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Δπραξηζ ηίεο
Δθκεηαι ι επφκελνο ηελ νι νθι ήξσζ ε ηεο δηπι σ καηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζει α λα
εθθξ άζσ ηηοζεξ κέο κνπ επραξηζηίεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπ λέβαι αλ κε ην δηθφ ηνπο
ηξφπν ζηε δηεθπεξαίσ ζε ηεο.
Θα ήζει α αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Κεξαπλνχ -Παπαει ία Δι πίδα γηαηελ αλάζεζε
θαη επίβι ες ε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θαηαπι εθηηθή
ζπ λεξγαζία π νπ είρακε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζε εκ έλα.
Δπίζεο ζα ήζει α λα επραξηζηήζσ ηνλ θί ι ν θαη ζπ λεξγάηε Νηθφι α Βηνιάξε ηφζν γηα
ηελ άς νγε ζπ λεξγαζί α πνπ είρακε ζηα πι αίζηα ηε ο πηπρηαθήο καο εξγαζία ο φζν θαηγηα
ηελ ζπλνι ηθή ζ ηήξημε θαη εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο εκέλα.
Σέι νο, νθ είι σ έλα κεγάι ν επραξηζηψ ζηε λ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θί ι νπο κνπ πνπ ήηαλ
δίπι α κνπ ζε φι ε ηε δηάξθεηαεθπφλεζεο ηε ο δηπι σκ αηηθήο κνπ εξγαζίαο.

III

Πεξίι ε ς ε
Ζ παξνχ ζα δηπι σκ αηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη έξεπλα, αλάι πζε, ζρεδίαζε θαη
πι νπνίεζε ελφο ζπ ζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξαηήζ εσλ γηα ηηοεπηρεηξήζεηοζρεηηθά κε ηηο
ππε ξεζί εο πνπ πξνζθ έξνπλ. θνπφο ηνπ ζπ ζηήκαηνο είλαη ε δηεπθφι πλζε ζην ηξφπν
αι ι ε ι επίδξαζεο θαη δηεθπεξαίσ ζεο θξαηήζεσ λ κεηαμχ ησλ ακνηβαία ζπ ζρεηηδφκελσλ
νληνηήησλ, πει άηεο θαη επηρείξεζε , θαζψο επίζεο θαη ε απι νχζηεπζε

ηνπ

πξνγξα κκαηηζκνχ κηαο επηρείξεζε ο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπ ζηήκαηνο γίλεηαη βαζηδφκελε
ζε εμει ηθηηθφ κνληέι ν πξσηνηππνπνίεζε ο.
πγθεθξηκέλα, ην ελ ι φγσ εληαίν ζχ ζηε κα θξαηήζεσ λ πι νπνηείηαη ζε ζ πλεξγαζία κε
ηνλ ζπ λάδει θν Νηθφι α Βηνιάξε, ζηα πι αίζηα ησλ πηπρηαθψλ καο εξγαζηψλ. Σν
θνκκάηη ηεο πι αηθφξκαο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπ ζηήκαηνο
πι νπνηείηαη απφ εκέλα ζ ηελ παξνχ ζα πηπρηαθ ή εξγαζία. Σν θνκκάηηηνπ ζπ ζηήκαηνο
ησλ ρξεζη ψλ πι νπνηείηαη απφ ηνλ ζπ λάδει θν Νηθφι α Βηνιάξε, ζηα πι αίζηα ηεο δηθήο
ηνπ πηπρηαθήο.
Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εχξεζε ησλ θχξησλ ι εηηνπξγηψλ θαη απαηηήζεσ λ πνπ ζα είραλ
νη επηρεηξήζεηοαπφ έλα ηέηνην ζχ ζηε κα, έηζη ψζ ηε ην ηειηθφ πξντφλ λα ηθαλνπνηεί ηηο
αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάι ι ει α, έπξεπε λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνλ
θαζνξηζκ φ ησλ απαηηήζ εσλ ηνπ δηαρεηξηζηή. Γηαρεηξηζηέο ηνπ ζπ ζηήκαηνο είκαζηε
εγψ θαη ν Νηθφι αο Βηνιάξε , επνκέλσο, ν θαζνξηζκ φο απηφοέγηλε βάζε ησλ δηθψλ καο
αλαγθψλ.
ηε λ ζπ λέρεηα, αθνι νπζψληαο ηελ κεζνδνι νγία εθαξκφζηεθε κηα επαλαι ε πηηθή
δηαδηθαζία φπνπ ζε θάζε θάζε αλαι πφηαλ, ζρεδηαδφηαλ θαη πι νπνηφηαλ κέξνο ησλ
ι εηηνπξγηθψλ θαη κε ι εηηνπξγηθψλ απαηηήζεσ λ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Δπίζε ο, γίλεηαη ε
επαλαι ε πηηθή πξν ηππνπνίεζε ηνπ design ηνπ ζπ ζηήκαηνο απφ έληππε κνξθ ή ζε
ε ι εθηξνληθή θαη ηέινο ζ ην νι νθι εξσκ έλν ζχ ζηε κα πνπ πι νπνηήζεθε.
Απνηέι εζκ α ηεο πηπρηαθ ήο κνπ εξγαζίαο είλαη έλα νι νθι εξσκ έλν ζχ ζηε κα δηαρείξηζεο
ησλ θξαηήζεσ λ κηαο επηρείξεζε ο, θαζψο επίζε ο θαη ε πι αηθφξκα ηνπ δηαρεηξηζηή
νι φθι εξνπ ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
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VIII

1.

Κεθάιαην 1

Δηζαγσγή

1.1

Κίλεηξν θαη ηφρνο Γηπι σκ αηηθήο Δξγαζίαο

1

1.2

Πεξηγξαθή εληαίνπ ζπ ζηήκαηνο

2

1.3

Γνκή δηπι σκ αηηθήο εξγαζίαο

3

1.1

Κίλεηξ ν θαη ηόρνο Γηπισ καηηθήο Δξγαζ ίαο

ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθι εζε λα
ζπ λερίζνπ λ λα αλαπηχζζνληαη κε ηξφπν βηψζηκν, πνπ ζεκαίλ εη λα πξνζπ αζνχ λ λα
αλαπηχζζνληαη ψζ ηε λα απνι αχζνπ λ ηνπο θαξπνχ ο ηεο αλάπηπμεο ηνπο νη ησξηλέο
γελεέο, ρσξ ίο λα πι ήηηνληαη νη επφκελεο. ηνλ άμνλα απηφ, ε πξνζ πάζεηα δηαηήξεζεο
ησλ πει αηψλ εθ κέξνπο κηαο επηρείξεζε ο απνηει εί βαζηθφ παξάγνληα γηαηελ αλάπηπμε
ηεο. Δηδηθ
ά ζηε λ ζχ γρξν λε επνρή πνπ δηαλχνπκε, νη επηρεηξήζεηοεθεπξίζ θνπλ ζπλερψο
λένπο ηξφπνπο δηαηήξεζε ο ησλ πει αηψλ ηνπο.
Απφ ηελ άι ι ε πι επξά, ε θάζε αλζξψπηλε χπαξμε νξίδεηαη απφ ηελ θχ ζε ηεο λα έρεη
αλάγθεο θάζε είδνπο είηε απηέο είλαη θπζηθέο είηε θνηλσληθέο.

Απηέο νη αλάγθεο

νδε γνχ λ ηνλ άλζξσπν ζηηο ππεξεζί εο πνπ πξν ζθ έξνπλ νη επηρεηξήζεηο. Τπ εξεζί εο
πγείαο, πεξηπνίεζε ο αθφκα θαη δηαζθ έδαζεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο δεθάδεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξ ηλά.
Αλακθηζβήηεηα ι νηπφλ, εμάγεηαη ην ζπ κπέξαζκ α πσο ε ζρέζε κεηαμχ άλζξσ πνπ θαη
επηρεηξήζεσλ είλαη ακνηβαία. ηφρνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο είλαη λα κει εηεζεί
κηα κέζνδνο

επηθνηλσλίαο θαη αι ι ε ι επίδξαζεο

απηψλ ησλ δχν

νληνηήησλ

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνι νγία κε ζθ νπφ ηελ θαι χηεξε εμππεξέηεζε θαη ησλ δχν

1

πι επξψλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη έλα ζχ ζηε κα ει εθηξνληθψλ θξαηήζε σλ. Σν θνκκάηη
ησλ θξαηήζεσ λ είλαη ζ εκαληηθφ ηφζν απφ πι επξάο πει άηε φζν θαη απφ πι επξάο
επηρεηξήζεσλ.

1.2

Πεξηγξαθή ε ληαίνπζ πζηήκαηνο

Σν εληαίν ζχ ζηε κα ην νπνίν πι νπνηήζεθε ζε ζπ λεξγαζία κε ηνλ ζπ λάδει θν Νηθφι α
Βηνιάξε ζηα πι αίζηα ησλ πηπρηαθψλ καο εξγαζηψλ αθνξ ά ηελ δηεθπεξαίσ ζε
θξαηήζεσ λ ζε επηρεηξήζεηο απφ πι επξάο ρξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ δηαρείξηζε
ησλ θξαηήζεσ λ ηεο επηρείξεζε ο απφ πι επξάο επηρεηξεκαηία.
Σν ζχ ζηε κα απνηει είηαη απφ 3 βαζηθνχο ξφι νπο. Αξρηθά, ν ξφι νο ηνπ ρξήζ ηε ν
νπνίνο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα θξάηεζε κέζσ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ο
επηρεηξε καηίαο ν νπνίνο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο ηνπ ζην ζχ ζηε κα κε ζθ νπφ λα παξέρεη ηηοππεξεζί εο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο.
Σέι νο, ν δηαρεηξηζηήο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο λα ει έγρεη νι φθι εξν ην ζχ ζηε κα θαη
ηελ ξνή ησλ άι ι σλ δχ ν νληνηήησλ πνπ ζπ κπι εξψλνπλ ην ζχ ζηε κα.
Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηηθάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ι νγαξηαζκφ κέζσ ηεο
εθ αξκνγήο ηνπ ζ πζηήκαηνο γηα λα πξνγξ ακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ απφ εθεί.
Πξφζβαζε ζην ζχ ζηε κα δίλεηαη θαη ζε ρξήζηεο ρσξ ίο ηελ δεκηνπξγία ι νγαξηαζκ νχ ,
αι ι ά ηνπ παξέρνληαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ελεξγεηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη.
ηε λ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα δε κηνπξγήζεη ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία
ηφηε κπνξεί λα αηηεζεί, κέζσ ηνπ ι νγαξηαζκνχ ηνπ ζηε λ εθαξκνγήο. Ο δηαρεηξηζηήο
ηνπ εληαίνπ ζ πζηήκαηνο είλαη απηφοπνπ αλαι ακβάλεη λα εμεηάζεη θαη λα απνθ αζίζ εη
αλ ζα απνδερηεί ή λα απνξξί ς εη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε. Δθφζ νλ ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε
εγθξηζεί, ηνπ δίλεηαη πξφζβαζε ζηε λ πι αηθφξκα ηνπ επηρεηξεκαηία, κέζσ ηνπ νπνίνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λαδηαρεηξηζηεί ηελ επηρείξεζε θαη ηηοθξαηήζ εηοηνπ.
Σν ζχ ζηε κα ηνπ επηρεηξεκαηία παξέρεη ζε απηφλ έλα θάζκ α απφ ελέξγεηεοηηονπνίεο
κπνξεί λα εθηειέζεη γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηρείξεζε ηνπ, ηνπο πει άηεο ηνπ θαη ηελ
αι ι ε ι επίδξαζε πνπ έρεη κε απηνχο. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα
είλαη ηδηνθηήηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.
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Γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα

επηρείξεζε απαηηεί πξψηα λα αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία ηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο λα ηελ εμεηάζεη θαη λα απνθ αζί ζεη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο.

Κάζε

επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη είηε κφλν γηα δηαθήκ ηζε είηε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηεο
κέζσ θξαηήζεσ λ.

ηε λ ζπ λέρεηα, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί κέζσ ηεο ζει ίδαο ηεο

επηρείξεζε ο ηνπ λα αλεβάζεη θσ ηνγξαθηθφ πι ηθφ ην νπνίν ζα πξνβάι ι εηαη ζηνπο
πει άηεο, λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα δεκνζίεπ ζε ελεκεξψλνληαο ηνπο πει άηεο ηνπ, λα
δηαρεηξηζηεί ηηο θξαηήζ εηο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλα θαη κε , θαζψο
επίζεο θαη ηνπο πει άηεο ηνπ. Σέι νο, ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνζθ έξεηαη ε δπλαηφηεηα
δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζε ο ηνπο κέζσ ηεο εθαξκ νγήο ηνπ ζ πζηήκαηνο αι ι ά κε
πεξηνξηζκέλεο ελέξγεηεοζε ζρέζε κε ηελ ηζηνζειίδα.
Απφ ηελ άι ι ε πι επξά, ν θάζε ρξήζηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ι νγαξηαζκ φ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ θηι νμελεί ην
ζχ ζηε κα βάζε θαηεγνξί αο θαη πεξηνρήο. Γίλεηαη ζε απηφλ ην πι ενλέθηεκα λα επηι έμεη
κεηαμχ πι ήζνο επηρεηξήζεσλ ι ακβάλνληαο ππφς ε παξάγνληεο φπσο είλαηην θφζηνο θαη
ε πεξηνρή. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εγγξαθεί ζε θάπνηα επηρείξεζ ε θαη λα παξαθνι νπζεί
ηα λέα ηεο.

ή αθφκα λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα θξάηεζ ε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ

ζπ ζηήκαηνο κε κεξηθά θι ηθ.
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ εληαίνπ ζπ ζηήκαηνο είλαηαπηφοπνπ αλαι ακβάλεηηνλ πι ήξε έι εγρν
ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

Μπνξεί λα πξνβάι εη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ

ζπ ζηήκαηνο, λα απνθ αζίζ εη γηα ηελ δεκηνπξγία ι νγαξηαζκψλ επηρεηξεκαηία θαη
θαηλνχξγησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο θαη λα κπι νθάξεη νπνηνλδήπνηε αλά πάζα
ζηηγκή. Δπίζεο ηνπ δίλεηαηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηηοθαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λαπξνζζ έζεη θαηλνχξγηεο.

1.3

Γνκή Γηπισ καηηθήο Δξγαζ ίαο

Σν πξώην θεθάιαην απνηει εί κηα γεληθή εηζαγσ γή ησλ ζεκ άησλ πνπ αλαι χζεθ αλ ζηα
πι αίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
δηπι σκ αηηθήο, κηα πεξίι ες ε ηνπ εληαίνπ ζπ ζηήκαηνο πνπ πι νπνηήζεθε, θαζψο επίζεο
θαη ηελ δνκή ησλ ππνι νίπσλ θ εθαι αίσ λ.
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Σν δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζεσ ξεηηθφ θαη ην ηερληθφ ππφβαζξν πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ πι νπνίεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Πην ζπ γθεθξηκέλα θάλεη
αλαθνξ ά ζε παξφκνηα ζπ ζηήκαηα κε απηφ θαη ζ ηα δηάθνξ α εξγαι εία θαη ηερλνι νγίεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκ φ ησλ απαηηήζεσ λ ηνπ ζπ ζηήκαηνο
κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάι πζε ησλ απνηει εζκ άησλ
ηεο. Δπίζεο παξνπζηάδεη ηελ κεζνδνι νγία αλάπηπμεο ι νγηζκηθνχ πνπ αθνι νπζήζε θε,
ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηοι εηηνπξγηθέο θαη κε ι εηηνπξγηθέο απαηηήζεηοηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηει εί ην ζεκαλ ηηθφηεξν θνκκάηη ηνπ έξγνπ.

ην

ζπ γθεθξηκέλν θεθάι αην δίλεηαη έκθαζε ζηε λ αλάι πζε, ζρεδίαζε θαη πι νπνίεζε ηνπ
ζπ ζηήκαηνο ζε θάζεηο ζ χκθσ λα κε ηε κεζνδνι νγία πνπ αθνι νπζψ γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ι νγηζκηθνχ . Κάζε θάζε αλαι χεη, ζρεδηάδεη θαη πι νπνηεί κεξηθέο απαηηήζεηο απφ
απηέοπνπ θαζνξί ζηε θαλ ζηε λ θάζε κε ηηο πξνδηα
γξαθέο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην είλαη ν επίι νγνο ηεο δηπι σκ αηηθήο κνπ εξγαζίαο
κε κηα γεληθή απνηίκεζ ε αι ι ά θαη αλαθνξ ά ζε κει ι νληηθά ζρέδηα θαη πεξεηαίξσ
πξνζζ ήθεο θαη βει ηηζηνπνηήζεηοζην ζπ γθεθξηκέλν ζχ ζηε κα.
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2.1.

