόκρισης για κάθε λειτουργία
ώστε να έχουµε µια αρκετά καλή απόδοση του συστήµατος.
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2.2.4. Υποθέσεις και Εξαρτήσεις
Οι απαιτήσεις του συστήµατος ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την διάρκεια
ανάπτυξης του συστήµατος, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες που πιθανόν να
προκύψουν στην πορεία.
2.3. Συγκεκριµένες Απαιτήσεις
2.3.1. Εξωτερικές Απαιτήσεις Διαπροσωπείας
2.3.1.1. Διαπροσωπεία Χρηστών
Οι οθόνες οι οποίες θα εµφανίζονται στο χρήστη πρέπει να είναι οικείες και ξεκάθαρες
ως προς τη χρήση τους. Η διαπροσωπεία των χρηστών περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 του
εγγράφου αυτού.
2.3.1.2. Διαπροσωπεία Υλικού
Χρειάζεται ένας κεντρικός server στον οποίο θα είναι εγκατεστηµένη η βάση δεδοµένων.
2.3.1.3. Διαπροσωπεία Λογισµικού
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός πλοηγητή ιστού για να µπορέσει να τρέξει η
διαδικτυακή εφαρµογή.
2.3.1.4. Διαπροσωπεία Επικοινωνίας
Το σύστηµα προς ανάπτυξη αποτελεί ένα client/server application, κατά το οποίο υπάρχει
άµεση επικοινωνία των clients (front-end) µε την βάση δεδοµένων (back-end) για την
ανάκτηση και επεξεργασία των απαραίτητων πληροφοριών. Η αρχιτεκτονική αυτή
προσφέρει διάφορα πλεονεκτήµατα, ένα από αυτά το γεγονός ότι προσφέρεται στους
χρήστες ξεκάθαρη πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες µέσω σταθερών και εύκολων
στη χρήση διασυνδέσεων [5].
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2.3.2. Απαιτήσεις Απόδοσης
Είναι απαραίτητο η οργάνωση του λογισµικού να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η επικοινωνία µεταξύ των συστατικών του και µε αυτό τον τρόπο η
ανταπόκριση του συστήµατος θα είναι όσο το δυνατό γρηγορότερη.
Το σύστηµα θα υποστηρίζει πολλούς ταυτόχρονους χρήστες, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες
µέρες τις οποίες θα µπορούν οι αρχηγοί να δηλώνουν ηµεροµηνίες για θερινή
κατασκήνωση.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία, είναι ο διαθέσιµος χώρος µνήµης στη βάση
δεδοµένων, µιας και αυτή θα φιλοξενεί ένα αρκετά µεγάλο όγκο δεδοµένων.
2.3.3. Χαρακτηριστικά Συστήµατος Λογισµικού
2.3.3.1. Αξιοπιστία
Είναι ζωτικής σηµασίας, το σύστηµα να εξάγει τα σωστά αποτελέσµατα µετά την
παράδοση του. Αυτό, µπορεί να επιτευχθεί µε τις διάφορες και πολλαπλές δοκιµές που
θα γίνουν προς το τέλος της ανάπτυξης του λογισµικού, οι οποίες θα είναι βασισµένες σε
κάποια πιθανά σενάρια χρήσης του.
Η διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήµατος απαιτεί, επίσης, τον περιορισµό των
σφαλµάτων τα οποία θα εµφανιστούν κατά τη χρήση του συστήµατος και την άµεση
διαχείρισή τους. Στόχος είναι ο εντοπισµός της συχνότητας εµφάνισης των αστοχιών
αυτών, του µέσου χρόνου µεταξύ τους, καθώς και του χρόνου επαναφοράς του
συστήµατος µετά από την εµφάνιση κάποιας αστοχίας.
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2.3.3.2. Διαθεσιµότητα
Τα άτοµα τα όποια αιτούνται να γίνουν µέλη του συστήµατος, πρώτα θα αναγνωρίζονται
αν όντως είναι Αρχηγοί Συστηµάτων και µετά θα είναι διαθέσιµο το σύστηµα σε αυτούς.
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στο χρήστη όποτε εκείνος το απαιτεί και
επιθυµεί να πραγµατοποιήσει κράτηση χώρου, να πληρώσει, να διαβάσει σχετικές
ανακοινώσεις ή να επεξεργαστεί τα δεδοµένα του.
2.3.3.3. Ασφάλεια
Όλοι οι χρήστες ανεξαιρέτως θα µπορούν να εισέρχονται στο σύστηµα µόνο µε τον
προσωπικό τους κωδικό κι έτσι το σύστηµα θα είναι προστατευµένο από µη
εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Οι κωδικοί θα είναι αποθηκευµένοι και κρυπτογραφηµένοι
στη βάση δεδοµένων.
2.3.3.3.1. Ασφάλεια PayPal
Οι συναλλαγές χρηµάτων που θα πραγµατοποιούνται στο σύστηµα είναι ακόµα ένας
σοβαρός λόγος για τον οποίο θα πρέπει να προσφέρεται η κατάλληλη ασφάλεια και
προστασία. Οι πληρωµές θα γίνονται µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών συναλλαγών
PayPal. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του PayPal είναι υψηλότατων προδιαγραφών και
συνώνυµες της διαδικτυακής ασφάλειας.
Συγκεκριµένα, οι συναλλαγές µέσω PayPal γίνονται σε πλήρως ασφαλές περιβάλλον µε
συνεχή χρήση πρωτοκόλλων ασφαλείας SSL και κρυπτογράφησης AES-256bit. Όλες οι
λειτουργίες του περιβάλλοντος αυτού καθώς και οι µεταφορές δεδοµένων είναι
κρυπτογραφηµένες και πάρα πολύ δύσκολο µέχρι αδύνατον να υποκλαπούν σε
πραγµατικό χρόνο. Οι πληροφορίες που αφορούν την προσωπική κάρτα του κατόχου της
δεν δηµοσιοποιούνται στον πωλητή. Ο τελευταίος, λαµβάνει µόνο τα χρήµατα της
συναλλαγής, χωρίς να έχει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για εκείνον που έχει πληρώσει.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το προσωπικό της PayPal πραγµατοποιεί σε τακτά χρονικά
διαστήµατα στοχευµένους ελέγχους και ειδικές αξιολογήσεις των διαδικασιών τους.
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Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση προβλήµατος, υποκλοπής ή άλλης κακόβουλης χρέωσης,
όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το προσωπικό εξυπηρέτησης
καθώς και επιστροφής χρηµάτων στο λογαριασµό τους [6].
2.3.3.4. Συντηρησιµότητα
Η συντήρηση ενός συστήµατος αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια του κύκλου
ζωής του, έτσι ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στη ραγδαία αυτή εξέλιξη των
τεχνολογιών που παρατηρείται στις µέρες µας.

Είναι αδήριτη η ανάγκη συχνής

αναβάθµισης και προσαρµογής των υπηρεσιών του λογισµικού στη νέα τεχνολογική
πραγµατικότητα κάθε εποχής, έτσι ώστε να καταστεί διαχρονικά λειτουργήσιµο.
Τη λύση στο πρόβληµα θα δώσει η χαµηλή σύζευξη και η υψηλή συνεκτικότητα ανάµεσα
στις οντότητες του λογισµικού. Αξίζει, ακόµη, να τονιστεί ότι ο κώδικας χρειάζεται να
είσαι σωστά δοµηµένος, κατανοητός και σχολιασµένος, για να µπορέσουν στο µέλλον
νέοι προγραµµατιστές να αντιλαµβάνονται τι κάνει το κάθε κοµµάτι κώδικα και να
κατορθώσουν να τον συντηρήσουν και να τον αναβαθµίσουν.
2.3.3.5. Φορητότητα
Οι χρήστες µπορούν να λειτουργήσουν το σύστηµα αυτό σε οποιονδήποτε υπολογιστή
έχει εγκατεστηµένο κάποιον πλοηγητή ιστού (internet browser) και σύνδεση στο
διαδίκτυο τουλάχιστον 3 mbps.
2.3.3.6. Ευχρηστία
Βασικό χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας είναι η ευχρηστία της για τον τελικό χρήστη.
Χρειάζεται ένα αρκετά φιλικό περιβάλλον καθώς και πλαίσια βοήθειας για τους χρήστες
του συστήµατος. Θα υπάρχει λειτουργία βοήθειας η οποία θα δίνει στα µέλη του
λογισµικού βασικές οδηγίες ώστε να καταφέρουν να διεκπεραιώσουν διάφορες
διαδικασίες στο σύστηµα, ή ακόµα να µπορούν να καταφεύγουν εκεί όταν κάτι δεν
γνωρίζουν πως να το κάνουν.
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Θα ήταν καλό να αποφευχθούν πολύπλοκες και χρονοβόρες λειτουργίες και να υπάρξουν
λειτουργίες µε µικρό αριθµό βηµάτων, ώστε να µην προκαλείται στο χρήστη σύγχυση
και δυσαρέσκεια.
Τέλος, οι χρήστες θα εκπαιδευτούν κατά την παράδοση του συστήµατος και θα λάβουν
το κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο θα τους καθοδηγήσει για να επιτύχουν στη
λειτουργία του συστήµατος.
2.3.3.7. Λογικές απαιτήσεις Βάσης Δεδοµένων
Θα γίνει χρήση της MySQL γλώσσας προγραµµατισµού για την υλοποίηση της βάσης
δεδοµένων. Η βάση θα αποτελείται από τους πίνακες που έχουν σχέση µε τις οντότητες
και τις βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής εφαρµογής.
Το σύστηµα θα επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες από τη
βάση δεδοµένων, αναλόγως µε την εξουσιοδότηση και τα δικαιώµατα τα οποία κατέχει.
Δυνατότητα διαγραφής πληροφοριών θα έχει µόνο ο διαχειριστής.
Τα στατιστικά τα οποία θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να δει σε συγκεκριµένο
παράρτηµα της ιστοσελίδας, θα αναδύονται µέσα από τις εγγραφές και τα ιστορικά
δεδοµένα τα οποία θα καταγράφει η βάση δεδοµένων.
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3.1. Εισαγωγή
Το WordPress είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισµικό ιστολογίου και
πλατφόρµα δηµοσιεύσεων, γραµµένο σε PHP και MySQL και κάνοντας χρήση της GPL
άδειας. Αποτελεί το δηµοφιλέστερο Σύστηµα Διαχείρισης Περιεχοµένου (CMS –
Content Management System) παγκοσµίως. Η πρώτη έκδοση του κυκλοφόρησε στις 27
Μαΐου 2003, µετά από συνεργασία του Mike Little και του Matt Mullenweg, µε σκοπό
την αντικατάσταση της blogging πλατφόρµας b2/cafelog. Το b2/cafelof εκτιµάται ότι
χρησιµοποιούνταν σε περίπου 2.000 ιστολόγια µέχρι τον Μάιο του 2003. Ανταγωνιστικό
λογισµικό απέναντι στη WordPress ήταν το λογισµικό Movable Type, το οποίο το 2004
άλλαξε τους όρους της άδειας χρήσης του, µε αποτέλεσµα µεγάλο µερίδιο των χρηστών
του να επηρεάζονται αρνητικά και να µεταβαίνουν στην πλατφόρµα του WordPress. Από
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τότε, αρχίζει µια περίοδος µεγάλης ακµής για το WordPress, η οποία συνεχίζει µέχρι τις
µέρες µας σε εντυπωσιακό βαθµό [7][8].
3.2. Εκδόσεις
Από τον Μάιο του 2003 µέχρι τον Απρίλιο του 2019 κυκλοφόρησαν πολλές εκδόσεις του
WordPress, µε πολλές βελτιώσεις και προσθήκες τόσο στη γραφική διαπροσωπεία όσο
και στις λειτουργίες που υποστηρίζει. Σήµερα, χρησιµοποιείται η έκδοση WordPress 5.2
Beta 3, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου 2019.
3.3. Λειτουργία
Για να λειτουργήσει, το WordPress πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν web server, ο οποίος
είναι είτε µέρος µιας υπηρεσίας φιλοξενίας στο Διαδίκτυο όπως το WordPress.com, είτε
ένας υπολογιστής που τρέχει το πακέτο λογισµικού WordPress.org, προκειµένου να
εξυπηρετήσει ως οικοδεσπότης δικτύου από µόνος του. Ένας τοπικός υπολογιστής
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δοκιµές και σκοπούς µάθησης για ένα χρήστη, όπως
ακριβώς γίνεται και στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας.
3.4. Δυνατότητες
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ενσωµάτωσης plugin (πρότυπο), µέσα από τη µεγάλη
ποικιλία plugins που είναι διαθέσιµα για το συγκεκριµένο σύστηµα, είτε δωρεάν είτε µε
συνδροµή. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του wordpress.org,
σήµερα υπάρχουν 55.137 plugins.