Δηζαγσ γή

ην ζπ γθεθξηκέλν θεθάι αην ζα αλαθεξζνχ κε ηφζν ζηε λ ζεσ ξε ηηθή φζν θαη ζηε λ
ηερληθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηα πι αίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο πξηλ ηελ πι νπνίεζε
ηεο. Πην ζπ γθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχ κε ζηε λ αλαδήηεζε θαη αλάι πζε παξφκνησλ
ζπ ζηε κάησλ κε απηφ ηεο πηπρηαθήο, θαζψο επίζε ο θαηγηαηηοδηάθνξ εο ηερλνι νγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πι νπνίεζε ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Γηα ηελ επηηπρή νι νθι ήξσζ ε
ηεο πηπρηαθ ήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ απαξαίηεηα θάπνηα εξγαι εία θαη ηερλνι νγίεο. Οη
γι ψζ ζεο πξνγξα κκαηηζκνχ θαζψο θαη ηα εξγαι εία πνπ επηιέρζε θαλ έπξεπε λα
ζπ λδπαζηνχλ ζε θαζνξηζκ έλα πεξηβάιι νληα εξγαζίαο κε ζθ νπφ ηελ πι νπνίεζε ηνπ
ζπ ζηήκαηνο. Δπίζεο ρξεηάζηεθαλ εηδηθάεξγαι εία γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε
ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε νπνία απνζε θεχεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζπ ζηήκαηνο φπσο επίζεο
θαη γηαην data storage ηνπ ζπ ζηήκαηνο ην νπνίν απνζεθ εχεη ηηοθσ ηνγξαθί εο.

2.2.

Παξόκνηα ζπζηήκαηα

Καηά ηελ έξεπλα ζθ νπηκφηεηαο πνπ έγηλε ζ ρεηηθά κε ηα ζπ ζηήκαηα θξαηήζεσ λ,
παξαηήξεζα πσο ππάξρνπλ θάπνηα ζπ ζηήκαηα ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε απηφ πνπ
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πι νπνηείηαη ζ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ηα ζπ ζηήκαηα απηά είλαη
ηα εμήο:



Booking.com [3]
Σν ζπ γθεθξηκέλν ζχ ζηε κα παξέρεη ππεξεζί εο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζ ε ησλ
θξαηήζεσ λ ηφζν γηα ηνπο πει άηεο φζν θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Σν θνηλφ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ζπ γθεθξηκέλν ζχ ζηε κα είλαη κφλν
ρψξνη εζηίαζεο φπσο είλαη ηα μελνδνρεία, δηακεξίζκ αηα θι π. Σν Booking.com
είλαη γλσζ ηφ αλά ην παγθφζκην γηα ηηοππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Ρφι νη ηνπ
ζπ ζηήκαηνο είλαη ν ρξήζηε ο θαη ν επηρεηξεκαηίαο - ηδηνθηήηεο θάπνηνπ ρψξνπ
πξνο ελνηθίαζε. Ο ρξήζηε ο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη κεηαμχ ρηιηάδσλ
επηινγψλ θαη λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ελεκεξψζ εη
ην ζχ ζηε κα κε πι εξνθ νξίεο θαη θσ ηνγξαθηθφ πι ηθφ ηνπ ρψξνπ ηνπ. Δίλαη
δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξεκαηία θαη δηαρεηξηζηή κέζ σ ηνπ
ζπ ζηήκαηνο. Γίλεηαηε δπλαηφηεηα λα πι εξσζ νχ λ ηα έμνδα ηεο θξάηεζεο κέζσ
ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη ηέι νο ι ακβάλνληαη ππφς ε ηα ζρφι ηα θαη νη βαζκ νι νγίεο
ησλ ρξεζη ψλ γηα θάζε μελνδνρείν, δηακέξηζκα θι π.

Σν ζχ ζηε κα είλαη

πι νπνηεκέλν ζε ηζηνζει ίδα θαηζε εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθ επέο.


Booky [4]
Σν Booky είλαη έλα ζχ ζηε κα ην νπνίν παξέρεη ππεξεζί εο θξαηήζεσ λ ζε
καγαδηά δηαζ θέδαζεο φπσο είλαη θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, κπαξάθηα θαη θι ακπ.
Δίλαη έλα ζχ ζηε κα ην νπνίν θαηαζ θεπάζηε θε θαη ηξέρεη κφλν ζηε λ Κχπξν. Οη
ππεξεζί εο πνπ πξνζθ έξεη είλαη ηφζν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο φζν θαη γηα ηνπο
πει άηεο. Ο πει άηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θάπνην καγαδί ηεο
πξνηίκεζεο ηνπ θαη λα πξνγξα κκαηίζεη κηα θξάηεζε

αλάι νγα κε ηελ

δηαζεζηκφηεηα. Ο θάζε επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο
δεκηνπξγνχ ο ηνπ ζ πζηήκαηνο γηα λα θηι νμελήζεη ηελ επηρείξεζ ε ηνπ ζην
ζχ ζηε κα.

Σν ζ χζηε κα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πει άηε λα αηηεζεί ηελ

δηνξγάλσζε ελφο event θαη λα πάξεη νηθνλνκηθέο πξνζθ νξέο απφ δηάθνξ α
θέληξα δηαζ θεδάζεσ ο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ.

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ

ζπ ζηήκαηνο κπνξεί λα αληρλεχζεη ηηο θνληηλέο ζνπ ηνπνζεζί εο.
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Απφ

πι εξνθ νξίεο ηεο ηζηνζει ίδαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο, ππάξρεη ηζηνζει ίδα γηα ηελ
δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζ εο. Σν ζπ γθεθξηκέλν ζ χζηε κα είλαη πι νπνηεκέλν ζε
ηζηνζει ίδα θαη ζε εθαξκνγή γηαθηλεηέο ζπζθ επέο.


Sweetpeen [17]
Σν ζχ ζηε κα Sweetpeen είλαη έλα ζχ ζηε κα ην νπνίν παξέρεη ππε ξεζί εο
θξαηήζεσ λ ζε πει άηεο θαη ζε επηρεηξεκαηίεο κέζσ δχν εθαξκνγψλ ζε θηλεηέο
ζπ ζθ επέο.

Ζ κηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πει άηεο νη νπνίνη

επηζπκνχ λ λα θάλνπλ θάπνηα θξάηεζε ζε θάπνηα επηρείξεζε . Σα είδε ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζπ κπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην ζχ ζηε κα είλαη θπξίσ ο
εζηηαηφξηα, κπαξ, θαθε ηέξηεο θαη θι ακπ.

Ζ άι ι ε εθαξκνγή αθνξ ά ηνπο

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη επηζπκνχ λ λα θηι νμελήζνπ λ ηελ επηρείξεζε ηνπο ζην
ζχ ζηε κα απηφ.
Σν ζχ ζηε κα ησλ ρξεζη ψλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεηο κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο θαη λα θάλεηοθάπνηα θξάηεζ ε ζε απηέο. Δπηηξέπεη
ηελ αλαδήηεζε ησλ θνληηλψλ επηρεηξήζεσλ. Παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο έλα
ζχ ζηε κα απφ πφληνπο αλάι νγα κε ηελ ρξήζ ε ηνπ ζπ ζηήκαηνο πνπ θάλνπλ.
Σν ζχ ζηε κα ησλ επηρεηξεκαηηψλεπηηξέπεηζηνλ επηρεηξεκαηία λα πξνζζ έζ εηκηα
επηρείξεζε ζην ι νγαξηαζκφ ηνπ απφ ζει ίδα ηνπ ζ ην facebook. Οη πι εξνθ νξίεο
ηεο επηρείξεζε ο αλαθηψληαη απφ εθεί. Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζ ηε λα
δηακνξθ ψζ εη ην είδνο ησλ θξαηήζεσ λ πνπ ζα δέρεηαη. Τπ άξρεη πξφγξακκα κε
ηηοθξαηήζεηο ηεο επηρείξεζε ο, ζχ ζηε κα γηα ι ής ε εηδνπνηήζεσλ θαη ζει ίδα κε
ηα ζηαηηζηη
θά ηεο επηρείξεζεο ηνπ.

2.3.

Παξαδνζηαθόο Κύθινο Εσ ήο ελόο Πιεξ νθ νξ ηαθνύ πζηήκαηνο

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πι εξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο, φπσο είλαη απηφ ηεο πηπρηαθήο
κνπ εξγαζίαο, είλαη ζεκ αληηθφ λα έρνπκε ππφς ε ην θχθι ν δσήο ελφο πι εξνθ νξηαθνχ
ζπ ζηήκαηνο [1] θαζφι ε ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ .
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Ο θχθι νο δσήο ελφο πι εξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά φι εο ηηο
δξαζηε ξηφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα παξαθάησ εξσ ηήκαηα:


Ση;



Γηαηί;



Πφηε;



Πψο;



Πνχ ;



Απφ πνηφλ;

Οη δξαζηε ξηφηεηεο πνπ πξνθ χπηνπλ απφ ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ
ζπ λήζσ ο νκαδνπνηνχληαη ζε θάζεηο. Ο θχθι νο δσήο ελφο ι νγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη
σο ην βαζηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπι εθφκελσλ ζηε λ αλάπηπμε ηνπ
ι νγηζκηθνχ θαη σο ην κνλαδηθφ κέζν γηα απνηει εζκ αηηθή δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ηνπ
έξγνπ ηεο αλάπηπμεο.
Ο παξαδνζηαθφο θχθι νο δσήο ελφο πι εξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο απνηει είηαη απφ ηηο
αθφι νπζεο επηά θ άζεηο:


Γηεξεπλεηηθή κει έηε ή θαζνξηζκ φο ηνπ πξνβι ήκαηνο



Μει έηε ζθ νπηκφηεηαο



Πξνδηαγξαθή Λ εηηνπξγηθψλ θαη Με Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσ λ



Αλάι πζε α παηηήζεσ λ



ρεδίαζε



Τι νπνίεζ ε



Έι εγρνο



Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε

Γηεξεπλεηηθή κει έηε ή θαζνξηζκ φο ηνπ πξνβι ήκαηνο: Καζνξί δεηαη πνηφ είλαη ην ππφ
εμέηαζε ζχ ζηε κα θαη πνηφ είλαη ην πξαγκαηηθφ πξφβι εκα. Τ πάξρνπλ ελαι ι αθηηθέο
ι χζεηο; Ο ρξήζηεο ζα επηιέμεη κία ι χζε γ ηαπεξαηηέξσ εμέηαζε.
Μει έηε θνπηκφηεηαο: Γίλεηαη έξεπλα αλ είλαη εθηθηή ε πι νπνίεζε ηε ο ι χζεο, αλ
ππάξρνπλ ελαι ι αθηηθνί ηξφπνη πι νπνίεζε ο θαη κε πνηφ θφζηνο.
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Πξνδηαγξαθή απαηηήζε σλ: Γίλεηαη ν θαζνξηζκ φο ησλ απαηηήζεσ λ είηε απηέο είλαη
ι εηηνπξγηθέο είηε κε ι εηηνπξγηθέο.

Ζ πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσ λ γίλεηαη κέζσ

εξσηεκαηνι νγίσλ, ζπ λεληεχμεσλ θαη επίζθεςε ζη ν ρψξν ηνπ πει άηε γηακει έηε.
Αλάι πζε Απαηηήζεσ λ: Αλαι χνληαη νη βαζηθέο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο πνπ
θαζνξί ζηε θαλ ζηε λ πξν εγνχ κελε θάζε θαη πεξηγξάθεηαη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ην
ζχ ζηε κα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερλνι νγία πι νπνίεζεο.
ρεδηαζκ φο ζπ ζηήκαηνο: Απνθ αζίδεηαηε δνκή ηνπ ζπ ζηήκαηνο, ν εμνπι ηζκφο ζε π ι ηθφ
θαη ι νγηζκηθφ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη
δνθηκέο ει έγρνπ.

Αλαι πηηθή πεξηγξαθή ηνπ πσο ζα είλαη ην ζχ ζηε κα.

Σερληθέο

πξνδηαγξαθέο γηαην πι ηθφ θαη ηνι νγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Τι νπνίεζ ε : Κσδηθνπνίε ζε η νπ ζπ ζηήκαηνο κε ηηο επηι
εγκέλεο ηερλνι νγίεο. Μπνξεί λα
γίλεη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα.
Έι εγρνο: Γίλεηαη έι εγρνο ηνπ ι νγηζκηθνχ σο πξνο ην πι ηθφ αι ι ά θαη σο πξνο ην
ι νγηζκηθφ.

Δι έγρεηαη αλ ι εηηνπξγεί ζσ ζηά θαη φπσο θαζνξί ζηε θε ζηε λ θάζε

αλάι πζεο ησλ απαηηήζε σλ.
Δγθαηάζηαζε θαη πληήξεζε : Σν ζχ ζηε κα παξαδίδεηαη ζηνλ πει άηε, δε κηνπξγνχ ληαη
εγρεηξίδηακε νδε γίεο ρξήζεο θαηαπνθ αζίδεηαηπσο ζα γίλεηε κεηάπησζε απφ ην παι ηφ
ζην λέν ζχ ζηε κα. Αθνχ έρεη παξαδνζεί ην ζχ ζηεκα ζηνλ πει άηε ηφηε μεθηλά ε θάζε
ζπ ληήξεζε ο ηνπ ε νπνία είλαη θαη ε κεγαι χηεξε θάζε ζην θχθι ν δσήο ελφο
πι ε ξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο. Αθνξ ά πξνζζ ήθεο, αι ι αγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
απαηηνχληαη ζην ζχζηε κα γηαηελ νκαι ή ηνπ ιεηηνπξγία.

2.4

REST

Σν REST [14] (Representational State Transfer) είλαη έλα ζχ λνι ν απφ αξρέο ζρεδίαζεο
ελφο web service πνπ επηθεληξψλεη ζηνπο πφξνπο ελφο ζ πζηήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε ησλ
πφξσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο πεξηγξάθεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζην ζχ ζηε κα κέζσ ηνπ
πξσηνθ φι ι νπ HTTP απφ δηάθνξ νπο clients. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ REST
είλαηηα παξαθάησ:
9



Απνθι εηζηηθήρξήζε HTTP κεζφδσλ γηα ηελ επηθνηλσλία
Αληηζηνίρεζε έλα-πξνο-έλα κεηαμχ ησλ ι εηηνπξγηψλ CRUD (create, read,
update, delete) κε ηηοκεζφδνπο ηνπ πξσηνθ φι ι νπ HTTP. χκθσ λα κε απηή ηελ
αληηζηνηρ
ία ε κέζνδνο POST είλαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πφξνπ ζην ζε ξβεξ,
ε

GET γηα ηελ αλάθηεζε θάπνηνπ πφξνπ απφ ηνλ ζεξβ εξ, PUT γηα ηελ

ελεκέξσζ ε/αι ι αγή θαηάζηαζεο θάπνηνπ πφξνπ ζην ζεξβ εξ θαη DELETE γηα
ηελ δηαγξαθή θ άπνηνπ πφξνπ απφ ηνλ ζεξβ εξ.


Stateless
Δίλαη φηη νπνηνδήπνηε αίηεκα ζε έλα REST web service δελ πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζε άι ι ν πξνε γνχ κελν αίηεκα. Όι α ηα αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη
αλεμάξηεηα. Κάζε αίηε κα ζε έλα REST service πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εληφο
ηνπ HTTP αηηήκαηνο φι ε ηελ πι εξνθ νξία πνπ είλαη απαξαίηεηε απφ ηνλ server
γηα ηελ εμππεξέηεζε

ηνπ αηηήκαηνο. Σα αηηήκαηα πξέπεη λα είλαη

νι νθι εξσκ έλα θαηαπηφλνκα.


Απεηθφληζε ηεο δνκήο ησλ θαηαι φγσλ ζα λ URIs
Κάζε πφξνο ζε έλα service ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα URI. Ο ζρε καηηζκφο ησλ
URI ελφο REST service πξέπεη λα είλαη πξνβι ές ηκνο θαη επλφεηνο γηα ηνλ
ρξήζηε ηνπ. Σα URI ζα πξέπεη λα είλαη ζηαηηθά, έηζη ψζ ηε φηαλ νη πφξνη ηνπ
service πθί ζηαληαη αι ι αγέο ή αι ι άδεη θάηη ζηε λ πι νπνίεζε ηνπ service, ε
αλαθνξ ά πξνο έλαλ πφξν ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα παξακέλεη ίδηα
.



Μεηαθνξ ά δεδνκέλσλ θ αη πξνο ηηοδχν θαηεπζχλζεηο, κέζσ XML ή/θαηJSON
Οη πην ζπ λεζηζκέλνη ηχπνη κεηαθνξ άο δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ζεξβ εξ θαη ηνπ
client

ζηηο REST

ππεξεζί εο

είλαη JSON

(application/json),

XML

(application/xml) θαη XHTML (application/xhtml+xml). Γηα λα δψζν πκε ζηνλ
client ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηε κνξθ ή ησλ δεδνκέλσλ ηεο αληαπφθξηζε ο
ηνπ server ζ ηελ κνξθ ή πνπ επηζπκεί πξέπεηλα θηηάμνπκε ηελ ππεξεζί α καο έηζη
ψζ ηε λα θάλεη ρξήζε ηνπ ελζσκ αησκέλνπ HTTP Accept Header φπνπ ζα
παίξλεη ζαλ ηηκή έλα ηχπν MIME.
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2.5

Σερλνινγίε ο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθ αλ

ε απηφ ην θεθάι αην ζα παξνπζηαζηνχ λ θαηαλαι πζνχ λ νη ηερλνι νγίεο θαηηα ι νγηζκηθά
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθ αλ θαηά ηηοθάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Σα εξγαι εία πνπ
ζα παξνπζηαζηνχ λ πην θάησ αθνξ νχ λ νι φθι εξν ην θχθι ν δσήο ελφο πι εξνθ νξηαθνχ
ζπ ζηήκαηνο.

2.5.1 Visual Studio Code
Σν Visual Studio Code [15] είλαη έλαο δσξεάλ editor ηεο Microsoft γηα αλάπηπμε
ι νγηζκηθψλ ζε web θαη cloud πνπ ππνζηε ξίδνληαη απφ OS X, Linux θαη Windows. Σν
ζπ γθεθξηκέλν IDE ππνζηε ξίδεη πνι ι έο γι ψζ ζεο πξνγξα κκαηηζκνχ
παξάδεηγκα ε .ΝΔΣ, JavaScript,

Python θι π.

φπσο γηα

Γηαζέηεη πνι ι απι ά εξγαι εία πνπ

δηεπθνι χλνπλ ηνλ πξνγξ ακκαηηζηήλα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ θαη δίλεηηελ δπλαηφηε ηα
ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα εγθαηαζηήζεη αθφκα πεξηζζφηεξα plug-in αλάι νγα κε ηελ γι ψζ ζα
πξνγξα κκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα έρεη θαι χηεξε εκπεηξία κε ην εξγαι είν.
Σέι νο, ην VS Code ππνζηε ξίδεη πι εζψξα απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ
άι ι σλ εληνπηζκφ ζθ αι κάησλ, ελζσκ αησκέλν έι εγρν Git, ζηνίρηζε θψδηθα θαη έμππλε
νι νθι ήξσζ ε θψδηθα.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθ ή εξγαζί α: Υξήζε ηνπ ζπ γθεθξηκέλνπ πεξηβάιι νληνο
γηαηελ πι νπνίεζε ηεο ηζηνζει ίδα ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο επίζεο θα η ηνπAPI.
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Απνδνηηθφ εξγαι είν γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζει ίδαο θαη API
βαζηζκέλα ζε JavaScript Frameworks.

2.5.2 Angular 7
Ζ Angular [2] είλαη έλα framework ηεο JavaScript ην νπνίν είλαη open-source. Δίλαη
κηα πι αηθφξκα ε νπνία θάλεηπην εχθνι ε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ παγθφζκην
ηζηφ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη πι ενλέθηεκα ηεο Angular 7 είλαη φηηζρεδηάζηε θε
ψζ ηε λα είλαη component-based, ηερλνι νγία πνπ ηελ θαζηζηά άς νγε γηα reuse-based
πξνγξα κκαηηζκφ. Ζ θχξηα γι ψζ ζα πξνγξα κκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε Angular είλαη ε Typescript ε νπνία απνηει εί έλα ππεξζχ λνι ν
ηεο JavaScript πξνζθ έξνληαο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
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πνπ ζπ λζέηνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Angular φπσο απηά θαίλνληαη θαη ζην ζρήκα
2.4.2.1 είλαη:


Modules: Οκαδνπνίεζε components κε ην ίδην context θαη ζπ ζρέηηζε απηψλ
ησλ component κε θψδηθα φπσο γηαπαξάδεηγκα κε έλα service



Components: Κάζε εθαξκνγή Angular έρεηηνπι άρηζηνλ έλα component, ην root
component. Κάζε component θαζνξί δεη κηα θι άζε ε νπνία πεξηέρεηδεδνκέλα
θαηθάπνηα ι νγηθή. Κάζε component ηεο Angular ζπ λζέηεηε απφ 3 ηερλνι νγίεο,
ηελ HTML (Hypertext Mark-up Language), κηα γι ψζ ζα κνξθ νπνίεζε ο (π.ρ.
CSS [5], SCSS) θαη ηελ Typescript. Ζ HTML [7] είλαη ε βαζηθή γι ψζ ζα
δφκεζεο ζει ίδσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαη ελζσκ αηψλνληαο κηα γι ψζ ζα
κνξθ νπνίεζε ο ζηνλ HTML θψδηθα καο κνξθ νπνηνχκε ηελ ηζηνζει ίδα θαη ηα
ζηνηρεία ηεο.



Template, directive θαη Data binding: πλδπάδεη HTML κε Typescript. Γίλεη
ηελ δπλαηφηε ηα λα επεμεξγαζηείο ην DOM tree πξηλ εκθαληζηεί ζηε λ νζφλε ηνπ
ρξήζηε. Δλψλεη κε θάπνην ηξφπν ηα δεδνκέλα κε ηελ γι ψζ ζα ζ ήκαλζε ο.



Service θαη dependency injection: Γηα δεδνκέλα ή ι νγηθή ε νπνία δελ είλαη
άκεζα ζρεηηδφκελε κε θάπνην view. Δίλαη ι εηηνπξγηθφηεηα ή δεδνκέλα πνπ
κπνξείο λα κνηξαζηείο ζε πνι ι ά component ηνπ module.



Routing: Δίλαη έλα service ην νπνίν ζνπ παξέρεη πεξηήγεζε ζηηο δηάθνξ εο
ζει ίδεο ηεο εθαξκνγήο. πζρεηίδεη θάπνην URL/path κε θάπνην view.

ρήκα 2.4.2.1 Αξρηηεθηνληθή ηερλνι νγίαο Angular
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθή εξγαζία : Αλάπηπμε δηαδξαζηηθήο ηζηνζει ίδαο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο γηαηνλ ξφι ν ηνπ δηαρεηξηζηή θαηηνπ επηρεηξεκαηία.
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Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Γξήγνξε, α πνδνηηθή θαη γηα πς ει ήο πνηφηεηαο ζπ ζηήκαηα.
2.5.3 NodeJS
Ζ NodeJS [11] είλαη κηα πι αηθφξκα αλάπηπμεο ι νγηζκηθνχ ρηηζκέλε ζ ε πεξηβάιι νλ
JavaScript.

Ζ ζπ γθεθξηκέλε γι ψζ ζα πξνγξα κκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε λ

έκθαζε ζηε λ αζχ γρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππνι νγηζηηθψλ πφξσλ.

Απηφ

επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ event πνπ πξν ζθ έξεη ε JavaScript θαη νλνκάδνληαη
callbacks.

Παξφι εο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππνζηε ξίδεη ε node, ε θνηλφηεηα έρεη

δεκηνπξγήζεη έλα νι φθι εξν νηθνζχ ζηε κα απφ βηβιηνζήθεο πνπ πξννξίδ νληαη ή είλαη
ζπ κβαηέο κε ην node, πξάκα πνπ ηελ θαζηζηά αθφκα πην δπλαηφ εξγαι είν. Ζ NodeJS,
εμεηδηθεχεηαη ζηε λ πι νπνίεζε

ζεξβ εξ θαη κπνξεί εχθνι α λα αι ι ε ι επηδξάζεη κε

εμσηεξηθά ζπ ζηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα κηα βάζε δεδνκέλσλ.

Δίλαη ι νγηζκηθφ

αλνηθηνχ θψδηθα κε άδεηα ρξήζε ο ΜΗΣ θαη δσξεάλ πξνο ρξήζε .
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθ ή εξγαζία : Υξε ζηκνπνηείηαη γηα ηελ πι νπνίεζε ηνπ
Rest API ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θα η ηνπζπ ζηήκαηνο απνζήθ επζεο αξρείσ λ.
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Δπει ημία θαη δπλαηφηεηεο ηεο ζπ γθεθξηκέλεο γι ψζ ζα ο
πξνγξα κκαηηζκνχ ζηε λ θαηαζθ επή ελφο API.

2.5.4 MySQL
Ζ MySQL [10] γι ψζ ζα πξνγξα κκαηηζκνχ γηα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσ λ
Γεδνκέλσ λ θαηαι ι ε ι επίδξαζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο (DBMS). Μηα
βάζε δεδνκέλσλ είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ν πξνγξα κκαηηζηήο κπνξεί λα απνζεθ εχεη
θαη λα ζπ ληεξεί δεδνκέλα ηνπ ζπ ζηήκαηνο ηνπ ζ ε πνι ι απι έο κνξθ έο θαη ηχπνπο. Οη
βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο MySQL είλαη ζρεζηαθέο. Σε λ ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
ζπ λήζσ ο αλαι ακβάλεη ε νκάδα ησλ πξνγξα κκαηηζηψλ . Ζ ζπ γθεθξηκέλε ηερλνι νγία
είλαη κηα έθδνζε ηεο SQL θαη έλα MySQL DBMS είλαη έλα ζχ ζηε κα πνπ δέρεηαη
εληνι έο ηεο MySQL. Δίλαη δηαζέζηκε δσ ξεάλ κε άδεηα αλνηθηνχ θψδηθα, ελψ ην
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα απφθηεζε θάπνηαο άδεηαο ζε πεξίπησζε πνπ απηή ρξεηαζηεί
είλαη αξθεηά ρακε ι φ.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθ ή εξγαζί α: Υξε ζηκνπνηείηαη γηα ηελ δε κηνπξγία ηεο
βάζεο δεδνκ έλσλ ελφο ζπ ζηήκαηνο.
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Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Δίλαη κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηοηνπ ζπ ζηήκαηνο πνπ πι νπνηείηαη ζηελ πηπρηαθ ή κνπ εξγαζία.

2.5.5 Postman
Σν εξγαι είν ηνπ Postman[13] είλαη κηα εθαξκνγή ηνπ Google Chrome ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ζπ λήζσ ο θαηά ηελ θάζε ει έγρνπ ελφο ι νγηζκηθνχ . Σν ζπ γθεθξηκέλν
εξγαι είν, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξα κκαηηζηεί λα θάλεη απηνκαηνπνηεκέλνπο
ει έγρνπο αι ι ει επηδξψληαο κε έλα Rest[11] API ηνπ. Παξέρεη έλα θηι ηθφ πξνο ηνπο
ρξήζηεο πεξηβάι ι νλ γηα ηελ θαηαζ θεπή αηηεκάησ λ θαη ην δηάβαζκ α ησλ απαληήζεσ λ
ζε επηθνηλσλία HTTP. Δπίζεο, ην ζπ γθεθξηκέλν εξγαι είν κπνξεί λα ελσζεί κε άι ι α
εξγαι εία ηα νπνία ηνπ πξνζζέηνπ λ πεξηζζφηεξε δπλακηθή.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθή εξγαζία : Έι εγρνο ηνπ Rest API
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Δχθνι νο θαη απηνκαηνπνηεκέλνο έι εγρνο ηνπ API κε καδηθά
αηηήκαηα.

2.5.6 MoqUps
Σν MoqUps [9] είλαη κηα ηζηνζει ίδα ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζ ην ρξήζηε λα
θηηάμεηmock ups ηνπ ζπ ζηήκαηνο ηνπ. Παξέρεηκηαπι νχ ζηα ζπ ι ι νγή απφ components
ηα νπνία κπνξνχ λ λα δηεπθνι χλνπλ ην έξγν ηνπ ζρεδηαζηή.

Δπηπξφζζεηα, είλαη

ελζσκ αησκέλα ηα component απφ δηάθνξ εο βηβι ηνζήθεο φπσο είλαηαπηή ηεο bootstrap,
material θι π. Ζ ζπ γθεθξηκέλε ηζηνζει ίδα παξέρεη δσξεάλ ρξήζε ηεο κέρξη ηα 200
πξψηα component κε ηνλ απι φ ι νγαξηαζκ φ.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθ ή εξγαζί α: ρεδίαζε ησλ πξσηφηππσ λ νζνλψλ ηνπ
ζπ ζηήκαηνο φπσο απαηηεί ε κεζνδνι νγία πνπ αθνι νπζείηαη ζηε λ αλάπηπμε ηνπ
ζπ ζηήκαηνο.
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Δχθνι ε πι αηθφξκα, πνηθηιία απφ components

2.5.7 GitHub
Σν GitHub [6] είλαη έλαο εμππεξεηεηήο πνπ θηι νμελεί απνζεηήξηα κηα εχρξεζη ε
δηεπαθή ηζηνχ. Τπ νζηε ξίδεη φι εο ηηοεληνι έο ηνπ git θαη παξέρεη κεξηθέο επηπι ένλ
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δπλαηφηεηεο. Δίλαη εμαηξεηηθ
ά δεκνθ ηιέο γηα ηηο ππεξεζί εο πνπ παξέρεη. Δπίζεο
παξέρεη έι εγρν πξφζβ αζεο θαη πνι ι έο δπλαηφηεηεο ζπ λεξγαζίαο κε νκάδα, φπσο
αλίρλεπζε ζθ αι κάησλ, αηηήκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ, δηαρείξηζε εξγαζηψλ θαη wikis γηα
θάζε project. Παξέρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεηο πνι ι απι ά branches ζην ίδην
απνζεηήξην.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθ ή εξγαζία : Υξε ζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε
εθδφζεσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ησλ θάζεσλ βάζε ηεο κεζνδνι νγίαο ηφζν
γηαην frontend φζν θαη γηαην backend
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Δμαηξεηηθ
ά δεκνθ ηι έο θαη εχθνι ν πξνο ηελ ρξήζε
ηνπ. Παξέρεηαηι νγαξηαζκ φο premium απφ ην παλεπηζηήκην.

2.5.8 PHPMyAdmin
Δίλαη έλα δσξεάλ θαη αλνηρηνχ ι νγηζκηθνχ εξγαι είν δηαρείξηζεο βάζε σλ δεδνκέλσλ
MySQL κέζα απφ έλα πξφγξακκα πεξηήγεζ ε ο. Παξέρεη ι εηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο,
επεμεξγαζίαο θαη δηαγξαθήο βάζ εσλ δεδνκέλσλ, πηλάθσλ, πεδίσλ, γξακκψλ θαη
ζηε ι ψλ. Δπίζεο κέζσ ηνπ phpMyAdmin [12] κπνξνχ λ λα εθηει εζηνχ λ εξσηήκαηα
SQL (SQL Queries) θαη λα γίλεη δηαρείξηζε ρξεζη ψλ. Τπ νζηε ξίδεη ηελ είζνδν
δεδνκέλσλ ζε κνξθ έο φπσο είλαη CSV, SQL θαη εμαγσγή ζε CSV, SQL, XML θαη
PDF.