Επεξεργάζοντάς τα, οι χρήστες µπορούν να

προσαρµόσουν το κάθε plugin στις δικές τους ανάγκες, όσο αυτό τους το επιτρέπει.
Αποφεύγεται, έτσι, η προσπάθεια δηµιουργίας µεγάλου αριθµού χαρακτηριστικών στον
πυρήνα του WordPress, δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν και να
εγκαταστήσουν ξεχωριστά τις πρόσθετες λειτουργίες που επιθυµούν. Ο κάθε
προγραµµατιστής που εντοπίζει την ανάγκη ή την ευκαιρία ανάπτυξης ενός plugin, το
δηµιουργεί και το αφήνει ελεύθερο προς τους υπόλοιπους χρήστες για µελλοντική χρήση.
Μερικά από τα δηµοφιλέστερα plugins αποτελούν τα πιο κάτω [8][11] :
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•   Contact Form 7 : Βοηθά στη γρήγορη δηµιουργία απλών contact forms.
•   W3 Total Cache : Βελτιώνει την ταχύτητα της ιστοσελίδας
•   Akismet : Anti-spam plugin το οποίο ελέγχει και φιλτράρει τα spammy σχόλια

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αλλαγής της θέσης διαφόρων στοιχείων του γραφικού
περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η επεξεργασία του PHP ή HTML κώδικα.
Εκτός από αυτό, δίνει την ευκαιρία ενσωµάτωσης οπτικών θεµάτων (themes) όλων των
προτιµήσεων καθώς και την επεξεργασία του κώδικα των θεµάτων για να πετύχουν
προχωρηµένες τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι χρήστες καλούνται να είναι
πολύ προσεκτικοί κατά την αλλαγή του PHP/HTML κώδικα, αφού η πολυπλοκότητα
του είναι αρκετά µεγάλη και πιθανόν να γίνονται διαφορετικές αλλαγές από αυτές που
επιθυµούν. Συµπεριλαµβάνονται επίσης αυτόµατα φίλτρα, τα οποία παρέχουν
προτυποποιηµένη µορφοποίηση του κειµένου.
Το WordPress υποστηρίζει ακόµα ενσωµατωµένη διαχείριση συνδέσµων, ανάθεση
πολλαπλών κατηγοριών, υποκατηγοριών και ετικετών στα άρθρα, καθώς και προβολή
συνδέσµων προς άλλους ιστότοπους.
3.5. Διαχείριση
Στη δηµοφιλή αυτή πλατφόρµα, η ζωή του διαχειριστή είναι αρκετά εύκολη και απλή,
αλλά συνάµα πολύ ισχυρή. Διατίθεται ειδικό dashboard αποκλειστικά για το διαχειριστή
της σελίδας, το οποίο µπορεί κανείς να το ονοµάσει και πίνακα ελέγχου ολόκληρης της
ιστοσελίδας που αναπτύσσεται. Εκεί, ο διαχειριστής δηµιουργεί και χειρίζεται το
περιεχόµενο της σελίδας, προσθέτει λειτουργικότητα µέσω των plugins, αλλάζει την
εµφάνιση των θεµάτων, µε τους πραγµατικούς επισκέπτες να µην έχουν καµία πρόσβαση
στο µέρος αυτό. Η περιοχή Admin είναι γνωστή και ως Back End [10].
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3.6. Κατηγορίες και Δικαιώµατα Χρηστών
Το WordPress µπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών χρηστών, µε την
κάθε κατηγορία να έχει διαφορετικό ρόλο και δικαιώµατα. Οι ρόλοι και οι λειτουργίες
που επιτρέπεται να κάνουν φαίνονται πιο κάτω [8]:
•   SuperAdmins : Οι «παντοδύναµοι» χρήστες που έχουν πλήρη έλεγχο στα πάντα,
αλλά υπάρχουν µόνο όταν χρησιµοποιούνται πολλές τοποθεσίες για µια
ιστοσελίδα.
•   Administrators : Έχουν τα ίδια προνόµια µε τους SuperAdmins, εκτός από τη
δυνατότητα να ελέγχουν πολλές ιστοσελίδες µαζί.
•   Editors : Μπορούν να δηµοσιεύσουν, να επεξεργαστούν τις δηµοσιεύσεις και να
διαχειριστoύν τα posts των άλλων.
•   Authors: Μπορούν να δηµοσιεύσουν και να επεξεργαστούν τα δικά τους posts
και όχι των άλλων.
•   Contributors : Μπορούν να γράψουν και να διαχειριστούν τα δικά τους posts,
αλλά δεν µπορούν να τα δηµοσιεύσουν.
•   Subscribers : Οι επισκέπτες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα. Τα δικαιώµατα
τους δεν διαφέρουν από αυτά των επισκεπτών, αλλά δείχνουν µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για την ιστοσελίδα αφού έχουν εγγραφεί σε αυτή.
3.7. Ασφάλεια
To WordPress δεν αποτελεί δηµοφιλή πλατφόρµα µόνο για απλούς χρήστες αλλά και για
κακόβολους χρήστες. Οι developers του πηγαίου κώδικα του WordPress είναι υπεύθυνοι
για τη διατήρηση αυτού ασφαλές και αναβαθµισµένο. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα στο
χέρι τους η όλη προστασία των WordPress ιστότοπων.
Αρχικά, ο παροχέας υπηρεσιών (hosting provider) ο οποίος φιλοξενεί το ιστότοπο,
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ασφαλή διατήρησή του. Είναι υπεύθυνο για την
προστασία των servers από επιθέσεις καθώς και τη χρήση διαφόρων πακέτων ασφαλείας,
όπως το Virtual Private Server (VPS), το οποίο βοηθά στην πρόληψη των injections.
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Μερικοί παροχείς, προσφέρουν πακέτα ειδικά διαµορφωµένα για να πληρούν
αποκλειστικά τις ανάγκες ασφαλείας ενός WordPress ιστότοπου [11].
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο κάθε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής σελίδας µπορεί να µειώσει
δραµατικά τον κίνδυνο επιθέσεων, ακολουθώντας τις εξής πρακτικές που προτείνονται:
•   Άµεση εγκατάσταση των προτεινόµενων αναβαθµίσεων της WordPress, των
plugins και των θεµάτων.
•   Επιλογή ισχυρών κωδικών πρόσβασης τόσο για αυτούς όσο και για τους
subscribers της σελίδας.
•   Διατήρηση πρόσβασης σε µικρό αριθµό διαχειριστών.
•   Διαγραφή θεµάτων και plugins τα οποία δεν χρησιµοποιούνται.
•   Δηµιουργία συχνών back-ups της σελίδας.
•   Εγκατάσταση SSL πιστοποιητικού για την προσθήκη κρυπτογράφησης.
•   Ενσωµάτωση WordPress Security plugins.
3.8. Βάση Δεδοµένων
Απαραίτητη για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του WordPress είναι η ρύθµιση µιας
MySQL Βάσης Δεδοµένων. Στη Βάση αυτή, αποθηκεύονται όλοι οι users και τα στοιχεία
τους, οι σελίδες, τα posts και όλες οι ρυθµίσεις του ιστότοπου και των plugins που
ενσωµατώνονται. Στην πραγµατικότητα, η Βάση Δεδοµένων αποτελεί µια αφηρηµένη
ύπαρξη στη ζωή µιας WordPress ιστοσελίδας, αφού ο διαχειριστής πιθανόν να µην
χρειαστεί να δει ποτέ την Βάση, παρά µόνο αν επιθυµεί να κατεβάσει αντίγραφο
ασφαλείας. Όλες οι προσθήκες, αναβαθµίσεις, αλλαγές και διαγραφές στη βάση γίνονται
αυτόµατα από τη WordPress µέσω των επιλογών που κάνει ο διαχειριστής µε τη χρήση
του admin dashboard [8].
3.9. Πλεονεκτήµατα
•   Υπάρχει διαθέσιµο µεγάλο πλήθος plugins, δίνοντας την δυνατότητα στους
διαχειριστές

να

προσθέσουν

οποιαδήποτε

λειτουργικότητα

Προσφέρεται, έτσι, η ευκαιρία άπειρης επεκτασιµότητας .
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επιθυµούν.

•   Είναι δωρεάν.
•   Δεν απαιτεί ιδιαίτερες προγραµµατιστικές και τεχνικές γνώσεις.
•   Είναι φιλικό προς τους χρήστες, εύκολό και απλό.
•   Χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε τοποθεσία και όσες φορές θέλει ο χρήστης
•   Υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες διαφόρων ρόλων.
•   Είναι ευέλικτο και ιδανικό για blogs και e-shops.
•   Παρέχει πολύ καλή υποστήριξη.
3.10. Μειονεκτήµατα
•   Οι νεότερες εκδόσεις πολλών plugins παρουσιάζουν προβλήµατα συµβατότητας
µε άλλα plugins, αφού σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν δουλεύουν, είτε
δηµιουργούν κενά ασφαλείας.
•   Παρά το γεγονός πως είναι διαθέσιµα χιλιάδες plugins, είναι πιθανό κάποιος να
µην εντοπίσει το ιδανικό plugin που να πληροί τις ανάγκες του.
•   Υπάρχουν περιορισµοί όσο αφορά την προσαρµογή των plugins στα µέτρα των
αναγκών του χρήστη. Τις πλείστες φορές, εξειδικευµένες ρυθµίσεις απαιτούν
πληρωµή.
•   Λόγω του ότι το WordPress αριθµεί τις περισσότερες εγκαταστάσεις από κάθε
άλλη εφαρµογή, οι µηχανισµοί του είναι στόχος κακόβουλων χρηστών για
εκµετάλλευση κενών ασφαλείας

25

Κεφάλαιο 4
Προδιαγραφές Συστήµατος

4.1 Εισαγωγή

26

4.2 Διάγραµµα Ροής Δεδοµένων (Data Flow Diagrams)

26

4.3 Αντικειµενοστραφής Ανάλυση

33

4.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται οι εξακριβωµένες ανάγκες του πελάτη όσο αφορά
την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρµογής.
Συγκεκριµένα, µέσα από τα διάφορα διαγράµµατα, γίνεται πιο αντιληπτός ο τρόπος µε
τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι χρήστες µε την ιστοσελίδα και διευκρινίζονται οι
λεπτοµέρειες των απαιτήσεων που έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Έτσι,
επιτυγχάνεται µια πιο σαφής και ακριβής επεξήγηση των λειτουργειών που θα προσφέρει
το σύστηµα, κάτι που συντείνει στην ορθή ανάπτυξη του συστήµατος.
Πιο κάτω παρουσιάζονται τα διαγράµµατα Ροής Δεδοµένων (DFD), Σχέσεων Οντοτήτων
(ERD) και Use Case Diagrams.
4.2. Διάγραµµα Ροής Δεδοµένων (Data Flow Diagrams)
4.2.1. Εισαγωγή στο Διάγραµµα Ροής Δεδοµένων
Το Δ.Ρ.Δ. αποτελεί ένα δηµοφιλή τρόπο για αναπαράσταση της αλληλεπίδρασης του
συστήµατος µε εξωτερικούς πράκτορες (agents). Ωστόσο, δεν περιλαµβάνει
λεπτοµέρειες για την εσωτερική οργάνωση του λογισµικού και τα αρχεία που αποτελούν.
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Αυτό που κάνει είναι να εµφανίζει γραφικά την ροή των δεδοµένων αλλά και τις
πληροφορίες που εξάγονται από τα δεδοµένα αυτά [12][13].
Σε ένα ΔΡΔ χρησιµοποιούνται τα πιο κάτω σύµβολα:
4.2.1.1. Εξωτερικός Πράκτορας
Το ορθογώνιο αντιπροσωπεύει τους εξωτερικούς πράκτορες οι οποίοι και καθορίζουν τα
σύνορα του συστήµατος. Ένα πρόσωπο, µία µονάδα οργανισµού, ένα άλλο σύστηµα ή
οργανισµός ο οποίος ανταλλάσσει δεδοµένα εισόδου, εξόδου ή και τα δύο µε το σύστηµα
θεωρείται εξωτερικός πράκτορας.

Εξωτερικός
Πράκτορας

4.2.1.2. Διαδικασία
Το ορθογώνιο µε στρογγυλοποιηµένες γωνίες αντιπροσωπεύει την διαδικασία.
Διαδικασία θεωρείται µια επεξεργασία που δέχονται τα δεδοµένα εισόδου και παράγουν
δεδοµένα εξόδου

Διαδικασία

4.2.1.3. Αποθηκευτική Μονάδα
Η αποθηκευτική µονάδα είναι ένας χώρος στον οποίο αποθηκεύονται δεδοµένα και
πληροφορίες τις οποίες ο οργανισµός χρειάζεται επί µόνιµης βάσεως. Η συνηθέστερη
υλοποίηση τους γίνεται ως βάση δεδοµένων ή αρχεία.
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Αποθ. Μονάδα

4.2.1.4. Ροή Δεδοµένων
Το βέλος αντιπροσωπεύει τη ροή δεδοµένων, η οποία αναπαριστά τις εισόδους και
εξόδους από και προς µια διαδικασία και µπορούν να προέρχονται από διαδικασίες,
αποθηκευτικές µονάδες ή εξωτερικούς πράκτορες.

4.2.2. Διάγραµµα Ροής Δεδοµένων
Στα πιο κάτω διαγράµµατα ροής δεδοµένων αναπαρίσταται ο τρόπος µε τον οποίο οι
πράκτορες θα αλληλοεπιδρούν µε το σύστηµα.
4.2.3.1. Δηµιουργία λογαριασµού και Σύνδεση
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Στο πιο πάνω διάγραµµα φαίνεται η ροή των δεδοµένων για τη δηµιουργία λογαριασµού
και ακολούθως σύνδεση στο σύστηµα.
Αρχικά ο χρήστης δίνει τα προσωπικά του στοιχεία δηλαδή το όνοµα, επίθετο, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, αριθµό µητρώου και το Σύστηµα στο οποίο
ανήκει (ροή 1).
Δηµιουργείται ο λογαριασµός και ο µοναδικός αριθµός του χρήστη και ακολούθως
ενηµερώνεται ο διαχειριστής για το νέο χρήστη (ροή 2).
Αφού ο διαχειριστής ελέγξει και επιβεβαιώσει ότι ο χρήστης είναι αυτός που ισχυρίζεται,
τον εγκρίνει και αποθηκεύεται ο λογαριασµός στη Βάση Δεδοµένων (ροή 4).
Ο χρήστης ενηµερώνεται για την επιτυχία ή αποτυχία δηµιουργίας του λογαριασµού του
µε ένα µήνυµα (ροή 5). Αν η προηγούµενη διαδικασία που αναφέραµε ήταν επιτυχής,
τότε ο χρήστης µπορεί να συνδεθεί στην ιστοσελίδα δίνοντας την ηλεκτρονική του
διεύθυνση και τον κωδικό του (ροή 6).
Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά ελέγχονται αν συνάδουν µε αυτά που είναι καταχωρηµένα
στη Βάση Δεδοµένων για τον συγκεκριµένο χρήστη (ροή 7 και 8). Τέλος, ο χρήστης
αναλόγως αν έδωσε σωστά στοιχεία, συνδέεται στο σύστηµα ή λαµβάνει το κατάλληλο
µήνυµα λάθους (ροή 9).
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4.2.3.2. Κράτηση, Επιβεβαίωση Κράτησης, Πληρωµή Προκαταβολής και
Επιβεβαίωση Συναλλαγής

Στο πιο πάνω διάγραµµα φαίνεται η ροή των δεδοµένων για τη κράτηση, επιβεβαίωση
κράτησης, πληρωµή προκαταβολής και επιβεβαίωση της συναλλαγής.
Πρώτα, ο χρήστης εισάγει στο σύστηµα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
την κράτηση του χώρου που επιθυµεί να κάνει (ροή 1), δηλαδή τις ηµεροµηνίες που τον
ενδιαφέρουν, τον αριθµό των ατόµων (έτσι ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει τόση
διαθεσιµότητα όση ζητά ο χρήστης), καθώς επίσης και κατά πόσο επιθυµεί κατά την
διάρκεια της διαµονής τους να τους προσφέρεται διατροφή (εάν και εφόσον είναι µια
διαθέσιµη υπηρεσία στο κατάλυµα που έχει επιλεχθεί).
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Παράλληλα, εµφανίζονται οι διαθέσιµες ηµεροµηνίες και ο χώρος µέσω της Βάσης
Δεδοµένων στην οποία είναι αποθηκευµένες οι πληροφορίες αυτές (ροή 2).
Έπειτα, δηµιουργείται ο µοναδικός αριθµός της κράτησης και αποθηκεύεται µαζί µε τα
στοιχεία της στη Βάση Δεδοµένων.
Ωστόσο, η κράτηση πρέπει να εγκριθεί από το διαχειριστή του συστήµατος, προτού ο
χρήστης προβεί στην πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής (ροή 4 και 5).
Αφού ο διαχειριστής εγκρίνει την κράτηση (ροή 6), γίνεται ενηµέρωση στη Βάση για την
συγκεκριµένη κράτηση ως επιβεβαιωµένη (ροή 7).
Ταυτόχρονα, ενηµερώνεται ο χρήστης για την κατάσταση της κράτησης του, αν είναι
δηλαδή δεχτή ή αν έχει προκύψει κάποιο πρόβληµα (ροή 8).
Όταν ο χρήστης είναι έτοιµος και σίγουρος για τη διαµονή του θα πρέπει να καταβάλει
ένα συγκεκριµένο ποσό προκαταβολής για κάθε άτοµο το οποίο θα διαµείνει στον χώρο.
Έτσι, ο χρήστης δίνει τα στοιχεία της κράτησης (ροή 9) και µέσω της πλατφόρµας PayPal
επιτυγχάνεται η συναλλαγή του ανάλογου ποσού (ροή 10 και 11).
Αφού επιβεβαιωθεί η κράτηση, δηµιουργηθεί ο µοναδικός αριθµός της συναλλαγής και
ετοιµαστεί η απόδειξη πληρωµής, ενηµερώνονται τόσο ο χρήστης λαµβάνοντας την
απόδειξη τόσο και η Βάση Δεδοµένων.
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4.2.3.3. Επικοινωνία µε το Διαχειριστή, Ανανέωση και Προβολή στατιστικών
στοιχείων