Δπίζεο παξέρεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαδήηεζε ζε νι φθι ε ξε ηελ βάζε

δεδνκέλσλ, δσληαλή πξνβνι ή ζηαηηζηηθψλ ηνπ δηαθνκηζηή MySQL, ππνζηήξημε ζε
πνι ι ά ι εηηνπξγηθά ζπ ζηήκαηα θαη ππνζηήξημε πνι ι απι ψλ γι σζ ζψ λ.
θνπφο εξγαι είνπ ζηε λ πηπρηαθή εξγαζία : Γηεπθφι πλζε ζηε λ δηαρείξηζε ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ.
Λφγνο πνπ επηιέρζεθ ε: Παξέρεηαηαπφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ καδί κε ηελ βάζε
δεδνκέλσλ. Γηαρείξηζε η εο βάζεο.
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3.1

Δηζαγσ γή

Σν παξφλ θεθάι αην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνι νγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζπ ζηήκαηνο θξαηήζεσ λ, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο
επίζεο θαη ζην εξεπλεηηθφ πι άλν πνπ πξνεγ ήζε θε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ γηα
ηνλ θαζνξηζκ φ ησλ απαηηήζεσ λ. Πην ζπ γθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνι νγία
έξεπλαο πνπ έγηλε καδί κε ηελ αλάι πζε ηεο θαη ηα απνηει έζκ αηα πνπ εμήρζεθ αλ απφ
απηή. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξ ά ζηηοι εηηνπξγηθέο θαη κε ι εηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο πνπ θαζνξί ζηε θαλ απφ ηα απνηει έζκ αηα ηεο έξεπλαο θαη ηέινο ην
πνζνζηφ επ ηηπρνχ ο πι νπνίεζε ο ησλ απαηηήζεσ λ απηψλ.
3.2

Μεζνδνινγ ία αλάπηπμε ο

Καηά ηελ αλάπηπμε θάπνηνπ ζπ ζηήκαηνο είλαη ζεκαλ ηηθφ ε νκάδα πνπ εκπι έθεηαη ζε
απηή ηελ δηαδηθαζία λα αθνι νπζεί θάπνηα κεζνδνι νγία αλάπηπμεο ι νγηζκηθνχ . ηα
πι αίζηα αλάπηπμεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζ ίαο αθνι νπζήζε θαλ νη
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αξρέο αλάπηπμεο ελφο εμει ηθηηθνχ

κνληέι νπ

πξσηνηππνπνίεζε ο κε θάπνηεο

παξαι ι αγέο.

Παξαδνζηαθφ εμει ηθηηθφ κνληέι ν πξσηνηππνπνίε ζεο
Δίλαη έλα επαλαι επηηθφ κνληέι ν κνξθ ήο Agile κεζνδνι νγίαο. Όπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 3.2.1, ην κνληέι ν απνηει είηαη απφ επαλαι ακβαλφκελνπο θχθι νπο ζε κηθξά
ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζπ ρλέο δηαδξάζεηο κε ην ρξήζηε.

Κάζε επαλάι ες ε

αληηπξνζσ πεχεη κηα έθδνζε ή δηαθνξ εηηθά έλα πξσηφηππν. Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο
ι νγηζκηθνχ πξνθ χπηνπλ πνι ι ά πξσηφηππα ηα νπνία πι νπνηνχλ λέεο απαηηήζεηο
εμει ηθηηθά. Κάζε θαηλνχξγην πξσηφηππν ρηίδεη ηηοθαηλνχξγηεο απαηηήζ εηο πάλσ ζην
πξνεγ νχ κελν.

ρήκα 3.2.1 Παξαδνζηαθφ επαλαι ε πηηθφ κνληέι ν
ην παξαδνζηαθφ κνληέιν πξσηνηππνπνίεζε ο θαζνξί δνπκε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο. ε θάζε θάζ ε θάλνπκε ηελ αλάι πζε θάπνησλ απαηηήζε σλ θαη ζηε λ
ζπ λέρεηα ηελ αλάι πζε θαη ηελ πι νπνίεζε ηνπο. Μεηά γίλεηαη θάπνηνο έι εγρνο θαη
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εθδίδεηαη ην πξσηφηππν. Δάλ ην πξσηφηππν γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ πει άηε ηφηε ην
απνηει εί ην ηειηθφ πξντφλ. Γηαθνξ εηηθά, επαλαι ακβάλεηαη ν θχθι νο κέρξη λα γίλεη
απνδεθηφ ην πξσηφηππν.
Παξαι ι αγή ηνπ εμει ηθηηθνχ κνληέι νπ πξσηνηππνπνίεζε ο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζ πζηήκαηνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε κηα
παξαι ι αγή

ηνπ παξαδνζηαθνχ

εμει ηθηηθνχ

κνληέι νπ

πξσηνηππνπνίεζε ο.

Ζ

παξαι ι αγή απηή θ αίλεηαη ζην ζρήκα 3.2.2.

ρήκα 3.2.2 Παξαι ι αγή επαλαι ε πηηθνχ κνληέι νπ

Όπσο κπνξνχ κε λα δνχκε απφ ην ζρήκα 3.2.2, ε δηαθνξ ά ηεο παξαι ι αγήο πνπ
αθνι νπζήζε θε είλαη φηην έι εγρνο γίλεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ δει αδή
έρνπκε ηελ ηειηθή έθδνζε , ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ κνληέι ν πνπ γίλεηαη ζε
θάζε επαλάι ες ε.
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3.3

Αξρηηεθηνληθή

ρήκα 3.3.1 Αξρηηεθηνληθή ζπ ζηήκαηνο
Όπσο θαίλεηαη ζ ην ζρήκα 3.3.1 ε αξρηηεθηνληθή ηνπ εληαίνπ ζπ ζηήκαηνο ζηε ξίδεηαη
ζην κνληέι ν 3-tier κε ι εηηνπξγία ζε επίπεδν client-server. Σα 3 επίπεδα πνπ ρσξ ίδεηαη
ην κνληέιν είλαη ηα εμήο:


Presentation layer: Τ ι νπνηείηαη ζηελ πι επξά ηνπ ηεξκαηηθνχ (ηζηνζει ίδα ή
εθαξκνγή) θαη δηεπ
θνι χλεη ηελ αι ι ει επίδξαζε η σλ ρξεζη ψλ κε ην ζχ ζηε κα.



Application layer:

Απνηει εί ην θχξην ηκήκα ηνπ ζπ ζηήκαηνο, ζην νπνίν

εθηεινχ ληαη νη πεξηζζφηεξεο ι εηηνπξγίεο, εθηφοεθείλσλ πνπ ζ ρεηίδνληαη κε ηηο
νζφλεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.


Data layer: Απνηει εί ην βαζηθφηεξν επίπεδν ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Παξέρεηφι εο ηηο
απαξαίηεηεο γηα ηελ απνζήθ επζε, αλάθηεζ ε, ελεκέξσζ ε θαη ζπ ληήξεζ ε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαηκε ραληζκνχ ο γηαηελ αθεξαηφηεηα
ηνπο.
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Σν εληαίν ζχ ζηε κα πεξηι ακβάλεη ζπ λνι ηθά 2 clients θαη 3 ζεξβ εξ. Ο ξφι νο ηνπ θάζε
εμαξηήκαηνο πνπ ζπ λζέηνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρήκαηνο 3.3.1 πεξηγξάθεηαη πην
θάησ.
Servers


Rest API Web Server
Ο ζπ γθεθξηκέλνο ζεξβ εξ θηι νμελεί έλα Rest API γξακκέλν ζε NodeJS κε ηελ
ι εηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Δίλαη ππεχζπλνο λα ι ακβάλεη αηηήκαηα απφ
ηνπο client θαη λα ηα εμππεξεηεί. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ client θαη Rest API
γίλεηαη πάλσ απφ ην πξσηφθνι ι ν HTTP θαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεζφδσλ GET,
POST, PUT θαηDELETE. Ζ α ληαι ι αγή κε λπκάησλ είλαη ζε κνξθ ή JSON.



SQL Server
Ο ζπ γθεθξηκέλνο ζεξβ εξ θηι νμελεί ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζ πζηήκαηνο ε
νπνία είλαη γξακκέλε ζε MySQL. Δίλαη ππεχζπλνο λα δέρεηαη αηηήκαηα κφλν
απφ ηνλ Rest API Web Server ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαηλα ηα εμππεξεηά αλάι νγα κε
ηα δε ηνχκελα ηνπ αηηήκαηνο θαη ηηοπι εξνθ νξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε λ βάζε
δεδνκέλσλ.



Data Storage Server
Ο ζπ γθεθξηκέλνο ζεξβ εξ είλαη ρψξνο απνζή θεπζήο πφξσλ ηνπο νπνίνπο
θνζηίδεη ζε απφδνζε λα απνζε θεχεηοζηε λ βάζε δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα,
ζε έλα data storage server απνζεθ εχνληαη εηθφλεο θαη βίληεν ελφο ζπ ζηήκαηνο.
Δίλαη ππεχζπλνο λα δέρεηαη αηηήκαηα απφ ηνπο client ηνπ ζ πζηήκαηνο θαη λα ηα
εμππεξεηεί. Σα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη απφ ηνπο client αθνξ νχ λ απνζή θεπζε θαη
αλάθηεζε εηθφλσλ.

Clients


Mobile App & Website
Οη client ηνπ ζπ ζηήκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ησλ ρξεζη ψλ θαζψο επίζεο θαη ε
ηζηνζει ίδα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ δηαρεηξηζηή.

Απηέο νη νληφηεηεο

γλσξ ίδνπλ κφλν ην Rest API ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ client
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θαη ηνπ API γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθ φι ι νπ HTTP θαη ησλ κεζφδσλ
GET, POST, PUT θαη DELETE. Ζ αληαι ι αγή κελπκάησλ είλαη ζε κνξθ ή
JSON.
3.4

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγ ία

ηα πι αίζηα ηεο θάζε ο θαζνξηζκ νχ απαηηήζεσ λ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα κε
ζθ νπφ ηελ ζπ ι ι νγή θαη αλάι πζε πι εξνθ νξηψλ πνπ ζα βνεζνχ ζα λ ζην λα θαζνξηζηνχ λ
νη βαζηθέο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

Ζ ηερληθή πνπ αθνι νπζήζ εθε γηα ηελ

δηεθπεξαίσ ζε ηεο έξεπλαο ήηαλ πνζνηηθή θαηκε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνι νγίνπ εθφζνλ ε
επεμεξγαζία ζα αθνξ νχ ζε ζηαηηζηηθ
ή επεμεξγαζία αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα
εμαγσγή ησλ ζπ κπεξαζκ άησλ.
Σν εξσηεκαηνι φγην ηνπ παξαξηήκαηνο Α ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ θαζνξηζκ φ ησλ
απαηηήζεσ λ. Οη εξσηήζ εηοηνπ εξσ ηεκαηνι νγίνπ νξίζηεθ αλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε
ζην δηαδίθηπν, απφ άξζξ α ζρεηηθά κε ηηοαλάγθεο κηαο επηρείξεζε ο θαζψ ο επίζεο θαη
απφ ι εθηηθέο ζπ λεληεχμεηοπνπ έγηλαλ κε ηδηνθηήηεο κηθξνεπηρεηξήζεσλ. ηελ ζπ λέρεηα
ζρεδηάζηε θε ην εξσηεκαηνι φγην ην νπνίν δφζεθ ε ζε πι ήζνο κηθξνεπηρεηξήζεσλ νη
νπνίεο κπνξνχ ζα λ θαη ήηαλ πξφζπκεο λα εκπι αθνχ λ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία.

Ο

ζπ λνι ηθφο αξηζκφο ησλ εξσηε καηνι νγίσλ πνπ ζπ κπι εξψζ εθαλ είλαη35.
Οη απαηηήζεηο ελφο ζπ ζηήκαηνο ρσξ ίδνληαη ζε ι εηηνπξγηθέο θαη κε -ι εηηνπξγηθέο. Οη
ι εηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζχ ζηε κα ελψ νη κε ι εηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηδηφηε
ηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο πνπ ζπ λήζσ ο
εθθξ άδνληαη βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κνξθ ήο

3.5



Απφδνζε



Υξε ζηηθφηεηα



Αζθάι εηα



Ννκηκφηεηα



Ηδησηηθφηεηα

Αλάιπζ ε Απνηειεζκάησ λ θαη πκπεξάζκα ηα Έξεπλαο

ε απηφ ην θεθάι αην γίλεηαη αλάι πζε ησλ απνηειεζκ άησλ πνπ πξνέθ πς αλ απφ ην
εξσηεκαηνι φγην (παξάξηεκα Α) κε ζθ νπφ ηνλ θαζνξηζκ φ ησλ απαηηήζεσ λ ηνπ
ζπ ζηήκαηνο.

ηα ζρήκαηα 4.5.1 κέρξη 4.5.14 θαίλνληαη ηα απνηει έζκ αηα ηνπ
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εξσηεκαηνι νγίνπ. Σν εξσηεκαηνι φγην απαληήζεθε ζπ λνι ηθά απφ 35 επηρεηξεκαηίεο
κεηαμχ

ησλ

νπνίσλ

θνκκψηξηεο, αηζζεηηθνί,

θνπξεία,

δηαηηνιφγνη, ηαηξνί,

θπζηνζεξαπεπηέο, ππεξεζίεο ηνπνγξαθί αο θαη εξγνι επηηθέο ππεξεζί εο.
Οη πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ ζηφρεπαλ ζην πνζνζηφ ελδηαθέξνληνο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα έλα ζχ ζηε κα φπσο απηφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηε λ πηπρηαθ ή κνπ
εξγαζία θαζψο επίζεο θαη ην πφζν ρξήζηκν ζα ήηαλ έλα ηέηνην ζχ ζηε κα ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπ.
Δξψηεζε 2 :
Θα ζα ο ελδηέθεξε κηα
εθαξκνγή ζε θηλεηέο
ζπ ζθ επέο android γηα
δηαθήκ ηζε

ηεο

επηρείξεζε ο ζα ο;

ρήκα 4.5.1 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 2

Δξψηεζε 3 :
Θα ζα ο ελδηέθεξε κηα
εθαξκνγή ζε θ ηλεηέο
ζπ ζθ επέο android πνπ
ζα ο παξέρεη ζειίδα
γηαηελ επηρείξεζε
ζα ο εληφο ηεο
εθαξκνγήο;
ρήκα 4.5.2 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 3
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Δξψηεζε 4 :
Θα ζα ο ελδηέθεξε
έλα ζχ ζηε κα γηα
πι ήξε έι εγρν θαη
δηαρείξηζε

ησλ

θξαηήζεσ λ

ηεο

επηρείξεζε ο ζα ο;

ρήκα 4.5.3 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 4
Δξψηεζε 5 :
Θα ζα ο ελδηέθεξε
νη πει άηεο ζα ο λα
κπνξνχ λ λα θάλνπλ
θξάηεζε κέζσ ηεο
εθαξκνγήο;

ρήκα 4.5.4 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 5

Δξψηεζε 6 :
Πηζηεχεηε πσο ζα
ήηαλ εχθνι ε πξνο ηε
ρξήζε

θαη

ηελ

δηεπθφι πλζε ζα ο έλα
ηέηνην ζχζηε κα;

ρήκα 4.5.5 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 6
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Όπσο παξαηεξνχ κε ζηα ζρήκαηα 4.5.1 κέρξη 4.5.5, ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ
γηαέλα ζχ ζηε κα πνπ ζα δηαρεηξίδεηαηηηοθξαηήζ εηοηεο επηρείξεζε ο ηνπο είλαηκεγάι ν.
ε φι εο ηηοπην πάλσ εξσηήζεηο ηα πνζνζηά ζεηηθψλ απαληήζεσ λ βξίζθ νληαλ ζρεδφλ
ζην 100% κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα ελδηαθέ ξνληαη γηα έλα ζχ ζηε κα δηαρείξηζεο
θξαηήζεσ λ ηφζν γηα ηνπο πει άηεο ηνπο φζν θ αη γηα ηνπο ίδηνπο.
Ζ

επφκελε

εξψηεζε

ηνπ εξσηεκαηνι νγίν π ζηνρεχεη ζηνλ

θαζνξηζκ φ ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα ήζει αλ νη επηρεηξήζεηολα πξνβά ι νπλ.
Δξψηεζε 7 :
Με θι ίκαθα 1 (Καζφι νπ) - 5 (Πνι χ) πφζν ζα ζ αο ελδηέθεξε κηα ηέηνηα εθαξκνγή λα
ζα ο παξέρεη ππεξεζί εο φπσο:

ρήκα 4.5.6 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 7

ρήκα 4.5.7 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 7
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ρήκα 4.5.8 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 7
Απφ ηα ζρήκαηα 4.5.6, 4.5.7 θαη 4.5.8 παξαηεξνχ κε φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζ εο ηνπο πνπ ζα ήζει αλ λα πξνβά ι νπλ
ζηνπο ρξήζηεο ζπ κπίπηνπλ. Πην ζπ γθεθξηκέλα ππάξρεη πνι χ κεγάι ε βαζκνι νγία ζηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαηε επσλπκία, ηνπνζεζί α, κέξεο θαηψξεο ι εηηνπξγίαο,
ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη ππεξεζί εο πνπ πξνζθ έξνπλ. Παξάι ι ε ι α κπνξν χκε λα δνχ κε
φηηραξαθηεξηζηηθά φπσ ο ηηκέο ππεξεζηψλ, πξνζθ νξέο, δεκνζηεχζεηο, ζρφι ηα πει αηψλ
θαη βαζκ νι νγίεο πει αηψλ δελ απνηει νχ λ ηφζν ζεκαλ ηηθά ζεκεί α γηα ηνπο
επηρεηξεκαηίεο. Σέι νο, θαλέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ ήηαλ πι ήξεο αδηάθνξ ν γηα
ηνπο επηρεηξεκαηίεο.
Ζ επφκελε εξψηεζε είρε σο ζηφρν λα θαζνξί ζε η θάπνηεο βαζηθέο ι εηηνπξγίεο πνπ ζα
επηζπκνχ ζα λ νη επηρεηξήζεηολα εθηεινχληαη κέζ σ ηνπ ζπ ζηήκαηνο απηνχ.
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Δξψηεζε 8 :
Με θι ίκαθα 1 (Καζφι νπ) - 5 (Πνι χ) πφζν ζα ζ αο ελδηέθεξε κηα ηέηνηα εθαξκνγή λα
ζα ο παξέρεη ππεξεζί εο φπσο:

ρήκα 4.5.9 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 8

ρήκα 4.5.10 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 8
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ρήκα 4.5.11 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 8

ρήκα 4.5.12 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 8
Όπσο κπνξνχ κε λα δνχ κε απφ ηα ζρήκαηα 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11 θαη 4.5.12 νη
επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κεγαι χηεξε πξνηίκεζε ζ ηηοι εηηνπξγίεο:


Απηνκαηνπνηεκέλν ζχ ζηε κα θξαηήζεσ λ



Πξφγξακκα κε κηακαηηά



Τπ ελζχκηζε ησλ θ ξαηήζεσ λ



Πξνζζήθ ε θξάηεζεο



Γηαγξαθή θξάηεζ εο



Δπεμεξγαζία θ ξάηεζεο



Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία ο ησλ ζηνηρείσ λ ηεο επηρείξεζε ο



Γηαθήκ ηζε επηρείξεζε ο κέζσ εθαξκνγήο

Παξφι α απηά, φι εο νη ππφι νηπεο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαίλεηαη λα έρνπλ πς ει φ
πνζνζηφ επηζπκίαο απφ ηνπο ρξήζηεο

αθν χ μεπεξλνχ λ ην 50%.
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Σα κφλα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη απφς εηο ησλ επηρεηξήζεσλ δηίζηαληαη είλαη απηά γηα ηελ
πι ε ξσκ ή ησλ νθ εηιψλ ησλ πει αηψλ κέζσ ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαηγηαηελ επηθνηλσλία ηνπ
επηρεηξεκαηία κε ηνλ πει άηε.
Δξψηεζε 9:
Μέζσ πνηψλ πι αηθφξκσλ ζα ζα ο ελδηέθεξε λα δηαρεηξίδεζηε ηελ ζε ι ίδα ηεο εθαξκνγήο
ζα ο; (επηιέμηε 1 ή πεξηζζφηεξα)

ρήκα 4.5.13 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 9
Αλαθνξ ηθά κε ηελ ζπ ζθ επή πνπ ζα πξνηηκνχ ζα λ νη επηρεηξήζεηολα αλαπηπρζεί έλα
ζχ ζηε κα γηα δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσ λ ηνπο θ αίλεηαη φηη ε πι εηνςεθί α πξνηηκά λα
είλαη ζε θηλεηέο ζπ ζθ επέο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.5.13 φκσο, νη έλα κεγάι ν
κεξίδην ησλ επηρεηξήζεσλ δει ψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηζηνζει ίδα. Δπνκέλσο, θαη νη δπν
επηινγέο απνηει νχ λ είλαη ζεκα ληηθφ λα ηθαλνπνηεζνχ λ. Παξφι α απηά, εκπεηξηθά, γηα
ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζα ήηαλ βνι ηθφηεξν λα ππήξρε κηα ηζηνζει ίδα γηα κεγαι χηεξε
επρξεζη ία.
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Δξψηεζε 10 :
Θα πι εξψλαηε θάπνηα ζ πλδξνκή γηα κηαηέηνηα εθαξκ νγή πνπ ζα ο παξέρεη ηηο
ππε ξεζί εο πνπ πεξηγξάθνληαη;

ρήκα 4.5.13 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 10
ηε λ εξψηεζε 10 νη επηρεηξεκαηίεο εξσηήζε θαλ εάλ ζα πι ήξσλα λ γηα κηα εθαξκνγή
πνπ ζα ηνπο παξέρεη ηηο ι εηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
εξσηεκαηνι φγην. Ζ πι εηνςεθί α ησλ επηρεηξήζεσλ (74.3%) απάληεζε ζεηηθά ζηε λ
ζπ γθεθξηκέλε εξψηεζε ελψ ην 11.4% αξλε ηηθά θαη ην 14.3% φηηηνπο είλαη αδηάθνξ ν.
Απηφ καο νδε γεί ζην ζπ κπέξαζκ α φηη κεξίδα ησλ επηρεηξήζεσλ ίζσ ο λα κε λ
πξνηηκήζνπ λ ην ζπ γθεθξηκέλν ζχ ζηε κα εάλ απηφ είλαη κε πι εξσκ ή.
Δξψηεζε 1 1:
Με θι ίκαθα 1 (Καζφι νπ) - 5 (Πνι χ) πφζν ρξήζηκε ζα ήηαλ γηα εζά ο κηα ηέηνηα
εθ αξκνγή;

ρήκα 4.5.14 Απνηει έζκ αηα εξψηεζεο 11
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ηε λ εξψηεζ ε πφζν ρξήζηκν ζα ήηαλ έλα ζχ ζηε κα δηαρείξηζεο θξαηήζεσ λ, νη
επηρεηξεκαηίεο θαίλεηαη λα απάληεζα λ ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά αθνχ ην 44.4% (16
επηρεηξήζεηο) δήι σζ ε φηηζα είλαη πάξα πνι χ ρξήζηκν (βαζκ νι νγία 5), ην ππφι νηπν
44.4% (16 επηρεηξήζεηο) δήι σζ ε φηηζα είλαηπνι χ ρξήζηκν (βαζκ νι νγία 4) θαηκφι ηοην
11.1% (4 επηρεηξήζεηο) δήι σζ αλ φηηζα είλαη ρξήζηκν (βαζκ νι νγία 3). Κακία απφ ηηο
επηρεηξήζεηοδελ δήι σζ ε φηη νη ζχ ζηε κα δελ ζα ήηαλ θαζφι νπ ρξήζηκν.
Δξψηεζε 12 :
Κάπνηεοαπφ ηηοεηζεγήζ εηοησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ:


Πει αηνι φγην γηαεηδηθέο εθπηψζεηο



Λίζηα πει αηψλ επηρείξε ζεο



Αίηεκα πει άηε γηαπξνζ θνξ έο ζε ζπ γθεθξηκέλν πι άλν ππεξεζηψλ



Γπλαηφηεηα ζπ ζρέηηζεο κε αληαγσληζηηθέο εηαηξείεογηαζηξαηεγηθέο ζπ κκαρίεο
ζηνλ ηνκέα καο

3.6

Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζ εηο- ύζ ηεκα επηρεηξεκ αηία
● χλδεζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηε πι αηθφξκα

Τι νπνηήζεθε

● Αίηεκα δεκηνπξγίαο λέαο επηρείξεζε ο

Τι νπνηήζεθε

● Παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσ λ ηνπ επηρεηξεκαηία

Τι νπνηήζεθε

− Σαμηλφκεζε η σλ επηρεηξήζεσ λ

Τι νπνηήζεθε

− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ επηρεηξήζεσλ

Τι νπνηήζεθε

● Απνζχ λδεζε

Τι νπνηήζεθε

● Έλαξμε πεξηήγεζεο ζ ε ζ ει ίδα ζπ γθεθξηκέλεο
επηρείξεζε ο
● Πξνβνι ή δεκνζηεχζεσ λ επηρεηξεκαηία ζηε ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο
● Πξνζζήθ ε λέαο δεκνζίεπ ζεο ζ ηελ ζει ίδα κε θείκελν
ή/θαη εηθφλ
α

Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

● Πξνεπηζθφπεζε δ εκνζίε πζεο

Τι νπνηήζεθε

● Γηαγξαθή δ εκνζίεπ ζεο

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή ρξεζ ηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ

Τι νπνηήζεθε
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επηρείξεζε
● Αλαδήηεζε ρξεζη ψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ
επηρείξεζε
● Σαμηλφκεζε ρ ξεζη ψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη κε βάζε
θάπνηαο ζηήι εο
● Γηαγξαθή θάπνηνπ ρξήζ ηε απφ ηελ επηρείξεζε
● Μπι νθάξηζκα θάπνηνπ ρξήζηε κφληκα απφ ηελ
επηρείξεζε
● Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία ο γεληθψλ ξπζκ ίζεσ λ ζει ίδαο
ηεο επηρείξεζε ο. Γηάζ παζε α παίηεζεο ζ ε επεμεξγαζία:

Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

− νλφκαηνο επηρείξεζε ο
− νξαηφηεηαο ζει ίδαο
− ηει έθσλν
− email
− δηεχζπλζε
− ηζηνζει ίδα
− πεξηγξαθή
● Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία ο ξπζκίζεσ λ πνπ αθνξ νχλ ηελ
επηρείξεζε . Γηάζπ αζε α παίηεζεο ζ ε επεμεξγαζία :

Τι νπνηήζεθε

− επηρείξεζε κε θξαηήζεηο
− εβδνκαδηαίν πξφγξακκα
− πξνζζ ήθε ππεξεζί αο
− δηαγξαθή ππεξεζί αο
− αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο ρξήζηε
● Γπλαηφηεηα επεμεξγαζία ο ξπζκίζεσ λ πνπ αθνξ νχλ ηηο
θξαηήζεηοηεο επηρείξεζεο. Γηάζπ αζ ε απαίηεζεο ζε

Τι νπνηήζεθε

επεμεξγαζία:
− έγθξηζε ξαληεβνχ
− πξνβνι ή ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ
− ρξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ
● Δπεμεξγαζία εηθφλαο πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο
● Πξνβνι ή θξαηήζεσ λ επηρείξεζε ο αλά
κήλα/εβδνκάδα/εκέξ α
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Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

● Απνδνρή ή απφξξης ε αηηεκάησλ θξαηήζεσ λ

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή επηι εγκέλεο θξάηεζεο ι επηνκεξψο

Τι νπνηήζεθε

● Αθχξσζ ε θάπνηα θξάηεζεο

Τι νπνηήζεθε

● Οδεγφο πξψηεο ξχ ζκ ηζεο επηρείξεζε ο. Ζ α παίηεζε
δηαζπ άηε ζην θαζνξηζκ φ ησλ εμήοεπί κέξνπο απαηηήζεηο:

Τι νπνηήζεθε

− Φσηνγξαθί αο πξνθ ίι επηρείξεζε ο
− Δπηρείξεζε κε θξαηήζεηο
− Δmail επηρείξεζε ο
− Ηζηνζε ι ίδαο επηρείξεζε ο
− Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαηππάι ι ει νη
− Τπ εξεζί εο
− Έγθξηζε ξαληεβνχ
− Πξνβνι ή ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ
− Υξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ
● Πξνβνι ή ζει ίδαο κε ηηο θσηνγξαθί εο ηηοεπηρείξεζε ο
● Πξνζζήθ ε θσ ηνγξαθηψλ ζηηοθσ ηνγξαθί εο ηεο
επηρείξεζε ο
● Γηαγξαθή θσ ηνγξαθί αο απφ ηηοθσ ηνγξαθί εο ηεο
επηρείξεζε ο

Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

● Δπηθνηλσλία κε ηνπο πει άηεο κε πξνζσ πηθφ κήλπκα

Γελ πι νπνίζε θε

● Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία θ ξαηήζεσ λ

Γελ πι νπνηήζεθε

● Να κπνξεί λα αι ι άμεη αλά πάζ α ζηηγκή πεξηζηαζηαθά ην
πξφγξακκα κε ηηο ψξεο ι εηηνπξγίαο ηνπ.

Γελ πι νπνηήζεθε

● Γπλαηφηεηα αλαθνξ άο ρξήζηε

Γελ πι νπνηήζεθε

● Αλακεηάδνζε καδηθψλ κελπκάησλ ζηνπο πει άηεο ηνπ

Γελ πι νπνηήζεθε

● ηαηηζηηθ
ά επηρείξεζεο

Γελ πι νπνηήζεθε



Γπλαηφηεηα ζπ ζρέηηζεο κε αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο γηα Γελ πι νπνηήζεθε
ζηξαηεγηθέο ζπ κκαρίεο ζηνλ ηνκέα καο



Αίηεκα πει άηε γηα πξνζθ νξέο ζε ζπ γθεθξηκέλν πι άλν
ππεξεζηψλ
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Γελ πι νπνηήζεθε

3.7

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο - ύζ ηεκα δηαρεηξηζηή
● χλδεζε ζην ζχζηε κα σο δηαρεηξηζηήο

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή φι σλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο

Τι νπνηήζεθε

− Σαμηλφκεζε επ ηρεηξήζεσλ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ζπ ζηήκαηνο κε ι έμεηοθι εηδηά
● Πξνβνι ή ι επηνκεξνχ ο πξνθ ίι κηαο επηρείξεζε ο θαη ησλ
δεκνζηεχζεσ λ ηεο

Τι νπνηήζεθε

● Μπι νθάξηζα επηρείξεζε ο

Τι νπνηήζεθε

● Αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο επηρείξεζε ο

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή αηηεκάησλ γηαθαηλνχξγηα επηρείξεζε

Τι νπνηήζεθε

− Σαμηλφκεζε η σλ αηηεκάησλ δε κηνπξγίαο
θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ αηηεκάησλ γηαδεκηνπξγία
θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο
● Απνδνρή ή απφξξης ε ελφο αηηήκαηνο γηαδεκηνπξγία
θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο
● Πξνβνι ή φι σλ ησλ ρξεζ ηψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο

Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

− Σαμηλφκεζε ρ ξεζη ψλ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ ρξεζη ψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο κε
ι έμεηοθι εηδηά
● Πξνβνι ή ι επηνκεξνχ ο πξνθ ίι ελφο ρξήζηε θαη ηη
ο
επηρεηξήζεηοηνπ εάλ είλαη επηρεηξεκαηίαο

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή πξνθ ίι κηαο επηρείξεζε ο ελφο ρξήζηε

Τι νπνηήζεθε

● Μπι νθάξηζκα ρξήζηε

Τι νπνηήζεθε

● Αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο ρξήζηε

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή αηηεκάησλ γηαδεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ
επηρεηξεκαηία
− Σαμηλφκεζε η σλ αηηεκάησλ δε κηνπξγίαο
ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ αηηεκάησλ γηαδεκηνπξγία
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Τι νπνηήζεθε

θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο
● Απνδνρή ή απφξξης ε ελφο αηηήκαηνο γηαδεκηνπξγία
ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία
● Πξνβνι ή φι σλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπζπ ζηήκαηνο

Τι νπνηήζεθε
Τι νπνηήζεθε

− Σαμηλφκεζε θ αηεγνξηψλ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ θαηεγνξηψλ
● Πξνζζήθ ε λέαο θαηεγνξ ίαο

Τι νπνηήζεθε

● Πξνβνι ή πξνθ ίι κηαο επηρείξεζε ο κε ζρεηηθέο
ι επηνκέξεηεοθαηεπηρεηξήζεηοπνπ ππάγνληαη ζε απηή ηε

Τι νπνηήζεθε

θαηεγνξί α
● Δπεμεξγαζία εηθφλαο θαηνλφκαηνο θαηεγνξίαο

Τι νπνηήζεθε

● Γπλαηφηεηα παξαθνι νχ ζεζε ο θαη αληαπφθξηζεο ζε
αλαθνξ έο ρξεζη ψλ

3.8

Γελ πι νπνηήζεθε

Με -Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζ εηο


Όι εο νη βάζεηοδεδνκέλσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο
πηζηνπνηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ρξήζηε
θαη ειέγρνπλ ην είδνο ηεο πξφζβ αζεο π νπ

Αζθάι εηα

Τι νπνηήζεθε

Αζθάι εηα

Τι νπνηήζεθε

Αζθάι εηα

Τι νπνηήζεθε

έρεη (δηαρεηξηζηήο, επηρεηξεκαηίαο,
ρξήζηεο).