Στο πιο πάνω διάγραµµα φαίνεται η ροή των δεδοµένων για την επικοινωνία µε το
διαχειριστή, ανανέωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων.
Ο χρήστης, µπορεί να ενηµερώσει το προφίλ του δίνοντας τα στοιχεία που θέλει να
αλλάξει (ροή 1). Η Βάση Δεδοµένων ενηµερώνεται µε τα ανανεωµένα προσωπικά
στοιχεία και ακολούθως επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή έγινα ορθά (ροή 3). Στην οθόνη του
χρήστη εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα το οποίο τον επιβεβαιώνει για την ανανέωση
του προσωπικού του προφίλ (ροή 4).
Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε επίσης την διαδικασία που ακολουθεί ο χρήστης
όταν αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα και επιθυµεί να επικοινωνήσει µε τον διαχειριστή
του συστήµατος. Αυτό που κάνει είναι να περιγράφει το πρόβληµα του γραπτώς (ροή 5)
και το σύστηµα αυτοµάτως αποστέλλει το πρόβληµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
διαχειριστή (ροή 6) ώστε να το δει και να απαντήσει άµεσα (ροή 7). Η απάντηση στο
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πρόβληµα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηµένη ο
συγκεκριµένος χρήστης στο σύστηµα (ροή 8).
Ακόµα µια λειτουργία που θα προσφέρει η ιστοσελίδα αυτή είναι η προβολή στατιστικών
στοιχείων τα οποία αφορούν τους κατασκηνωτικούς χώρους του συστήµατος. Υπεύθυνος
για αυτό είναι φυσικά ο διαχειριστής, ο οποίος ενηµερώνει το σύστηµα µε νέα στατιστικά
στοιχεία (ροή 9). Αφού το σύστηµα τα επεξεργαστεί, τα αποτελέσµατα αυτά φυλάγονται
στη Βάση Δεδοµένων (ροή 10).
Όταν ο χρήστης µεταβεί στην σελίδα όπου εµφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία, αυτά
αναρτώνται από τη Βάση Δεδοµένων (ροή 11) και προβάλλονται στον χρήστη µε
συγκεκριµένες γραφικές παραστάσεις και γραφήµατα (ροή 12)
4.3. Αντικειµενοστραφής Ανάλυση
Μέσα από την αντικειµενοστραφής ανάλυση ενός συστήµατος, αναγνωρίζονται τα
αντικείµενα και οι κλάσεις, οι ιδιότητες τους καθώς και οι συνδέσεις που υπάρχουν
µεταξύ τους. Επιπλέον, οργανώνονται και απλοποιούνται οι κλάσεις των αντικειµένων
µε τη χρήση της κληρονοµικότητας [14].
4.3.1. Διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης
4.3.1.1. Εισαγωγή
Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Diagrams) παρουσιάζουν ένα σύνολο
σεναρίων που συνδέονται µε έναν συγκεκριµένο σκοπό του χρήστη όσο αφορά το
σύστηµα. Στόχος τους είναι η περιγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισµικού,
όπως επίσης και µια ξεκάθαρη επεξήγηση του τι θα πρέπει να κάνει το σύστηµα. Εκτός
από αυτό, προσφέρουν την σωστή βάση ώστε να µπορέσουν να γίνονται οι απαραίτητοι
έλεγχοι που απαιτούνται ώστε να επαληθεύονται οι λειτουργίες της ιστοσελίδας. Τέλος,
παρέχουν την δυνατότητα να αναδεικνύονται οι λειτουργικές απαιτήσεις µέσα στις
κλάσεις του συστήµατος.
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Πιο κάτω, παρουσιάζονται κάποια από τα πιθανά σενάρια που µπορεί να προκύψουν όταν
ο χρήστης συνδεθεί στο σύστηµα.
Όσο αφορά τα σχήµατα στα διαγράµµατα, συναντάµε τα εξής :
4.3.1.1.1. Ρόλος (Actor)
Αναπαριστούν ρόλους που διαδραµατίζει ένα χρήστης ή συσκευή ή ένα άλλο σύστηµα
το οποίο αλληλοεπιδρά µε το σύστηµα προς ανάπτυξη. Στην περίπτωση του
συγκεκριµένου συστήµατος Actors είναι ο χρήστης, ο διαχειριστής και το εξωτερικό
σύστηµα PayPal.

4.3.1.1.2. Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)
Περιγράφουν µε χαρακτηριστικό τρόπο µια λειτουργία του συστήµατος.

Use Case

4.3.1.1.3. Συσχέτιση (Association)
Η συµµετοχή και ο τρόπος επικοινωνίας ενός δράστη µε ένα σύστηµα.
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4.3.1.1.4. Σχέσεις
Οι σχέσεις µε τις οποίες ενώνονται οι περιπτώσεις χρήσης µεταξύ τους. Υπάρχουν τρία
είδη σχέσεων: «περιλαµβάνει» (include), «επεκτείνει» (extend) και «γενικεύει» ή
«εξειδικεύει» (generalize ή specialize).
Η σχέση «include» χρησιµοποιείται όταν µια περίπτωση χρήσης περιλαµβάνει τη
συµπεριφορά µίας άλλης. Πιο συγκεκριµένα, θέτει µια σχέση ανάµεσα σε ένα βασικό και
ένα ή περισσότερα µερικά σενάρια, που ορίζει ότι το βασικό σενάριο απαιτεί τη
λειτουργία των µερικών σεναρίων.
Η σχέση «extend» χρησιµοποιείται όταν µια περίπτωση χρήσης επεκτείνει κάποια άλλη
βάζοντας κι άλλες ενέργειες στη γενική περίπτωση χρήσης.
Η σχέση «generalize» ή «specialize» χρησιµοποιείται όταν µια περίπτωση χρήσης
κληρονοµεί τη συµπεριφορά και την περιγραφή µιας άλλης περίπτωσης χρήσης.
Περιγράφει δηλαδή µια σχέση ταξινόµησης ανάµεσα σε ένα γενικό σενάριο και ένα πιο
ειδικευµένο σενάριο [15].

«include»

«extend»

«generalize»
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4.3.1.2. Actor Diagrams
4.3.1.2.1. Χρήστης
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Μία από τις οντότητες που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα είναι ο χρήστης
(Use), ο οποίος χρησιµοποιεί το σύστηµα για να κρατήσει χώρο για κατασκήνωση. Για
να µπορέσει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσει τον
προσωπικό του λογαριασµό. Αφού δηµιουργηθεί ο λογαριασµός και συνδεθεί επιτυχώς
στο σύστηµα έχει επιλογή από διαφορές λειτουργίες. Υπάρχει η δυνατότητα
επεξεργασίας του προφίλ (Edit Profile), δηλαδή να ανανεώσει ορισµένες προσωπικές
πληροφορίες(Edit personal information) ή ακόµα και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης
του στο σύστηµα (Reset Password).
Επιπρόσθετα, στην αρχική του σελίδα (Home) µπορεί να ενηµερωθεί από ανακοινώσεις
και νέα (View news and announcements), τα οποία αναρτώνται και ανανεώνονται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα από τον διαχειριστή της σελίδας.
Εκτός από αυτά, το σύστηµα εµπεριέχει µια ακόµα λειτουργία η οποία είναι η προβολή
στατιστικών στοιχειών σχετικά µε τους κατασκηνωτικούς χώρους (View statistics), τα
οποία δίνουν σηµαντικές και πιθανότατα χρήσιµες πληροφορίες ώστε να αποφασίσουν
κατά πόσο θα διαµείνουν σε έναν κατασκηνωτικό χώρο ή όχι.
Κυριότερη, όµως, λειτουργία του συστήµατος είναι η κράτηση κατασκηνωτικού χώρου
για διανυκτερεύσεις (Book a camping site). Για να επιτύχει αυτό ο χρήστης, θα πρέπει να
δηλώσεις τις ηµεροµηνίες που επιθυµεί να διαµείνει το σύστηµά του στον χώρο (select
dates) , τον αριθµό των ατόµων (select number of people) αλλά επίσης και κατά πόσο
επιθυµούν να λαµβάνουν διατροφή από το χώρο (select nutrition details) , εάν και εφόσον
είναι µια υπηρεσία που προσφέρει το συγκεκριµένο κατάλυµα.
Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να πληρώσει προκαταβολή αναλόγως των ηµερών
και των ατόµων που θα διαµείνουν στον κατασκηνωτικό χώρο, µε την προϋπόθεση ότι η
κράτηση του έχει εγκριθεί.
Τέλος, η λειτουργία Αποσύνδεσης (Logout) αποσυνδέει το χρήστη από το σύστηµα.
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4.3.1.2.2. Διαχειριστής

Ακόµα µια σηµαντική οντότητα στο σύστηµα είναι ο διαχειριστής (Administrator), ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία της
ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής εγκρίνει λογαριασµούς που δηµιουργούν οι χρήστες
(Confirm pending accounts), επαληθεύοντας και διαβεβαιώνοντας πως είναι όντως µέλη
και αρχηγοί στο Σ.Π.Κ.
Ακόµα, προκειµένου να επιβεβαιώσει κρατήσεις (Confirm Bookings) που έχει κάποιος
αρχηγός υποβάλει, καλείται να επιβεβαιώσει πως ο χώρος είναι διαθέσιµος τις
ηµεροµηνίες που έχουν δηλωθεί.
Επίσης, ανανεώνει τα στατιστικά στοιχεία που προσφέρει η ιστοσελίδα (Update Statistics
Information) καθώς επίσης και τις ανακοινώσεις (Announcements), όπου µπορεί να
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προσθέσει (Add announcement), να επεξεργαστεί (Edit announcement) ή να διαγράψει
(Remove announcement) κάποια ανακοίνωση.
Τελευταία λειτουργία που περιλαµβάνεται στις λειτουργίες του διαχειριστή είναι η
απάντηση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µέλη του συστήµατος και τα
αποστέλλουν µέσω της σελίδας σε αυτόν (View reported problems/Answer Messages).
4.3.1.2.3. PayPal

Το σύστηµα PayPal είναι ένα εξωτερικό σύστηµα µε το οποίο θα συνεργάζεται το προς
ανάπτυξη σύστηµα έτσι ώστε να διεκπεραιώνει τις πληρωµές των χρηστών για την
προκαταβολή που καλούνται να πληρώσουν. Το εν λόγω σύστηµα είναι υπεύθυνο να
ετοιµάζει την ανάλογη αναφορά πληρωµής (Make payment report). Για να γίνει αυτό,
ελέγχει και ολοκληρώνει την πληρωµή που έχει γίνει από τον χρήστη µέσω της
πιστωτικής του κάρτας και επιστρέφει σε αυτόν το κατάλληλο µήνυµα επιτυχίας ή
αποτυχίας.
4.3.2. Διάγραµµα Σχέσεων Οντοτήτων (Entity Relationship Diagram-ERD)
4.3.2.1. Εισαγωγή
Το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων έχει ως στόχο την αφηρηµένη και εννοιολογική
αναπαράστασης µιας βάσης δεδοµένων. Αποτελεί βασικό βήµα κατά την ανάλυση µιας
ολοκληρωµένης βάσης δεδοµένων, αφού εµφανίζει τη συσχέτιση µεταξύ των πινάκων
της βάσης, δίνοντας έτσι τον πιο ξεκάθαρα και ευκατανόητα τον τρόπο µε τον οποίο θα
υλοποιηθεί [16][17].
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Σε ένα ERD συναντάµε τους εξής όρους:
4.3.2.1.1. Οντότητα (Entity)
Μια οντότητα είναι η αναπαράσταση ενός αντικειµένου ή οµάδας ανθρώπων οι οποίοι
συνυπάρχουν ανεξάρτητα στο σύστηµα. Οντότητες µπορεί να είναι άνθρωποι, µέρη,
αντικείµενα, γεγονότα. Αποτελούνται από µια συλλογή χαρακτηριστικών τα οποία τις
περιγράφουν.
Οντότητα

4.3.2.1.2. Ιδιότητες (Attributes)
Ιδιότητες ονοµάζουµε τα διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν µια οντότητα.
Οι σχέσεις µπορούν επίσης να έχουν χαρακτηριστικά. Χωρίζονται σε µονότιµα (που
µπορούν να πάρουν δηλαδή µόνο µια τιµή) και σε πλειότιµα (που µπορούν να πάρουν
πολλαπλές τιµές). Κάθε οντότητα έχει ένα χαρακτηριστικό ή µια οµάδα χαρακτηριστικών
τα οποία αποτελούν το πρωτεύον κλειδί. Με άλλα λόγια, καθορίζει µοναδικά κάθε
στιγµιότυπο µιας οντότητας.

Πρωτεύον
Κλειδί

Ιδιότητα

Οντότητα

Πλειότιµη
Ιδίοτητα
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4.3.2.1.3. Συσχέτιση (Relationship)
Συσχέτιση είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων. Σε κάθε συσχέτιση
καθορίζεται και αναγράφεται στο σχήµα ο λόγος πληθικότητας, ο οποίος καθορίζει τον
αριθµό των στιγµιότυπων που συµµετέχουν στη συσχέτιση από κάθε οντότητα. Ο λόγος
πληθικότητας µπορεί να είναι 1:1 (ένα-προς-ένα), όπου µια οντότητα αντιστοιχίζεται µε
το πολύ ή ακριβώς µια άλλη οντότητα ή 1:Ν (ένα-προς-πολλά), όπου µια οντότητα
αντιστοιχίζεται µε κανένα, ένα ή πολλά στιγµιότυπα ενός άλλου τύπου ή Μ:Ν (πολλάπρος-πολλά), όπου Αντιστοιχίζεται κάθε στιγµιότυπο µιας οντότητας µε ένα, κανένα ή
πολλά στιγµιότυπα της άλλης οντότητας. Επιπρόσθετα, συναντάµε την έννοια της ολικής
συµµετοχής κατά την οποία η ύπαρξη της οντότητας εξαρτάται από την ύπαρξη µιας
σχετισµένης οντότητας . Με άλλα λόγια, χρησιµοποιείται όταν η σχέση είναι
υποχρεωτική, δηλαδή όταν κάθε στιγµιότυπο της οντότητας συνδέεται υποχρεωτικά
µέσω της σχέσης. Τέλος, κάποια οντότητα καλείται ασθενής όταν η ύπαρξή της
εξαρτάται αποκλειστικά από κάποια άλλη οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, η
προσδιορίζουσα συσχέτιση έχει πάντα ολική συµµετοχή.
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4.3.2.2. ERD
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Κεφάλαιο 5
Σχεδίαση Συστήµατος

5.1 Εισαγωγή
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5.2 Διάγραµµα Κλάσεων
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5.3 Διαγράµµατα Ακολουθίας (Sequence Diagrams)
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5.1. Εισαγωγή
Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων και
προδιαγραφών που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, καθώς και των βασικών
συστατικών (π.χ. κλάσεις, συναρτήσεις) τα οποία αποτελούν το λογισµικό. Η χρήση
ξεκάθαρων και επεξηγηµατικών διαγραµµάτων που παρουσιάζονται σε αυτή την
ενότητα, επιδρά σηµαντικά στην καλύτερη κατανόηση των κύριων λειτουργιών του
συστήµατος, των σχέσεων, των εξαρτήσεων αλλά και των αλληλοεπιδράσεων µεταξύ
τους. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της σχεδίασης, δίνει µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το
προϊόν που πρόκειται να αναπτυχθεί στην επόµενη φάση, την φάση της υλοποίησης.
5.2. Διάγραµµα Κλάσεων
5.2.1. Εισαγωγή
Τα

διαγράµµατα

κλάσεων

αποτελούν

ένα

από

τα

κυριότερα

εργαλεία

αντικειµενοστραφούς µοντελοποίησης, το οποίο παρουσιάζει τη δοµή της εφαρµογής,
παρουσιάζοντας τις κλάσεις του συστήµατος και τις σχέσεις µεταξύ τους [18][19].
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Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα κλάσεων χρησιµοποιούνται οι πιο κάτω συµβολισµοί, οι
οποίοι και επεξηγούνται.
Κλάσεις :
Η κλάση συµβολίζεται µε ένα κουτί χωρισµένο στα τρία, το οποίο περιλαµβάνει το όνοµα
της κλάσης, τις ιδιότητες της κλάσης, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της, καθώς και τις
λειτουργίες/µεθόδους της. Μια κλάση µπορεί και να µην έχει καθόλου λειτουργίες.

Όνοµα κλάσης
ιδιότητες
λειτουργίες

Σχέσεις :
•   Συσχέτιση (Association) : Η σχέση που καθορίζει ότι αντικείµενα µιας κλάσης
χρειάζονται να επικοινωνήσουν µε αντικείµενα της άλλης κλάσης.

•   Σύνθεση (Composition) : H ισχυρή σχέση τύπου συσσωµάτωσης, µόνο που τα
µέρη-συστατικά θεωρούνται αχώριστα από το σύνθετο. Με άλλα λόγια, Η
συµπεριφορά του σύνθετου είναι ελλιπής χωρίς την ύπαρξη του συστατικού και
ταυτόχρονα τα συστατικά δηµιουργούνται και καταστρέφονται µε τον ιδιοκτήτη
τους.
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•   Γενίκευση (Generalization) : Η σχέση όπου µία κλάση (υποκλάση / κλάση
παιδί) κληρονοµεί τις λειτουργίες και τα δεδοµένα από µία γενικότερη κλάση
(υπερκλάση/κλάση γονέα).

Πολλαπλότητα (Multiplicity) : Καθορίζει πόσα αντικείµενα λαµβάνουν µέρος σε µια
συσχέτιση.

•   Ακριβώς ένα

1

•   Μηδέν ή ένα

0..1

•   Μηδέν ή περισσότερα

0..*

•   Ένα ή περισσότερα

1..*

•   Από..Έως

m..n

•   Διαφορετικά όρια

2, 4..6
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5.2.2. Διάγραµµα
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5.3. Διαγράµµατα Ακολουθίας (Sequence Diagrams)
5.3.1. Εισαγωγή
Τα ακολουθιακά διαγράµµατα αναπαριστούν τις αλληλεπιδράσεις και τα µηνύµατα που
ανταλλάζονται µεταξύ των αντικειµένων σε σχέση µε το χρόνο. Περιγράφουν το σενάριο
µιας περίπτωσης χρήσης (use case), δίνοντας έµφαση στη χρονική αλληλουχία των
γεγονότων. Χρησιµοποιούνται επίσης για να περιγράψουν τη ροή ελέγχου µέσα στο
σύστηµα [20].
Ένα διάγραµµα ακολουθίας περιέχει τα εξής:
•   Αντικείµενα Actors και Κλάσεις (Οριζόντιος άξονας)

•   Μηνύµατα που ανταλλάσσουν τα αντικείµενα
•   Μηνύματα  επιστροφής    
•   Γραµµή ενεργοποίησης ενός αντικειµένου (Κάθετος άξονας)
  

•   Συνθήκη  με  εναλλακτική  if/then/else    
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5.3.2. Διαγράµµατα
Πιο κάτω, παρουσιάζονται διαγράµµατα ακολουθίας για µερικά από τα use cases της
διαδικτυακής εφαρµογής.
5.3.2.1. Register
Οι χρήστες πρέπει αρχικά να δηµιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασµό για να
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα. Για να γίνει αυτό, δίνουν τα προσωπικά
στοιχεία τα οποία ζητά η ιστοσελίδα, γίνεται έλεγχος κατά πόσο είναι του σωστού τύπου
και στη συνέχεια εγκρίνονται και από το διαχειριστή της σελίδας. Τότε δηµιουργείται
ένας νέος χρήστης και στη Βάση Δεδοµένων. Σε αντίθετη περίπτωση, εµφανίζεται στο
χρήστη το ανάλογο µήνυµα λάθους.
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5.3.2.2. Login
Όλοι οι χρήστες για να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήµατος πρέπει πρώτα
να συνδεθούν µε τη χρήση του e-mail και του κωδικού πρόσβασης που έδωσαν κατά την
εγγραφή τους. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος για την εγκυρότητα των στοιχείων µέσω της
Βάσης Δεδοµένων και επιστρέφεται στο χρήστη το ανάλογο µήνυµα. Αν η διαδικασία
ήταν επιτυχής, τότε ο χρήστης µεταβαίνει αυτόµατα στην αρχική σελίδα του συστήµατος.
Διαφορετικά, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.
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5.3.2.3. Booking
Πιο κάτω φαίνονται τα βήµατα που ακολουθεί ο χρήστης για να κάνει κράτηση ενός
κατασκηνωτικού χώρου. Αρχικά ο χρήστης συνδέεται και στη συνέχεια αιτείται κράτηση
χώρου, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Μετά από έλεγχο κατά πόσο υπάρχει
διαθεσιµότητα του χώρου και ότι ο χρήστης έχει συµπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία,
ο διαχειριστής αποδέχεται την κράτηση και την αποθηκεύει στη Βάση Δεδοµένων. Στην
περίπτωση όπου η κράτηση γίνεται αποδεκτή εµφανίζεται στο χρήστη το ανάλογο
µήνυµα. Διαφορετικά, η κράτηση δεν αποθηκεύεται στη Βάση Δεδοµένων και ο χρήστης
λαµβάνει µήνυµα λάθους. ( Ο έλεγχος των συνθηµατικών του login δεν παρουσιάζονται
στο παρακάτω διάγραµµα, για λόγους συντοµίας και αφού φαίνεται στο σηµείο 4.3.2.2.
του κεφαλαίου. Παραλείπεται, επίσης, η διαδικασία πληρωµής, η οποία περιγράφεται στο
σηµείο 4.3.2.4.).
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5.3.2.4. Payment
Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία των βηµάτων για να επιτευχθεί η
πληρωµή της κράτησης. Αρχικά ο χρήστης συνδέεται, κάνει κράτηση χώρου και στη
συνέχεια προχωρά στη διαδικασία πληρωµής (χρήση PayPal). Αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά την πληρωµή, τότε η κράτηση αποθηκεύεται στη
Βάση Δεδοµένων ως πληρωµένη και επιστρέφεται στο χρήστη το ανάλογο µήνυµα
επιτυχίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία ελέγχου από το σύστηµα πληρωµής PayPal
αποτύχει, επιστρέφεται στο χρήστη το ανάλογο µήνυµα λάθους. (Ο έλεγχος των
συνθηµατικών του login δεν παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα, για λόγους
συντοµίας και αφού φαίνεται στο σηµείο 4.3.2.2. του κεφαλαίου. Παραλείπεται, επίσης,
η διαδικασία ελέγχου της κράτησης, η οποία περιγράφεται στο σηµείο 4.3.2.3.).
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5.3.2.5. Ανακοινώσεις
Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται η διαδικασία προσθήκης νέας ανακοίνωσης από τον
διαχειριστή της σελίδας. Ο χρήστης βλέπει την ανακοίνωση και µπορεί να αφήσει κάποιο
σχόλιο σε αυτή. Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής έχει το δικαίωµα επεξεργασίας αλλά και
διαγραφής µιας ανακοίνωσης.
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5.3 Διαγράµµατα Ακολουθίας
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6.1. Εισαγωγή
6.1.1. Σκοπός
Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η λεπτοµερής περιγραφή της υλοποίησης
όλων των απαιτήσεων και η επεξηγηµατική παρουσίαση των οθονών της ιστοσελίδας.
Στη συνέχεια, αναγράφονται τα εργαλεία, οι γλώσσες προγραµµατισµού και τα
βοηθητικά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη.
6.2. Παρουσίαση Συστήµατος
Η ιστοσελίδα έχει ονοµαστεί ScoutCampCy. Πιο κάτω φαίνονται οι οθόνες για τους
χρήστες του συστήµατος.
6.2.1. Μη εγγεγραµµένοι χρήστες
6.2.1.1 Αρχική Σελίδα
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Εικόνα 6.2.1.1.1.