Καηά ηελ πεξηήγεζε θαηηελ ελεκέξσζ ε
ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη
πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ
ρξήζηε θαη έιεγρνο ηνπ είδνπο ηεο
πξφζβ αζεο.



Τπ νζηε ξίδνληαη δηα
θνξ εηηθνί ξφι νη
ρξεζη ψλ θαη ππάξρεη αληίζηνηρε δηαρείξηζε
ησλ δηθαησκάησλ πξφζβ αζεο ηνπο ζηηο
πι εξνθ νξίεο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηα
θαηάι ι ει α δηθαηψκαηα αλάι νγα κε ηελ
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εξγαζία π νπ απαηηείηαη λα επηηειέζνπ λ.


Μεηαηξνπή ηνπ θσδηθνχ πξφζβ αζεο κ ε
θάπνην είδνο hash function πξηλ ηελ

Αζθάι εηα

Τι νπνηήζεθε

απνζήθ επζε ζη ελ βάζε δεδνκέλσλ


Σα ζηνηρεία ηνπ ζπ ζηήκαηνο κπνξνχ λ λα
αι ι άδνπλ (π.ρ απφ ην δηαρεηξηζηή). Σα

Απφδνζε θαη

ηξνπνπνηεκέλα ζηνηρεία είλαη δηα
ζέζηκα

Πεξηβάι ι νλ

Τι νπνηήζεθε

ζηνπο ρξήζηεο ακέζσ ο.


Ζ δηαρείξηζε η νπ ζπ λνι ηθνχ ζπ ζηήκαηνο
κπνξεί λα γίλεηαηαπνκαθξπζκ έλα κε
αζθ αι ή ηξφπν κέζσ δηεπαθήο.



Απφδνζε θαη
Πεξηβάι ι νλ

Τι νπνηήζεθε

Σν ζχ ζηε κα πξέπεη λακπνξεί λα ηξέμεη
ζηνπο browser ζπ ζθ επψλ θάζε κ εγέζνπ ο

Δπρξεζη ία

Τι νπνηήζεθε

(θηλεηφ, tablet, desktop)

3.9

Γέληξν δηάζπαζεο δηεξγαζηώλ

ρήκα 4.9.1 Γέληξν δηάζ παζεο δηεξγαζηψλ επηρεηξεκαηία
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ρήκα 4.9.2 Γέληξν δηάζ παζεο δηεξγαζηψλ δηαρεηξηζηή
ηα ζρήκαηα 4.9.1 θαη 4.9.2 παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα δέληξσλ δηάζπ αζεο ησλ
δηεξγαζηψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Όπσο παξαηεξνχ κε απφ ηα ζρεδηαγξάκκαηα, ην ζχ ζηε κα
δηαζπ άηαη ζε 2 κεγάι α ππνζπ ζηήκαηα. Σνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ δηαρεηξηζηή. Κάζε
έλα απφ απηά ηα ζπ ζηήκαηα δηαζπ άηαη ζε κηθξφηεξεο ελφηεηεο ι εηηνπξγηθψλ φπσο
θαίλεηαη ζηα ζ ρήκαηα κέρξη ηελ απαίηεζε πνπ πι νπνηείηαη ζε θάζε ζχ ζηε κα. Σν
ζχ ζηε κα ηνπ επηρεηξεκαηία (ζ ρήκα 4.9.1) δηαζπ άηαη ζε 4 ππνελφηεηεο δηεξγαζηψλ. Οη
ελφηε ηεο απηέο είλαη ε δηαρείξηζε δεκνζηεχζεσ λ, πει αηψλ, θξαηήζεσ λ θαη ζει ίδαο ηεο
επηρείξεζε ο.

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο ππνελφηεηεο δηεξγαζηψλ δηαζπ άηαη ζηηο

απαηηήζεηο ηεο. Σν ζχ ζηεκα ηνπ δηαρεηξηζηή (ζρήκα 4.9.2) δηαζπ άηαηζε 3 ππνελφηεηεο
δηεξγαζηψλ.

Οη ελφηε ηεο απηέο είλαη ε δηαρείξηζε επηρεηξήζεσλ, ρξεζη ψλ θαη

θαηεγνξηψλ.

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο ππνελφηεηεο δηεξγαζηψλ δηαζπ άηαη ζηηο

απαηηήζεηοηεο.
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4.

Κεθάιαην 4

Αλάι πζ ε , ρεδίαζε θαηΤι νπνίε ζ ε ησ λ θάζε σ λ αλάπηπμεο

4.1

Δηζαγσγή

37

4.2

1ε θάζε αλάπηπμεο

38

4.3

2ε θάζε αλάπηπμεο

55

4.4

3ε θάζε αλάπηπμεο

78

4.5

4ε θάζε αλάπηπμεο

100

4.6

5ε θάζε αλάπηπμεο

111

4.7

6ε θάζε αλάπηπμεο

125

4.8

7ε θάζε αλάπηπμεο

142

4.9

Αζθάι εηαπζηήκαηνο

170

4.1

Δηζαγσ γή

Όπσο αλαθέξακε θαηπην πάλσ, ζχ κθσ λα κε ην εμει ηθηηθφ κνληέι ν πξσηνηππνπνίεζε ο,
ε αλάπηπμε ηνπ ζπ ζηήκαηνο γίλεηαη ζε θάζεηο φπνπ θάζε επφκελε θ άζε πι νπνηεί
θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο θηίδνληαο πάλσ ζηε λ πξνε γνχ κελε. Ζ ηειεπηαία θάζε είλαη
θαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ παξαδίδεηαη ζηνλ πει άηε.

ε απηφ ην θεθάι αην

παξνπζηάδεηαη αθξηβψο απηή ε εμει ηθηηθή πνξεία ησλ θάζεσλ πνπ ζπ ληει νχ λ ην
νι νθι εξσκ έλν ζχ ζηε κα ζηε λ ηει επηαία θαη 7ε θάζε .
Ζ δνκή θάζε θάζε ο πεξηι ακβάλεηππνθεθάι αηα ηα νπνία αληαλαθι νχ λ ηνλ θχθι ν δσ ήο
θαη αλάπηπμεο ελφο πι εξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο. Πην ζπ γθεθξηκέλα ε θάζε θάζ ε
ζπ λζέηεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσ λ πνπ πξνέθ πς αλ απφ ηε λ έξεπλα πνπ
έγηλε θαη αλαι χζεθ ε (Κεθάι αηα 3.2, 3.3 θαη παξάξηεκα Α), ζ ρεδίαζε

ησλ

βαζηθφηεξσλ ι εηηνπξγηψλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε Use Case Diagrams,
Sequence Diagrams θαη ER. Αθφκα, θάζε θάζ ε πεξηιακβάλεη ηελ πι νπνίε ζ ε ησλ
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απαηηήζεσ λ κε εηθφλεο ζηηοδηάθνξ εο αλαβαζκ ίζεηο ησλ πξσηφηππσλ θαζψο επίζεο θαη
δείγκα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

4.2

1ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.2.1 Πεξηγξαθή
ηε λ πξψηε θάζε

αλάπηπμεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο αλαι χζεθ ε, ζρεδηάζηε θε θαη

πι νπνηήζεθε κέξνο ησλ απαηηήζεσ λ πνπ αθνξ ά ην ζχ ζηε κα ηνπ επηρεηξεκαηία. Αξρηθά
θάπνηνο ρξήζηεο γηα λα απνθηήζεη ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία ζα πξέπεη λα αηηεζεί ηελ
δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ι νγαξηαζκνχ. Αθνχ ην αίηεκα γηα δεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ
επηρεηξεκαηία εγθξηζεί ηφηε ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβ αζε ζ ηελ ηζηνζει ίδα ηνπ
ζπ ζηήκαηνο κέζσ ηεο νπνίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ.
Δπηπξφζζ εηα, ν επηρεηξεκαηίαο αθνχ ζ πλδεζεί ζ ηε πι αηθφξκα ηνπ δηαρεηξηζηή κπνξεί
λα αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζεο.

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο

επηρεηξεκαηίαο έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη θάπνηεο επηρεηξήζεηοκπνξεί λα ηηοδεη, λα ηηο
ηαμηλνκήζεη θαη λα αλαδεηήζεη κεηαμχ απηψλ. Σέι νο ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα
απνζπ λδεζεί.

4.2.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.2.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
Οη πην θάησ απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαι χζεθ αλ ζε απηφ ην θεθάι αην θαη
πι νπνηήζεθαλ ζηελ πξψηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
● χλδεζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζηε πι αηθφξκα
● Αίηεκα δεκηνπξγίαο λέαο επηρείξεζε ο
● Παξνπζίαζε ησλ επηρεηξήζεσ λ ηνπ επηρεηξεκαηία
− Σαμηλφκεζε η σλ επηρεηξήζεσ λ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ επηρεηξήζεσλ
● Απνζχ λδεζε
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4.2.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ
ύλδεζ ε ζην ζ ύζ ηεκα επηρεηξεκ αηία
Ο θάζε ρξήζηε ο κε εγθεθξηκέλν ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία έρεη ηελ
δπλαηφηεηα πι ένλ λα ζ πλδεζεί ζηε λ ηζηνζει ίδα ηνπ ζπ ζηήκαηνο γηα
λα δηαρεηξηζηεί ην ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία ηνπ. Μπαίλνληαο ζηε λ
ηζηνζει ίδα ν ρξήζηε ο θαι είηαη λα εηζάγεη ηε δηεχζπλζε
Δηζαγσ γή

ηνπ

ει εθηξνληθνχ ηαρπδξνκ είνπ ηνπ (email) θαζψο επίζεο θαηηνλ θσδηθφ
πξφζβ αζε η νπο (password) ηα νπνία ζηνηρεία είλαη ηαίδηακε απηά πνπ
ζπ λδέεηαηθαηζ ηελ εθαξκνγή ζα λ πει άηεο. Ζ ηζηνζει ίδα παξέρεηζην
ρξήζηε ηελ πι ήξε δηαρείξηζε ηνπ ι νγαξηαζκ νχ επηρεηξεκαηία θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ.

Δίζ νδνη

Γηεχζπλζε ει εθηξνληθνχ ηαρπδξνκ είνπ (email) - Τπ νρξεσ ηηθφ
Κσδηθφο πξφζβ αζεο ( password) -Τ πνρξεσ ηηθφ
Σν ζχ ζηε κα ππνρξεψλεηηνλ ρξήζηε λα εηζάγεηηα δεηνχκελα ζηνηρεία
ζχ λδεζε ο δηαθνξ εηηθά δελ πξνρσξ ά. Δι έγρεη ηε λ κνξθ ή ηεο εηζφδνπ
ηνπ ρξήζηε.

Πην ζπ γθεθξηκέλα βεβαηψλεηαη φηη ε δηεχζπλζε

ει εθηξνληθνχ ηαρπδξνκ είνπ είλαη ζηε λ ζσ ζηή κνξθ ή πνπ έρεη κηα
ηέηνηα δηεχζπλζε . Αθν χ βεβαησζεί φηηε είζνδνο ηνπ ρξήζηε είλαη
νξζή, απηή ζηέι λεηαη ζην ζεξβ εξ φπνπ θαη γίλεηαη δεχηεξν έι εγρνο
γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζ ηνηρείσ λ απηψλ. Σν ζχ ζηε κα ει έγρεη εάλ ε
δηεχζπλζε απηή θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφοπξφζβ αζεο είλαη ππαξθηνί
Δπεμεξγαζ ία

ι νγαξηαζκνί ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη αλ ν ζπ γθεθξηκέλνο
ι νγαξηαζκφο είλαηι νγαξηαζκ φο επηρεηξεκαηία πνπ έρεηπξφζβ αζε ζην
ζχ ζηε κα δηαρείξηζεο. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη νξ ζά θαη ν ι νγαξηαζκ φο
είλαη επηρεηξεκαηία ηφηε επηζηξέθεηαη κήλπκα επηηπρίαο καδί κε ην
κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε ην νπνίν θαη απνζεθ εχεηαη ζηε λ
πξνζσ ξηλή κλήκε ηνπ browser γηα κει ι νληηθή ρξήζε . ε πεξίπησζε
ι άζνπ ο ζηα ζηνηρεία εηζφδνπ ηφηε ζην ρξήζηε παξνπζηάδεηαη ην
θαηάι ι ει ν κήλπκα ι άζνπ ο θαη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
μαλαπξνζπ αζήζεη.

Έμνδνη

Δπηηπρία: χλδεζε ρξήζηε ζην ζχ ζηε κα, κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ
ρξήζηε (USER_ID)
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Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αίηεκ α δε κηνπξγίαο επηρείξεζεο
Κάζε επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία
θαηλνχξγηα επηρείξεζε ο. Σν ζχ ζηε κα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απηή
Δηζαγσ γή

κέζσ κηαο θφξκαο ηελ νπνία θαι είηαη ν επηρεηξε καηίαο λα ζπ κπι εξψζ εη
παξνπζηάδνληαο έηζη ζηνπο δηαρεηξηζηέο θάπνηεο βαζηθέο πι εξνθ νξίεο
ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζ ε ψζ ηε λα κπνξέζνπ λ λα ηελ εγθξίλνπλ.
Όλνκα επηρείξεζ εο - Τπ νρξεσ ηηθφ
Καηεγνξί α επηρείξεζ εο (πξνθ αζνξηζκ έλεο απφ ΒΓ) - Τ πνρξεσ ηηθφ

Δίζ νδνη

Γηεχζπλζε , Σαρπδξνκ ηθφ θψδηθα - Τπ νρξεσ ηηθφ
Πφι ε (πξνθ αζνξηζκ έλεο απφ ΒΓ) - Τπ νρξεσ ηηθφ
Σε ι έθσλν - Τ πνρξεσ ηηθφ
Πεξηγξαθή
Ο ρξήζηεο εηζάγεηηα πηo πάλσ ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ
ηα ππνρξεσ ηηθά πεδία δελ έρεη ζπ κπι εξσζ εί ηφηε δίλεηαη απηφκαηα
κήλπκα ι άζνπ ο. Αθνχ ζπ κπι εξσζ νχ λ φι α ηα ππνρξεσ ηηθά πεδία θαη ν
ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί γηα λα απνζηαι εί ην αίηεκα ηνπ ηφηε ηα

Δπεμεξγαζ ία

ζηνηρεία απηά καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε
απνζηέι ι νληαη ζην ζεξβ εξ φπνπ θαη θαηαρσξ νχ ληαη ζηε λ βάζε
δεδνκέλσλ ζε θαηάζ ηαζε "pending" γηα λα εγθξηζνχ λ απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο. Ο ρξήζηε ο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηα αηηήκαηα ηνπ
ζην πίλαθα κε ηηο επηρ
εηξήζεηο ηνπ.

Έμνδνη

Δπηηπρία: Καηαρψξεζ ε αηηήκαηνο
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο

Παξνπζ ίαζε ε πηρεηξήζε σ λ ρξήζηε
Αθνχ ν ρξήζηεο έρεη ζπλδεζεί κε επηηπρία ηφηε ζηελ αξρηθή ζει ίδα
Δηζαγσ γή

παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη έλαο
πίλαθαο κε θάπνηεοβαζηθέο πι εξνθ νξίεο γηαηελ θάζε επηρείξεζε
(φλνκα, θαηεγνξία, επαξρία θαηθαηάζηαζε ). Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο
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θάπνηα απφ ηηοεπηρεηξήζεηοκπνξεί λα δεη ηελ πεξηγξαθή ηεο.
Δίζ νδνη

Σν ζχ ζηε κα αλαθηά απφ ηελ πξνζσ ξηλήκλήκε απνζήθ επζεο ηνπ
πεξηεγεηή ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ (USER_ID) ηνπ ζπ λδεδεκέλνπ

Δπεμεξγαζ ία

ρξήζηε. Βάζε απηνχ απνζηέι ι εηαη αίηεκα ζην ζ εξβεξ γηααλάθηεζε
φι σλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ γθεθξηκέλνπ ρξήζηε. Παξνπζηάδνληαη νη
πι εξνθ νξίεο ζηε λ ηζηνζει ίδα.