Εικόνα 6.2.1.1.2.
Στην αρχική σελίδα ο µη εγγεγραµµένος χρήστης µπορεί να δει µια λίστα από τις
τελευταίες αναρτήσεις, καθώς και να κάνει αναζήτηση για τις αναρτήσεις µε λέξεις
κλειδία. Πατώντας στο κουµπί ‘Read more’ µπορεί να διαβάσει ολόκληρο το άρθρο.
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6.2.1.2 Προβολή ανακοίνωσης
Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει το post και να δει σχετικές εικόνες και σχόλια (εικόνα
6.2.1.2.1. & εικόνα 6.2.1.3.). Ωστόσο, για να προσθέσει ο ίδιος σχόλιο θα πρέπει να
δώσει υποχρεωτικά όνοµα και ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού δεν είναι εγγεγραµµένος
χρήστης. Το σχόλιο θα αποδεχτεί ο διαχειριστής πριν εµφανιστεί στους υπόλοιπους
(Εικόνα 6.2.1.2.3.).

Εικόνα 6.2.1.2.1.

Εικόνα 6.2.1.2.2.
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Εικόνα 6.2.1.2.3.

6.2.1.3. Επικοινωνήστε µαζί µας
Σε αυτή την σελίδα εκφράζονται πιθανά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες.
Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και στους µη εγγεγραµµένους χρήστες ώστε να
µπορούν να δηλώσουν τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην εγγραφή τους. Τα
µηνύµατα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.

Εικόνα 6.2.1.3.1.
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Εικόνα 6.2.1.3.2.
6.2.1.4. Κατασκηνωτικοί χώροι
Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να δουν φωτογραφίες από κάθε κατασκηνωτικό
χώρο. Ωστόσο, πατώντας στο κουµπί ‘Πληροφορίες & Κράτηση’ το σύστηµα τους
παραπέµπει στη σελίδα για σύνδεση στο σύστηµα. Αυτό συµβαίνει επειδή η προβολή
περισσότερων πληροφοριών, διαθεσιµότητας και κράτησης χώρου απαιτεί ο χρήστης να
έχει λογαριασµό.

Εικόνα 6.2.1.4.1.
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6.2.1.5. Δηµιουργία Λογαριασµού
Για να δηµιουργήσει λογαριασµό ο χρήστης θα πρέπει να δώσει τα στοιχεία που
φαίνονται στην εικόνα 6.2.1.5.1. Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά, καθώς και η
επιβεβαίωση πως συµφωνεί µε τους όρους χρήσης του συστήµατος. Για πεδία που
πιθανόν ο χρήστης να χρειάζεται βοήθεια, δίνεται καθοδήγηση αγγίζοντας στο
ερωτηµατικό. Επιπλέον, ο κωδικός που δίνει πρέπει να επιβεβαιώνεται ξανά και σε
περίπτωση που δεν ταιριάζουν οι δύο κωδικοί το σύστηµα κοκκινίζει τα περιγράµµατα
(εικόνα 6.2.1.5.3.). Αν ο χρήστης πατήσει το κουµπί ‘Εγγραφή’ χωρίς να συµπληρώσει
τα απαραίτητα πεδία, ξαναφορτώνεται η σελίδα εγγραφής µε τα σχετικά µηνύµατα
λάθους (εικόνα 6.2.1.5.4.). Αφού ο χρήστης δώσει σωστά στοιχεία, αµέσως εµφανίζεται
µήνυµα επιτυχίας (εικόνα 6.2.1.5.5.) και αποστέλλεται σχετικό email τόσο στο χρήστη
(εικόνα 6.2.1.5.6.), όσο και στο διαχειριστή (εικόνα 6.2.1.5.7.).

Εικόνα 6.2.1.5.1.
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Εικόνα 6.2.1.5.2.

Εικόνα 6.2.1.5.3.

Εικόνα 6.2.1.5.4.
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Εικόνα 6.2.1.5.5.

Εικόνα 6.2.1.5.6.

Εικόνα 6.2.1.5.7.
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6.2.2. Εγγεγραµµένοι Χρήστες
6.2.2.1. Σύνδεση
Οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν στο λογαριασµό τους µέσω της σελίδας στην εικόνα
6.2.2.1.1. Αν ο λογαριασµός του χρήστη δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόµα από τον
διαχειριστή εµφανίζεται σχετικό µήνυµα (εικόνα 6.2.2.1.2.). Αν τα στοιχεία που δώσει
είναι λανθασµένα εµφανίζεται επίσης σχετικό µήνυµα λάθους (εικόνα 6.2.2.1.3.). Σε
περίπτωση που ο χρήστης ξέχασε τον κωδικό πρόσβασης µπορεί να τον επαναφέρει
πατώντας στο κουµπί ‘Forgot your password?’ το οποίο τον µεταφέρει στην σελίδα που
φαίνεται στην εικόνα 6.2.2.1.4. Εκεί, µπορεί να δώσει το username/email του
λογαριασµού του και αποστέλλεται σχετικό email µε link για επαναφορά κωδικού(εικόνα
6.2.2.1.5 & εικόνα 6.2.2.1.6.). Όταν ο διαχειριστής αποδεχτεί τον λογαριασµό, ο χρήστης
λαµβάνει σχετικό email (εικόνα 6.2.2.1.7) και µπορεί πλέον να συνδεθεί χωρίς κανένα
πρόβληµα.

Εικόνα 6.2.2.1.1.

Εικόνα 6.2.2.1.2.
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Εικόνα 6.2.2.1.3.

Εικόνα 6.2.2.1.4.

Εικόνα 6.2.2.1.5.
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Εικόνα 6.2.2.1.6.

Εικόνα 6.2.2.1.7.
6.2.2.2. Αρχική Σελίδα
Η αρχική σελίδα του εγγεγραµµένου χρήστη (εικόναείναι ίδια µε του µη εγγεγραµµένου,
µε την διαφορά πως στο sidebar στα δεξιά υπάρχει επιλογή ψηφίσµατος του αγαπηµένου
κατασκηνωτικού χώρου του χρήστη (δικαιούται να ψηφίσει µόνο µια φορά να ψηφίσει).

Εικόνα 6.2.2.2.1.
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6.2.2.3. Προβολή ανάρτησης
Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει το post και να δει σχετικές εικόνες και σχόλια, καθώς και
να προσθέσει ο ίδιος το δικό του σχόλιο. Το σχόλιο το αποδέχεται πρώτα ο διαχειριστής.

Εικόνα 6.2.2.3.1.

Εικόνα 6.2.2.3.2.
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6.2.2.4. Επεξεργασία Λογαριασµού
Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τα στοιχεία που φαίνονται στην εικόνα 6.2.2.4.1., τον
κωδικό πρόσβασης του (εικόνα 6.2.2.4.2.) καθώς και να διαγράψει τον λογαριασµό του
(εικόνα 6.2.2.4.3.). Για οποιαδήποτε αλλαγή λαµβάνει σχετικό µήνυµα στην ηλεκτρονική
του διεύθυνση (εικόνα 6.2.2.4.4.).

Εικόνα 6.2.2.4.1.

Εικόνα 6.2.2.4.2.
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Εικόνα 6.2.2.4.3.

Εικόνα 6.2.2.4.4.

Εικόνα 6.2.2.4.5.
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6.2.2.5. Κατασκηνωτικοί χώροι
Ο χρήστης, αφού πρώτα δει φωτογραφίες και διαβάσει πληροφορίες για τον
κατασκηνωτικό χώρο µπορεί να κρατήσει τον κατασκηνωτικό χώρο για τα άτοµα και τις
ηµεροµηνίες που επιθυµεί. Εκτός από αυτά, µπορεί να βαθµολογήσει τον κάθε
κατασκηνωτικό χώρο από το ένα µέχρι το πέντε στο ερωτηµατολόγιο που βρίσκεται στο
sidebar στα δεξιά της σελίδας. Στο ηµερολόγιο φαίνεται η διαθεσιµότητα για κάθε µέρα
καθώς και το χρηµατικό ποσό που αναλογεί στην προκαταβολή. Το χρώµα σε κάθε
ηµεροµηνία καθορίζει αν είναι διαθέσιµο (πράσινο), κρατηµένο (ροζ) ή µη διαθέσιµο
(γκρίζο). Επιπλέον, ο χρήστης διευκρινίζει τον αριθµό µελών και βαθµοφόρων που θα
συµµετέχουν, ο οποίος αριθµός δεν µπορεί να ξεπερνά το διαθέσιµο αριθµό. Για να
αποφευχθεί αυτό η λίστα που επιλέγει ο χρήστης τα άτοµα φτάνει µέχρι το διαθέσιµο
αριθµό. Μπορεί επίσης να δηλώσει αν επιθυµεί διατροφή από τον χώρο ή όχι, να επιλέξει
τα συστήµατα τα οποία θα κατασκηνώσουν και να επισηµάνει πιθανά επιπλέον σχόλια.
Στη σελίδα φαίνεται επίσης το σύνολο της προκαταβολής που πρέπει να δώσει.
(Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και κουµπί µε το οποίο θα πληρώνει την προκαταβολή
µε PayPal. Ωστόσο, αυτό περιλαµβάνεται στο pro version του plugin και θα προστεθεί
αργότερα, αφού δοθεί το ανάλογο budget από τον πελάτη). Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει
την κράτηση, εµφανίζονται τα ανάλογα µηνύµατα (Εικόνα 6.2.2.5.7.). Όπως φαίνεται, το
σύστηµα αντιµετωπίζει πρόβληµα στο συγκεκριµένο σηµείο µε την αποστολή σχετικού
email στο χρήστη που αιτείται κράτηση. Μετά από επικοινωνία µε την υποστηρικτική
οµάδα του συγκεκριµένου plugin, ανέφεραν πως πιθανόν να φταίει ότι η ιστοσελίδα δεν
είναι live αλλά localhost. Παρ’ όλα αυτά, το email στο διαχειριστή αποστέλλεται
κανονικά (Εικόνα 6.2.2.5.8.).
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Εικόνα 6.2.2.5.1.

Εικόνα 6.2.2.5.2.
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Εικόνα 6.2.2.5.3.

Εικόνα 6.2.2.5.4.
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Εικόνα 6.2.2.5.5.

Εικόνα 6.2.2.5.6.
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Εικόνα 6.2.2.5.7.

Εικόνα 6.2.2.5.8.
6.2.2.6. Επικοινωνήστε µαζί µας
Σε αυτή την σελίδα εκφράζονται πιθανά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι χρήστες.
Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και στους µη εγγεγραµµένους χρήστες ώστε να
µπορούν να δηλώσουν τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην εγγραφή τους. Τα
µηνύµατα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.
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6.2.2.7. Ποιοι είµαστε
Στη συγκεκριµένη σελίδα ο χρήστης µπορεί να διαβάσει πληροφορίες σχετικά µε την
ιστοσελίδα, πως επεξεργάζονται οι πληροφορίες του χρήστη, τα δικαιώµατα στα
δεδοµένα, τα cookies κτλ.

Εικόνα 6.2.2.7.1.
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6.2.2.8. Μενού
Στην ιστοσελίδα υπάρχει µενού πλοήγησης στις σελίδες µέσω οποιασδήποτε σελίδας,
τόσο στο πάνω µέρος (εικόνα 6.2.2.8.1.) όσο και στο κάτω µέρος (εικόνα 6.2.2.8.2.). Στο
κάτω µέρος (footer) ο χρήστης µπορεί να δει και live στατιστικά της σελίδας όπως πόσοι
χρήστες είναι συνδεδεµένοι και οι προβολές της σελίδας που βρίσκεται εκείνη τη στιγµή.

Εικόνα 6.2.2.8.1.

Εικόνα 6.2.2.8.2.
6.2.3. Πίνακας Ελέγχου Διαχειριστή
Ο διαχειριστής µπορεί να επεξεργαστεί γενικά την ιστοσελίδα µέσω το dashboard που
του προσφέρει η WordPress. Κάθε plugin προσφέρει στο διαχειριστή ακόµα έναν πίνακα
ελέγχου για τις δικές του λειτουργικές ανάγκες και ρυθµίσεις εµφάνισης, οι οποίες
ενσωµατώνονται στο κεντρικό dashboard. Πιο κάτω φαίνονται οι δύο κύριοι πίνακες
ελέγχου της ιστοσελίδας, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την διαχείριση των χρηστών
(εικόνα 6.2.3.1.) και την διαχείριση των κρατήσεων (6.2.3.2.).
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Εικόνα 6.2.3.1.

Εικόνα 6.2.3.2.
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6.3. Απαιτούµενη Γνώση και Τεχνολογίες
Είναι γεγονός πως η ανάπτυξη ενός συστήµατος απαιτεί την χρήση µοντέρνων
τεχνολογιών και εργαλείων, ώστε να µπορούν να ικανοποιηθούν και να υλοποιηθούν οι
απαιτήσεις οι οποίες προδιαγράφει. Όσο πιο εξελιγµένα και αναπτυγµένα είναι τα
εργαλεία αυτά, τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα έχουµε, όπως µεγαλύτερη ταχύτητα,
αποδοτικότητα, συµβατότητα και ευχρηστία. Καθοριστική σηµασία έχει επίσης η καλή
τεκµηρίωση του συστήµατος, ώστε στο µέλλον να µπορεί εύκολα να συντηρηθεί και να
διορθωθεί. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία τα οποία αναφέρονται πιο κάτω, οι στόχοι που
τέθηκαν επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό και το σύστηµα µπορεί να µετατραπεί χωρίς
ιδιαίτερο κόπο ανάλογα µε τις µελλοντικές ανάγκες του πελάτη.
6.3.1. Εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν
6.3.1.1. WordPress
Για την κατασκευή της ιστοσελίδας αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα WordPress, η οποία
αναλύεται στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, µε το πέρας της εργασίας αξίζει
να αναφερθούν όλα τα σηµαντικά plugins τα οποία απαρτίζουν την εφαρµογή [21]:
6.3.1.1.1. Ultimate Member (Version 2.0.43)
Αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή plugin για την εγγραφή µελών σε ιστοσελίδες
WordPress. Επιτρέπει την προσθήκη φόρµας για εγγραφή, σύνδεση και επεξεργασία
προφίλ. Επίσης, παρέχει λειτουργίες όπως forgot password, reset password,
απενεργοποίηση και διαγραφή λογαριασµού. Για κάθε ενέργεια του χρήστη, υπάρχει η
δυνατότητα αποστολής e-mail τόσο στο χρήστη όσο και στο διαχειριστή και ενηµέρωση
και επιβεβαίωση. Στην συγκεκριµένη εφαρµογή, έγινε προσπάθεια µετάφρασης όσων
περισσότερων κειµένων ήταν δυνατό, µε κάποια να παραµένουν στα αγγλικά, λόγω
περιορισµού του plugin στην δωρεάν έκδοσή του.
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6.3.1.1.2. Booking Calendar WpDevArt
Χρησιµοποιείται για το σύστηµα κρατήσεων των κατασκηνωτικών χώρων. Προσφέρει
απεριόριστα ηµερολόγια, µε την δυνατότητα προσθήκης διαθεσιµότητας, τιµής, καθώς
και επιπλέον κοµµάτια που επιθυµεί ο χρήστης. Στην δωρεάν έκδοση του, δεν υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης µε το σύστηµα πληρωµής PayPal, ωστόσο αποτελεί µία από τις
πιθανές µελλοντικές προσθήκες στην ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής
της πτυχιακής.
6.3.1.1.3. MetaSlider
Προσφέρει την δυνατότητα δηµιουργίας εξατοµικευµένων slideshow (προβολή
εικόνων).
6.3.1.1.4. WP Mail SMTP
Χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την
αποστολή e-mails µέσω της ιστοσελίδας. Πολύ συχνό φαινόµενο σε αρκετούς χρήστες
της WordPress είναι η αδυναµία του συστήµατος να παραδώσει e-mails τα οποία
στέλνονται. Αυτό, συµβαίνει πολλές φορές λόγω λανθασµένων ρυθµίσεων στην php
mail() συνάρτηση.

Η σελίδα η οποία περιγράφεται στο συγκεκριµένο έγγραφο,

αναπτύχθηκε σε localhost, κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς απαγορεύει την αποστολή emails, αφού δεν αποτελεί live ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό, αξιοποιήθηκε το WP Mail
SMTP plugin, το οποίο µε την χρήση του SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
πρωτόκολλου, εγγυάται την άµεση και ασφαλή παράδοση των e-mails.
6.3.1.1.5. WPForms Lite
Επιτρέπει την δηµιουργία εξατοµικευµένων φορµών, κυρίως contact forms. Στην
ιστοσελίδα του συγκεκριµένου εγγράφου, χρησιµοποιείται για την φόρµα επικοινωνίας
των χρηστών µε τον διαχειριστή, µέσω της οποίας αποστέλλεται e-mail στο διαχειριστή
που αναγράφει τα σχόλια/προβλήµατα που εισάγει ο χρήστης.
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6.3.1.1.6. Visitors Traffic Real Time Statistics
Παρουσιάζει στο διαχειριστή της σελίδας στατιστικά στοιχεία που αφορούν την
επισκεψιµότητα και την κίνηση στον ιστότοπο του σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι, βοηθά
στην παρακολούθηση των επισκεπτών, των περιηγητών και των λειτουργικών
συστηµάτων και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση του συστήµατος.
Εκτός από αυτός, ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει στατιστικά στοιχεία και να τα
παρουσιάσει στους χρήστες, όπως για παράδειγµα πόσοι συνδεδεµένοι χρήστες
υπάρχουν την ίδια στιγµή µαζί του.
6.3.1.1.7. Akismet Anti-Spam
Ελέγχει τα σχόλια που προσθέτουν οι χρήστες του συστήµατος, ώστε να εντοπίσει spam
comments και να αποτρέψει µολυσµένο περιεχόµενο από την ιστοσελίδα. Αποτελεί ένα
από τα δηµοφιλέστερα plugins παγκοσµίως.
6.3.1.2. MAMP
Χρησιµοποιείται για την κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται web
server, αλλά λειτουργεί το ίδιο σαν τοπικός server στον υπολογιστή που είναι
εγκατεστηµένο. Λειτουργεί µόνο σε λειτουργικό σύστηµα MAC και ο web server που
χρησιµοποιεί είναι ο Apache και MySQL βάση δεδοµένων [22].
6.3.1.3. PHPMyAdmin
Συνδέεται µε το MAMP και επιτρέπει την online διαχείριση της MySQL βάσης
δεδοµένων. Προσφέρει µια ευχάριστη γραφική διαπροσωπεία για την διαµόρφωση των
πινάκων και των στοιχείων του, χωρίς ωστόσο να αναιρεί την απευθείας εκτέλεση
κάποιου SQL statement.
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6.3.2. Γλώσσες Προγραµµατισµού
Ο κώδικας όλων των plugins που χρησιµοποιούνται στη WordPress είναι γραµµένος στις
πιο κάτω γλώσσες προγραµµατισµού:
6.3.2.1. HTML (HyperText Markup Language)
Αποτελεί την γλώσσα έκφρασης περιγραφής του περιεχοµένου και των ιδιοτήτων των
στοιχείων µιας ιστοσελίδας. Οι εντολές εκφράζονται µε την χρήση ειδικών ετικετών
(tags) και επιτρέπουν την ενσωµάτωση εικόνων, κεφαλίδων, παραγράφων, λιστών,
συνδέσµων και άλλων αντικειµένων µέσα στη σελίδα. Οι browsers διαβάζουν τα αρχεία
αυτά, τα µεταφράζουν και παρουσιάζουν το περιεχόµενο τους [24].
6.3.2.2. PHP Hypertext Pre-processor
Η PHP αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες στο Παγκόσµιο Ιστό, καθώς
χρησιµοποιείται από πλήθος εφαρµογών και ιστότοπων. Είναι µια server-side scripting
language και χρησιµοποιείται για την δηµιουργία δυναµικών διαδικτυακών σελίδων.
Ενσωµατώνεται