Έμνδνη

Δπηηπρία: Λίζηα κε φι εο ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ ζπ γθεθξηκέλνπ ρξήζηε
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο

Σαμηλόκεζε ε πηρεηξήζε σ λ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη ηηο
επηρεηξήζεηοηνπ φπσο απηφοεπηζπκεί. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα γίλεηζε
Δηζαγσ γή

νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο.
Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο,

κπνξε ί λα ηαμηλνκήζεη ηηο

επηρεηξήζεηοβάζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, ηεο πφι ε ο
θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπο.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγφκελν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηεηε
πι εξνθ νξία έ ρεη ήδε αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε επηρεηξήζεσλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε επηρεηξήζε σ λ
Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ κε ζθ νπφ λα κπνξεί λα εληνπίζεη θάπνηα επηρείξεζε ηνπ εχθνι α. Ζ
αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνπδήπνηε πεδίνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη
Δηζαγσ γή

ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο. Πην ζπ γθεθξηκέλα ν ρξήζηεο κπνξεί λα
αλαδεηήζεη βάζε νλφκαηνο επηρείξεζε ο, επαξρίαο, θαηεγνξίαο, αθφκε
θαη θαηάζηαζεο.
ηαπηφρξνλα

Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α ηα πεδία

επνκέλσο
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δελ

ρξεηάδεηαη θαζνξηζκ φο ηνπ

πεδίνπ

αλαδήηεζεο.

Ζ αλαδήηεζε είλαη case-insensitive δει αδή ν ρξήζηε ο

κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε θεθαι αία γξάκκαηα είηε κηθξά.
Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο
γίλεηαη ηνπηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηε κα ει έγρεη ηελ είζνδν

Δπεμεξγαζ ία

ηνπ ρξήζηε , βάζε η σλ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηιηξάξεη ηηοπι εξνθ νξίεο
πνπ ππάξρνπλ κέζ α ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία ηαπηφρξνλα θαη
εκθαλίδεη δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δπηηπρία: Λίζηα κε ηηο επηρ
εηξήζεηοπνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ είζνδν ηνπ

Έμνδνη

ρξήζηε.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Απνζ ύλδεζ ε
Ο ρξήζηεο εθφζνλ είλαηζπ λδεδεκέλνο έρεη η
ε λ δπλαηφηεηα λα
Δηζαγσ γή

απνζπ λδεζεί θαη λα απνδεζκ εχζεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ηα νπνία
είλαη απνζ εθεπκέλα ηνπηθά ζηνλ browser.

Δίζ νδνη

Αθνχ ν ρξήζηεο επηιέμεη λααπνζπ λδεζεί ηφηε δηαγξάθεηαη απφ ηε ηνπηθή

Δπεμεξγαζ ία

κλήκε ηνπ browser ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε θαηαπηφο
αλαθαηεπζχλεηαη ζηελ ζει ίδα ζχ λδεζε ο ζην ζχ ζηε κα.
Δπηηπρία: Απνζχ λδεζε

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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4.2.3 ρεδίαζ ε

4.2.3.1 Use Case Diagrams

ρήκα 4.2.3.1.1 Γηάγξακκα πεξηπηψζεσ ο ρξήζε ο
Σν ζρήκα 4.2.3.1.1 πεξηγξάθεη ηελ ι εηηνπξγηθφηε ηα ηνπ ζπ ζηήκαηνο ζηε λ πξψηε θάζε
αλάπηπμεο ηνπ.

Ζ ι εηηνπξγηθφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην δηάγξακκα αθνξ ά ηνλ

επηρεηξεκαηία θαηηελ αι ι ει επίδξαζε ηνπ κε ην ζχ ζηε κα. Πην ζπ γθεθξηκέλα, θαίλεηαη
φηη ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κέζσ ηεο
πι αηθφξκαο, λα αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζε ο θαζψο επίζεο θαη ηελ
απνζχ λδεζε ηνπ απφ ην ζχ ζηε κα.

Oη ι εηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθ αλ πην πάλσ γηα λα

κπνξνχ λ λα εθηειεζηνχ λ πξναπαηηνχλ ν επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ζπ λδεζεί ζην ζχ ζηε κα
ψζ ηε λα ηνπ δνζεί πξφζβαζε ζε απηέο. Δπίζεο ζην ζρήκα βι έπνπκε φηηε πεξίπησζε
ρξήζε ο πξνβνι ή επηρεηξήζεσ λ θάλεη extend ηελ αλαδήηεζε επηρεηξήζεσλ γεγνλφο πνπ
πξνζζ έηεη ζηε λ πξνβνι ή επηρεηξήζεσλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαδήηε ζεο ζε απηέο.
Με άι ι α ι φγηαν ρξήζηε ο έρεη ηελ δπλαηφηεηα αθ νχ πξνβι εζνχ λ νη επηρεηξήζεηοηνπ λα
αλαδεηήζεη βάζ ε θάπνηαο ι έμεο θι εηδί ζε απηέο.
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4.2.3.2 Sequence Diagrams
● χλδεζε ζην ζχζηε κα θαη παξνπζίαζε επηρεηξήζεσλ ηνπ επηρεηξεκαηία

ρήκα 4.2.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο, ζχ λδεζε
ην ζρήκα 4.2.3.2.1 παξαηεξνχ κε πσο κνλαδηθή νληφηεηα πνπ αι ι ε ι επηδξά κε ην
ζχ ζηε κα είλαη ν ρξήζηεο κε ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία. Αξρηθά εηζάγεη ηα ζηνηρεία
ζχ λδεζε ο ηνπ ζηε λ ηζηνζει ίδα θαη έπεηηααπηά απνζηέι ι νληαη κε HTTP Request ζην
API ηνπ ζπ ζηήκαηνο ην νπνίν κέζσ

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πηζηνπνηεί αλ ν

ζπ γθεθξηκέλνο ρξήζηεο είλαη έγθπξνο θαη θαηέρεη ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία. ηε λ
πεξίπησζε απηή επηζηξέθ εη ζην API ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε
δηαθνξ εηηθά δελ επηζηξέθεη ηίπνηα (NULL).

ηελ ζπ λέρεηα ην API απαληά αλ ν

ρξήζηεο είλαη έγθπξνο ή φρη θαη ζηε λ πεξίπησζε πνπ είλαη έγθπξνο επηζηξέθ εηαη ζηε λ
Ηζηνζε ι ίδα (front-end) θαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ. Δάλ ν ρξήζ ηεο δελ είλαη
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έγθπξνο ηφηε δίλεηαη κήλπκα ι άζν πο.

Σέι νο, εάλ ν ρξήζηεο έρεη ζ πλδεζεί κε ην

ζχ ζηε κα ζηέι λεηαη απηφκαηα αίηεκα ζην API καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ
ρξήζηε γηαηελ αλάθηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ λδεδεκέλνπ ρξήζηε. Δπηζηξέθνληαη
ζηε λ Ηζηνζει ίδα (front-end) θαηπαξνπζηάδνληαη.
● Αίηεκα δεκηνπξγίαο θαηλνχ ξγηαο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.2.3.2.2 Γηάγξακκα ξνήο θαηλνχξγηα επηρείξεζε
Αθνχ ν ρξήζηεο ζπ λδεζεί ζην ζχ ζηε κα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία
θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο. Όπσο βι έπνπκε ζην ζρήκα 4.2.3.2.2 αξρηθά ν επηρεηξεκαηίαο
ζα πξέπεη λα ζπ κπι εξψζ εη κηα θφξκα εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηεο θαηλνχ ξγηαο ηνπ
επηρείξεζε ο. ηε λ ζπ λέρεηα απηά ηα ζηνηρεία απνζηέι ι νληαη ζην API ηνπ ζπ ζηήκαηνο
ην νπνίν εθηει εί ην query γηα εηζαγσγ ή ηνπο ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ. Σέι νο ην API
απαληά ζην front-end εάλ ην αίηεκα θαηαρσξ ήζε θε κε επηηπρία. ηελ πεξίπησζε απηή,
ην ζχ ζηε κα εκθαλίδεη κήλπκα επηηπρίαο θαη αλαθαηεπζχλεηαη ζηε λ αξρηθή ζει ίδα.
Γηαθνξ εηηθά, παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο ζην ζχ ζηε κα θαη ν ρξήζηεο θαι είηαη λα
ζπ κπι εξψζεη μαλά ηελ θφξκα.

45

● Αλαδήηεζε ζη ηοεπηρεηξήζεηοηνπ ρξήζηε

ρήκα 4.2.3.2.3 Γηάγξακκα ξνήο αλαδήηεζε ε πηρείξεζε ο
Αθνχ ν ρξήζηεο ζπ λδεζεί θαη αλαθηεζνχ λ νη επηρεηξήζεηο ηνπ απφ ηελ βάζε
δεδνκέλσλ, απηφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη βάζε θάπνηαο ι έμεο θι εηδί
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. Σα πεδία αλαδήηεζεο ζηα νπνία κπνξεί λα αλαδεηήζεη
δελ πεξηνξίδνληαη, δε ι αδή κπνξεί λα αλαδε ηήζεη βάζε

φπνηνπ πεδίνπ ζέι εη.

Δηζάγνληαο ηε ι έμε θι εηδί θηι ηξάξνληαη νη επηρεηξήζεηοηνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζηε λ
νζφλε απηέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ι έμε θι εηδί.
● Απνζχ λδεζε απφ ην ζχζηε κα

ρήκα 4.2.3.2.4 Απνζχ λδεζε
Αθνχ ν ρξήζηεο ζπ λδεζεί ζην ζχ ζηε κα, έρεηηελ δπλαηφηεηα λα απνζπ λδεζεί αλά πάζα
ζηηγκή. Δπηιέγνληαο λα απνζπ λδεζεί, ην ζχ ζηε κα δηαγξάθεηηελ πξνζσ ξηλή κλήκε ηνπ
browser θαη αλαθαηεπζχλεη ηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε ζηε λ ζει ίδα ζχ λδεζε ο.
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4.2.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.2.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ θά ζε 1
Πίλαθαο category
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη πξνθ αζνξηζκ έλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ
ππνζηε ξίδεη ην ζχ ζηε κα. Σηοθαηεγνξίεο απηέο κπνξεί λα αι ι άμεη θαη επεμεξγαζηεί κφλν ν
επηρεηξεκαηίαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

CATEGORY_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

CATEGORY_BUSINESS_NUMBER Int(11)

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
αλήθνπλ ζε θ άζε θαηεγνξία
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CATEGORY_NAME

Varchar(45)

Όλνκα θαηεγνξίαο

CATEGORY_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο θσ ηνγξαθί αο ζηνλ
ζέξβ εξ

Πίλαθαο bussiness
ηνλ πην πάλσ πίλαθα ππάξρνπλ νη πι εξνθ νξίεο πνπ δηαηεξεί ην ζχ ζηε κα γηα θάζε
επηρείξεζε ρσξ ίο φκσο ηηοπι εξνθ νξίεο πνπ αθνξά ηηοθξαηήζεηο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην
ζρήκα θάζε επηρείξεζ ε αλήθεηζε έλα ρξήζηε, ζε κηαθαηεγνξία θαηέρεηκηα θαηάζηαζ ε πνπ
ηελ ραξαθηεξίδεη.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

USER_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

CATEGORY_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

BUSSINESS_NAME

Varchar(45)

Όλνκα εηαηξείαο

BUSSINESS_ADDRESS

Varchar(45)

Γηεχζπλζε εηαηξείαοζηνλ ράξηε

BUSSINESS_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο

BUSSINESS_TOWN

Varchar(45)

Πφι ε εηαηξείαο

BUSSINESS_DESCRIPTION

Varchar(800)

Πεξηγξαθή εηαηξείαο

BUSSINESS_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν εηαηξείαο

BUSSINESS_STATUS_CODE

Int(11)

Καηάζηαζε

(FK)

0 = Αλακνλή γηαέγθξηζε
1 = Δλεξγή ζηνπο ρξήζηεο
2 = Δγθεθξηκέλε
3 = Αλελεξγή γηαρξήζηεο

Πίλαθαο user
ηνλ πίλαθα ησλ ρξεζη ψλ θαηαρσξ νχ ληαη φι α ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζη ψλ πνπ ζπ ι ι έγνληαη
θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχ ζηε κα. Δπίζεο ππάξρεη κηα κεηαβι εηή πνπ θαζνξί δεη αλ ν
ζπ γθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη ι νγαξηαζκ φ επηρεηξεκαηία ψζ ηε λα ηνπ δίλεηαη πξφζβ αζε ζ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπι νγαξηαζκ νχ ηνπ.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή
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USER_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

USER_NAME

Varchar(45)

Όλνκα ρξήζηε

USER_LASTNAME

Varchar(45)

Δπίζεην ρξήζηε

USER_EMAIL

Varchar(45)

Email ρξήζηε

USER_PASSWORD

Varchar(45)

Κσδηθφο ρξήζηε

USER_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν ρξήζηε

USER_IS_BUSINESS

Tinyint(4)

1 αλ ν ρξήζηεο είλαη επηρεηξεκαηίαο, 0 αλ
δελ είλαη

Πίλαθαο bussiness_status
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ πξν θαζνξ ηζκέλεο θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίνο
κπνξεί λα ππάξμεηκηαεπηρείξεζε καδί κε έλα θσ δηθφ πνπ ραξαθηεξίδεηηελ θάζε θαηε γνξία
κνλαδηθά.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_STATUS_CODE

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θσδηθνχ θαηάζηαζεο

BUSSINESS_STATUS_NAM

Varchar(50)

Όλνκα θαηάζηαζ εο κηαεπηρείξεζε ο, πρ

E

ελεξγή, αλελεξγή, εθθξεκή, εγθεθξηκέλε

4.2.4 Τι νπνίε ζ ε
● Οζφλε ζχ λδεζε ο ζην ζχ ζ ηεκα

ρήκα 4.2.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.2.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.2.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

ηα ζρήκαηα 4.2.4.1, 4.2.4.2 θαη4.2.4.3 παξνπζηάδεηαη ε εμει ηθηηθή πνξε ία ηεο νζφλε ο
ζχ λδεζε ο. Όηαλ θάπνηνο επηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζει ίδα ε πξψηε νζφλε πνπ βι έπεη είλαη
απηή ηεο ζχ λδεζε ο ζην ζχ ζηε κα. Όπσο βι έπνπκε ζην ζρήκα 4.2.4.3 γηα ηελ ζχ λδεζε
ζην ζχ ζηε κα απαηηείηαη λα δνζνχ λ ε δηεχζπλζε ει εθηξνληθνχ ηαρπδξνκ είνπ ηνπ
ρξήζηε θαη ν θσδηθφο πξφζβ αζε ο. ε πεξίπησζ ε ι αλζαζκ έλεο κνξθ ήο εηζφδνπ ην
ζχ ζηε κα δελ ζνπ επηηξέπεη λα πξνρσξ ήζεηο παξνπζηάδνληαο κελχκαηα ι άζνπ ο
αλαι φγσο ηεο πεξίπησζε ο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ι άζνπ ο θαίλνληαηζην ζ ρήκα 4.2.4.4.
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ρήκα 4.2.4.4 Μήλπκα ι άζνπ ο
● Αξρηθή ζε ι ίδα ζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.2.4.5 Αξρηθή ζε ι ίδα ζπ ζηήκαηνο
Αθνχ ν ρξήζηεο ζ πλδεζεί κε επηηπρία, αλαθαηεπζχλεηαη ζηε λ αξρηθή ζει ίδα ηνπ
ζπ ζηήκαηνο φπνπ κπνξεί λα δεη έλαλ πίλαθα κε ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ. ηελ πεξίπησζε
φπνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη επηρεηξήζεηο, ν πίλαθαο παξνπζηάδεηαη θελφο. Σα πεδία ηα
νπνία θαίλνληαη ζην πίλαθα είλαη ην φλνκα ηεο επηρείξεζε ο, ε θαηεγνξί α ζηε λ νπνία
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ππάγεηαη ε επηρείξεζ ε, ε επαξρία πνπ βξίζθ εηαη θαη ε θαηάζ ηαζε ηεο επηρείξεζε ο.
Δπηπξφζζ εηα ζηε λ αξρηθή ζει ίδα κπνξνχ κε λα δνχ κε ην θνπκπί απνζχ λδεζεο απφ ην
ζχ ζηε κα, ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη ην θνπκπί γηα αίηεζε
δεκηνπξγίαο λέαο επηρείξεζε ο. ηελ πεξίπησζ ε πνπ ν ρξήζηεο έρεη ήδε αηηεζεί ή
δεκηνπξγήζεη θάπνηα επηρείξεζε ηφηε ν πίλαθαο ηεο αξρηθήο ζει ίδαο θαίλεηαη σοεμήο:

ρήκα 4.2.4.6 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.2.4.7 Πξνζρ έδην ζε ε ι εθηξνληθή
κνξθ ή

ρήκα 4.2.4.8 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

ηα ζρήκαηα 4.2.4.6, 4.2.4.7 θαη4.2.4.8 κπνξνχ κε λα δνχ κε ηελ εμει ηθηηθή πνξεία ησλ
πξσηφηππσλ ηεο ζει ίδαο κε ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ επηρεηξεκαηία. Όπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.2.4.8 ε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζε ο κπνξεί λα πεξάζεη απφ 4 δηαθνξ εηηθέο
θάζεηο. Οηθαηαζηάζεηοπνπ κπνξεί λα βξεζεί κηαεπηρείξεζε είλαη:
−

Δθθξεκή: Ο ρξήζηεο έρεηαηηεζεί ηελ δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζε ο ηνπ αι ι ά δελ
έρεη ιάβεη απάληεζε έγ θξηζεο ή απφξξης εο αθφκα.