µέσα σε HTML κώδικα και εκτελείται σε κάθε επίσκεψη στην

ιστοσελίδα, αφού περάσει από ένα συµβατό διακοµιστή του παγκόσµιου ιστού.
Συγκεκριµένα, ο κώδικας σε PHP παράγει καινούρια κοµµάτια HTML στα σηµεία που
εµφανίζεται και έτσι ο browser του χρήστη λαµβάνει ένα καθαρό HTML αρχείο, χωρίς
κωδικα PHP. Συνήθως συνδυάζεται µε MySQL και Apache διακοµιστή [23].
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6.3.2.3. MySQL
Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (DBMS) , στο οποίο ο
πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος µε ελεύθερη άδεια χρήσης. Προκειµένου να υπάρχουν
κάποιοι κοινοί άξονες αναφοράς έχει αναπτυχθεί η γλώσσα SQL (Structured Query
Language) η οποία επιτρέπει µέσα από ένα σύστηµα εντολών, την προσπέλαση,
αποθήκευση, ταξινόµηση, αναζήτηση των δεδοµένων που αποτελούν µια Βάση [25].
6.3.2.4. CSS (Cascading Slide Sheets)
Πρόκειται για µια γλώσσα που προσδιορίζει την προβολή/εµφάνιση δεδοµένων σε µια
σελίδα, η οποία συνδέεται µε αυτή της HTML. Συγκεκριµένα, καθορίζει τον τρόπο
µορφοποίησης του περιεχόµενου µιας html σελίδας ,όπως για παράδειγµα τη στοίχιση,
τη θέση και τα χρώµατα των στοιχείων της. Ο κώδικας CSS µπορεί είτε να ενσωµατωθεί
στο αρχείο HTML, είτε να αποθηκευτεί σε ξεχωριστό αρχείο µε κατάληξη .css και να
χρησιµοποιηθεί, έτσι, από κοινού σε περισσότερες σελίδες. Με τον δεύτερο τρόπο που
αναφέρθηκε, εξοικονοµείται χρόνος και κόπος υλοποίησης και κάνοντας αλλαγές στο
.css αρχείο, ενηµερώνονται αυτόµατα όλα τα html αρχεία που το χρησιµοποιούν [26].
6.3.2. Βοηθητικά προγράµµατα
6.3.2.1. Microsoft Word
Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου από την Microsoft
Office, µε την οποία δηµιουργήθηκε το έγγραφο της συγκεκριµένης Ατοµικής
Διπλωµατικής Εργασίας.
6.3.2.2. Draw.io
Πρόκειται για ένα δωρεάν λογισµικό, διαθέσιµο online, για την δηµιουργία διαφόρων
διαγραµµάτων, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την σχεδίαση όλων των διαγραµµάτων
που παρουσιάζονται στα προηγούµενα κεφάλαια της εργασίας.
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Κεφάλαιο 7
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7.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από την
συνολική προσπάθεια για εκπόνηση της διπλωµατικής αυτής εργασίας. Αναφέρονται,
επίσης, πιθανές µελλοντικές προσθήκες και χρήσιµες επεκτάσεις που προτείνονται για
βελτίωση του συστήµατος, καθώς και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά του.
7.2. Συµπεράσµατα
Σκοπός της διπλωµατικής µου εργασίας ήταν η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής εφαρµογής
για την διαχείριση των κατασκηνωτικών χώρων του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου. Κατά
τη διάρκεια της εργασίας εφαρµόστηκε και αναλύθηκε όλος ο κύκλος ζωής ανάπτυξης
ενός

συστήµατος,

δηλαδή

εξαγωγή

απαιτήσεων,

ανάλυση

απαιτήσεων

και

προδιαγραφών, σχεδίαση, υλοποίηση και επαλήθευση συστήµατος. Κατά την χρήση του
συστήµατος στο µέλλον το σύστηµα θα συντηρείται και θα αναβαθµίζεται ανάλογα µε
τις ανάγκες που προκύπτουν.
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Το σύστηµα αυτό είναι πλήρως λειτουργικό και ικανοποιεί σε ικανοποιητικό βαθµό την
ανάγκη ύπαρξης ενός online συστήµατος για κρατήσεις των κατασκηνωτικών χώρων,
εφόσον υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες λειτουργίες.
Προτεραιότητα είχε πάντα η σχεδίαση µιας φιλικής γραφικής διαπροσωπείας, έτσι ώστε
το σύστηµα να είναι εύχρηστο, εύκολο στην εκµάθηση και οι χρήστες του να
ολοκληρώνουν γρήγορα και χωρίς δυσκολία τις διαδικασίες που θέλουν να φέρουν εις
πέρας. Οι στόχοι ευχρηστίας του συστήµατος επιτυγχάνονται µε την απλότητα που είναι
σχεδιασµένο, τα επεξηγηµατικά µηνύµατα λάθους, τα ελάχιστα βήµατα που χρειάζονται
για την ολοκλήρωση της επιθυµητής εργασίας και την αποδοτικότητά του.
Γενικά, η πλατφόρµα WordPress αποτελεί µια πολύ σύγχρονη και χρήσιµη µέθοδο για
ανάπτυξη ιστοσελίδων, µε πολλές δυνατότητες και αρκετή υποστήριξη. Ωστόσο, αυτό
που προσωπικά συµπεραίνω µετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής µου εργασίας, είναι
πως η δωρεάν έκδοση της πλατφόρµας και των plugins είναι ικανοποιητική µόνο όταν
πρόκειται για απλά blogs, online εφηµερίδες ή ιστοσελίδες που αναρτώνται απλά άρθρα
και ανακοινώσεις.
7.3. Μελλοντική εργασία
Σε µελλοντικό στάδιο, το σύστηµα µπορεί να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο, µε την
διόρθωση κάποιων αδυναµιών που υπάρχουν ή και την προσθήκη νέων λειτουργιών.
Αναγκαία είναι η µεταφορά του server και της βάσης δεδοµένων από τοπικό (localhost)
σε έναν επίσηµο server καθώς και η αγορά domain name για να µπορεί η ιστοσελίδα να
δηµοσιευθεί στο διαδίκτυο. Αφού το σύστηµα παραδοθεί στον πελάτη, θα είναι επίσης
δυνατή η αγορά κάποιων pro εκδόσεων των plugins που χρησιµοποιήθηκαν για µια
ακόµα καλύτερη και προσαρµοσµένη στα µέτρα του πελάτη ιστοσελίδα. Οι προσθήκες
που θα επιτευχθούν είναι οι εξής:
•   Προσθήκη της λειτουργίας πληρωµής µέσω PayPal, η οποία παρέχεται από
το pro version του plugin που χρησιµοποιείται για την κράτηση των χώρων.
(Booking Calendar WpDevArt)
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•   Μετάφραση στα ελληνικά όσων κειµένων δεν επιτρέπουν τα free plugins που
χρησιµοποιούνται τόσο για εγγραφή και διαχείριση µελών όσο και για την
κράτηση των χώρων.
•   Προσθήκη επιπλέον queries προς την βάση δεδοµένων.
Επιπλέον, εφόσον υπάρχει ήδη σύστηµα εγγραφής και διαχείρισης των µελών του
Σώµατος Προσκόπων Κύπρου, µπορεί να επικοινωνεί µε το σύστηµα για τους
κατασκηνωτικούς χώρους, ώστε να µην χρειάζεται οι αρχηγοί να εισάγουν ξανά τα
στοιχεία τους. Εκτός από αυτό, αν επικοινωνήσουν τα δύο συστήµατα, θα µπορούσε να
γίνεται και η ατοµική καταγραφή όλων των µελών που θα συµµετέχουν σε µια
κατασκήνωση αυτόµατα, κάτι που τώρα γίνεται χειροκίνητα από τον αρχηγό
κατασκήνωσης σε µορφή πίνακα στη Word. Στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, αριθµό
εγγραφής, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση, όνοµα και τηλέφωνο µητέρας και πατέρα,
θα µπορούσαν να µεταφέρονται αυτόµατα από τα σύστηµα εγγραφής και διαχείρισης των
µελών.
7.4. Επίλογος
Κλείνοντας, µπορώ µε βεβαιότητα να πω πως κατά την διαδικασία ανάπτυξης του
συστήµατος αυτού απέκτησα γνώσεις και εµπειρία που είµαι σίγουρη θα µου φανούν
χρήσιµα στη µελλοντική µου επαγγελµατική καριέρα αλλά και γενικά στη ζωή µου. Έχω
εξασκηθεί αρκετά στη χρήση της πλατφόρµας WordPress, που αποτελεί την
δηµοφιλέστερη παγκοσµίως και για πολλούς αποτελεί το καθηµερινό επάγγελµα τους.
Έτσι, στο µέλλον θα µπορώ να την χρησιµοποιώ µε ακόµα περισσότερη ευκολία. Εκτός
από αυτό, η διπλωµατική εργασία µε βοήθησε στην πρακτική εξάσκηση του θεωρητικού
µέρους που έχω διδαχθεί στα µαθήµατα Τεχνολογίας Λογισµικού, τοµέας ο οποίος
αποτελεί και την κατεύθυνση µου στο πτυχίο µου.
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Παράρτηµα Α
Συνέντευξη µε τον πελάτη
Η συνέντευξη έγινε µε τον Επαρχιακό Έφορο Λευκωσίας Τζόζεφ Κοντό στις 29/09/2018.
Τα συµπεράσµατα της συνέντευξης αναλύονται στα πρώτα κεφάλαια της Α.Δ.Ε.
Σχετικά µε το Σ.Π.Κ:
1)   Ποια είναι η διοικητική δοµή του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου;
2)   Τι ηλεκτρονικά συστήµατα υπάρχουν σήµερα σχετικά µε το Σ.Π.Κ; Θα
επιθυµούσατε
3)   το νέο σύστηµα για τις κατασκηνώσεις να συνδέεται µε αυτά ; Αν ναι, πως ;
4)   Πόσοι κατασκηνωτικοί χώροι ανήκουν στο Σ.Π.Κ και ποιοι ;
5)   Ποια είναι η χωρητικότητα τους και τι facilities προσφέρουν;

6)   Πότε καθορίζονται οι κατασκηνωτικές περίοδοι;
Σχετικά µε την παλιά διαδικασία κράτησης θέσεων :
7)   Πως γινόταν µέχρι σήµερα η κράτηση για µια κατασκήνωση ;
8)   Εσείς και οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι είστε ευχαριστηµένοι από την απόδοση και
την αξιοπιστία του;
9)   Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζατε ;

A-1

Σχετικά µε το σύστηµα προς ανάπτυξη:
10)  Τι θεωρείτε πιο πρακτικό για την συγκεκριµένη διαδικασία; Ιστοσελίδα ή
εφαρµογή Android ;
11)  Ποιοι θα είναι οι χρήστες του συστήµατος ;
12)  Ποιες προσωπικές πληροφορίες θα έχει το σύστηµα για κάθε user;
13)  Θα θέλατε το σύστηµα να κρατά στατιστικά σχετικά µε τις κατασκηνώσεις ;
14)  Ποιες λειτουργικότητες επιθυµείτε να έχει το σύστηµα;
15)  Υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που πρέπει να λάβουµε υπόψη;
16)  Πότε περίπου θα θέλατε να σας παραδώσουµε το σύστηµα;
17)  Υπάρχει κάτι που επιθυµείτε εσείς να προσθέσετε ή να προτείνετε σχετικά µε την
εφαρµογή;
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