−

Δγθεθξηκέλε: Σν αίηεκα ηνπ ρξήζηε γηα δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζε ο έρεη
εγθξηζεί αι ι ά ν ρξήζηε ο δελ άλνημε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζει ίδα αθφκα
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−

Αλελεξγή: Ζ ζει ίδα ηε ο επηρείξεζε ο ηνπ ρξήζηε έρεη δεκηνπξγε ζεί αι ι ά δελ
είλαη νξαηή ζηνπο ρξήζηεο.

−

Δλεξγή: Ζ ζει ίδα ηεο εθαξκνγήο είλαη νξαηή ζηνπο ρξήζηεο.

Δπηπξφζζ εηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβ άι εη πεξηζζφηεξεο πι εξνθ νξίεο ζρεηηθά κε ηε λ
επηρείξεζε ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πεηπραίλεη απηφ είλαη επηιέγνληαο κηα
επηρείξεζε απφ ην πίλαθα παηψληαο πάλσ ηεο. Απηφκαηα ε ζπ γθεθξηκέλε γξακκή ηνπ
πίλαθα επεθηείλεηαη πξνο ηα θάησ φπσο θαίλεηαηζηε λ παξαθάησ εηθφλα

ρήκα 4.2.4.9 Πι εξνθ νξίεο επηρείξεζε ο
Όηαλ επεθηαζεί ε επηι εγκέλε επηρείξεζε κπνξνχ κε λα δνχ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο
επηρείξεζε ο θαη ην θνπκπί "Έλαξμε " κε ην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο κπνξ εί λα αλνίμεη
ηελ πεξηήγεζε ζηε ζε ι ίδα ηεο ζπ γθεθξηκέλεο επηρείξεζε ο. Ζ ι εηηνπξγία ηνπ θνπκπηνχ
δελ έρεη πι νπνηεζεί αθφκα.

● Αλαδήηεζε ε πηρείξεζε ο

ρήκα 4.2.4.11 Πξνζρ έδην ζε ε ι εθηξνληθή

ρήκα 4.2.4.10 Πξνζρ έδην ζε ρ αξηί

κνξθ ή
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ρήκα 4.2.4.12 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα αλαδεηήζεη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσ λ ηνπ. Ζ
αλαδήηεζε γίλεηαη ηνπηθά αθνχ ηα δεδνκέλα ππάξρνπλ ήδε ζην front-end.

Ζ

αλαδήηεζε είλαη δπλαηή ζε φι α ηα πεδία ηνπ πίλαθα ρσξ ίο θαλέλα πεξηνξηζκ φ. Ο
ηξφπνο πνπ γίλεηαη είλαη φηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη θάπνην πεξηερφκελν ζηε λ γξακκή
αλαδήηεζεο ηφηε ην ζχ ζηε κα θηι ηξάξεη ηηοεπηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην πίλαθα
παξνπζηάδνληαο έηζη ηηοεπηρεηξήζεηοπνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ι έμε θι εηδί.

● Αίηεκα δεκηνπξγίαο θαηλνχ ξγηαο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.2.4.13 Αίηεκα δεκηνπξγίαο επηρείξεζε ο
Όπσο θαίλεηαη ζηε λ εηθφλα ν ρξήζηεο θαι είηαη λα εηζάγεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζε ο ηνπ ηα νπνία ζα εμεηάζνπ λ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ψζ ηε λα
κπνξέζνπ λ λα εγθξίλνπλ ή λα απνξξί ς νπλ ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο επηρείξεζε ο. Σα
πεδία πνπ ζεκαδ εχνληαη κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεσ ηηθά. Ζ θφξκα εκθαλίδεη ηα
θαηάι ι ει α κελχκαηα ι άζνπ ο ζε π εξίπησζε εηζαγσγή ο δεδνκέλσλ π νπ δελ είλαη νξζά.
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4.3

2ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.3.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξφλ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ αθνξ νχ λ
ηηοδεκνζηεχζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεην επηρεηξεκαηίαο ζηε ζε ι ίδα ηεο επηρείξεζε ο ηνπ
θαζψο επίζεο θαηηελ δηαρείξηζε ησλ πει αηψλ ηνπ. Πην ζπ γθεθξηκέλα ν επηρεηξεκαηίαο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζ έζεη λέα δε κνζίεπ ζε ζηε λ ζει ίδα ηνπ κε θείκελν ή/θαη
εηθφλα.

Δπίζ εο κπνξε ί λα θάλεη πξνε πηζθφπεζε ηεο δεκνζίεπ ζεο ηνπ πξηλ ηε λ

θαηαρσξ ήζεη ζην ζχ ζηε κα. Δπηπξφζζ εηα, κπνξεί λα δηαγξάς εη θάπνηα παι αηφηεξε
δεκνζίεπ ζε.

Όζνλ αθν ξά ηε ζει ίδα κε ηνπο πει άηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηε λ

επηρείξεζε , ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα ηνπο πξνβάι εη,λα αλαδε ηήζεη κεηαμχ απηψλ κε
ι έμεηο θι εηδηά,λα ηνπο ηαμηλνκήζεη θαζψο επίζεο θαη λα δηαγξάς εη ή λα κπι νθάξεη
κφληκα θάπνηνλ. Οη πει άηεο παξνπζηάδνληαη αλά ζει ίδα φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί
λα επηι έμεη ηνλαξηζκφ ησλ εγγξαθψ λ ζε θ άζε ζε ι ίδα.

4.3.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.3.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
●

Έλαξμε πεξηήγεζεο ζ ε ζ ει ίδα ζπ γθεθξηκέλεο επηρείξεζε ο

●

Πξνβνι ή δεκνζηεχζεσ λ επηρεηξεκαηία ζηε ζει ίδα ηεο επηρείξεζ εο

●

Πξνζζήθ ε λέαο δεκνζίεπ ζεο ζ ηελ ζει ίδα κε θείκελν ή/θαη εηθφλ
α

●

Πξνεπηζθφπεζε δ εκνζίε πζεο

●

Γηαγξαθή δ εκνζίεπ ζεο

●

Πξνβνι ή ρξεζ ηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ επηρείξεζε

●

Αλαδήηεζε ρξεζη ψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ επηρείξεζε

●

Σαμηλφκεζε ρ ξεζη ψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη κε βάζε θάπνηαο ζηήι εο

●

Γηαγξαθή θάπνηνπ ρξήζ ηε απφ ηελ επηρείξεζε

●

Μπι νθάξηζκα θάπνηνπ ρξήζηε κφληκα απφ ηελ επηρείξεζε
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4.3.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ
Έλαξμε π εξηήγεζεο ζ ε θάπνηα ζειίδα επηρείξε ζ εο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κηα απφ ηηο
επηρεηξήζεηοηνπ απφ ηελ αξρηθή ζει ίδα θαηλα μεθηλήζεη ηελ πεξηήγεζε
Δηζαγσ γή

ζε απηή. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο παηήζεη "Έλαξμε" ζε θάπνηα απφ ηηο
επηρεηξήζεηοηνπ ηφηε αλνίγεη ε ζει ίδα θαη κπνξε ί λα επεμεξγαζηεί ηελ
επηρείξεζε ηνπ, ηνπο πει άηεο ηνπ, ηηοδεκνζηεχζεηο ηνπ θαζψο θαη ην
πξφγξακκα θξαηήζεσ λ ηνπ.

Δίζ νδνη

Αθνχ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη θάπνηα επηρείξεζε

Δπεμεξγαζ ία

"Έλαξμε", απνζεθ εχεηαη ζην

θαη παηήζεη

Session ην ID ηεο επηι εγκέλεο

επηρείξεζε ο γηα κει ι νληηθή ρξήζε .

Δπίζεο αλνίγεη ε ζει ίδα ηεο

επηρείξεζε ο κε αξρηθή ζ ει ίδα απηή ησλ δεκνζηεχζεσ λ.
Δπηηπρία: Πξνβνι ή ζε ι ίδαο ηεο επηιεγκέλεο επηρείξεζε ο
Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή δε κνζ ηεύζ εσλ
Αθνχ ν επηρεηξεκαηίαο κπεη ζηελ ζει ίδα θάπνηαο επηρείξεζε ο ηνπ ηφηε
Δηζαγσ γή

πξνβάιινλ ηαη νη δε κνζηεχζεηοπνπ έρεη ήδε αλαξηήζεη ζηελ ζει ίδα ηνπ.
Δάλ δελ ππάξρνπλ δελ παξνπζηάδνληαη δεκνζηεχζεηο.

Δίζ νδνη

Σν ζχ ζηε κα αλαθηά απφ ηελ πξνζσ ξηλήκλήκε απνζήθ επζεο ηνπ
πεξηεγεηή ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ (BUSINESS_ID) ηεο

Δπεμεξγαζ ία

επηιεγκέλεο επηρείξεζε ο. Βάζε απηνχ απνζηέι ι εηαη αίηεκα ζην ζεξβεξ
γηααλάθηεζ ε φι σλ δεκνζηεχζεσ λ ηεο ζπ γθεθξηκέλεο επηρείξεζε ο.
Παξνπζηάδνληαη νη δε κνζηεχζεηοζην επηρεηξεκαηία.
Δπηηπρία: Λίζηα κε φι εο ηηοδεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζε ο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Πξνζ ζήθ ε δε κνζ ίεπζεο κε θείκελν ή/θαη εηθόλα
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα πξν ζζέζεη λέα δεκνζίεπ ζε

Δηζαγσ γή

ζηε λ επηρείξεζε ηνπ.

Μηα δεκνζίεπ ζε κπνξεί λα απνηει είηαη απφ

θείκελν ή/θαη εηθφλα.

Σν ζχ ζηε κα παξέρεη ζην επηρεηξεκαηία ηελ

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κηα θσ ηνγξαθί α απφ ηνλ ππνι νγηζηή ηνπ θαη λα
ηελ αλεβάζεη ζην ζχ ζηεκα καδί κε κηα πεξηγξαθή.

Σέι νο κπνξεί λα

θαηαρσξ ήζεη ηελ δεκνζ ίεπζε ηνπ ζην ζχ ζηε κα θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο
δεκνζηεχζεηοκε ηελ εκεξνκ ελία δεκνζίεπ ζεο.
Δίζ νδνη

Κείκελν (πξναηξεηηθ
ά) ή/θαη Δηθφλ
α (πξναηξεηηθ
ά)
Όηαλ ν ρξήζηεο θαηαρσξ ήζεη ηε δεκνζίεπ ζε ηνπ, ην θείκελν θαη ε

Δπεμεξγαζ ία

εηθφλα ζηέι λνληαη ζην ζεξβ εξ καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο
επηρείξεζε ο (BUSINESS_ID) θαη θαηαρσξ νχ ληαη ζην ζχ ζηε κα καδί κε
ηελ εκεξνκ ελία θαη ψξα θαηαρψξεζεο.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνεπηζθόπεζε δεκ νζ ίεπζ εο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάι εη ηε δεκνζίεπ ζε
Δηζαγσ γή

ηνπ πξηλ ηελ θαηαρσξ ήζ εη. Απηφ ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηελ
δεκνζίεπ ζε ηνπ αθξηβψο φπσο ζα θαίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο φηαλ ηελ
θαηαρσξ ήζεη.

Δίζ νδνη

Υξε ζηκνπνηψληαο ην θείκελν θαη ηελ εηθφλα πνπ έρεη αλεβάζεη ν

Δπεμεξγαζ ία

ρξήζηεο ζην πι αίζην δεκηνπξγίαο λέαο δεκνζίεπ ζεο πξνβάι ι εηαη ε
δεκνζίεπ ζε

αθξηβψο φπσο απηή ζα θαλεί ζηνπο ρξήζηεο φηαλ

θαηαρσξ εζεί.
Δπηηπρία: Πξνεπηζθφπεζ ε δεκνζίεπ ζεο
Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Γηαγξαθή δε κνζ ίεπζεο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγξάς εη νξηζηηθά
παι αηφηεξεοδεκνζηεχζεηο ηνπ απφ ην ζχ ζηε κα. Απηφκαηα ε δεκνζίεπ ζε

Δηζαγσ γή

θεχγεη απφ ηελ ηζηνζειίδα.
Δπηιεγκέλε δεκνζίεπ ζεο

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

ηέι λεηαη ζην ζεξβ εξ ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο επηιεγκέλεο
δεκνζίεπ ζεο θα η δηα
γξάθεηαη απφ ηελ βάζε δ εδνκέλσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο
Δπηηπρία: Γηαγξαθή δε κνζίεπ ζεο, κ ήλπκα επηηπρίαο
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνι ή ρξεζηώ λ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζ ηελ επηρείξεζε
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα πξν βάι ι εη ηνπο ρξήζ ηεο νη
νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Γηα λα ην θάλεη απηφ
πξέπεη λα παηήζεη ζην tab "Πει άηεο" πνπ βξίζθ εηαη ζηε λ αξηζηεξή
Δηζαγσ γή

πι επξά ηεο νζφλε ο. Οη πει άηεο πξνβάι ι νληαη ζ ε πίλαθα. Σα ζηνηρεία
ησλ πει αηψλ πνπ πξνβά ι ι νληαηζηνλ επηρεηξεκαηία είλαηφλνκα, επίζεην,
email θαη ηει έθσλν ηνπ ρξήζηε. Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηε ηα
λα επηιέμεη πφζεο θαηαρσξ ήζεηο επηζπκεί λα παξνπζηάδνληαη ζε θάζε
ζει ίδα.
-

Δίζ νδνη

Αθνχ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη λα πξνβά ι εη ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη
Δπεμεξγαζ ία

εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ, ζηέι λεηαηζην ζεξβ εξ έλα αίηεκα κε
ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο επηρείξεζε ο (BUSINESS_ID) θαη
αλαθηψληαηαπφ ηελ βάζ ε νη πι εξνθ νξίεο ησλ ρξεζηψλ.
Δπηηπρία: Λίζηα κε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε ρξ εζηώ λ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ επηρείξεζε
Δηζαγσ γή

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη κεηαμχ ησλ
ρξεζη ψλ πνπ είλαηεγγεγξακκέλνηζηε λ επηρείξεζ ε ηνπ. Τπ άξρεηπι αίζην
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εηζφδνπ φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα εηζάγεη θάπνηα ι έμε θι εηδί. Ζ
αλαδήηεζε γίλεηαη ζε φι α ηα πεδία ηνπ πίλαθα.
Λέμε θι εηδί

Δίζ νδνη

Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηνλ ρξεζ ηψλ ππάξρνπλ
Δπεμεξγαζ ία

ήδε ζην front-end. Αθν χ ην ζχ ζηε κα πάξεη ηελ είζνδν ηνπ επηρεηξεκαηία
αλαδεηά ζ ηα ζηνηρεία ησλ πει αηψλ ζε φι α ηα πεδία ηνπ πίλαθα γηα
θαηαρσξ ήζεηοπνπ ηθαλνπνηνχλ ηε ι έμε θι εηδί.
Δπηηπρία: Λίζηα κε ηηο θαηαρσξ ήζεηοπνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ ι έμε θι εηδί
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Σαμηλόκεζε ρξε ζ ηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζ ηελ επηρείξεζε
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη ηηοπι εξνθ νξίεο
Δηζαγσ γή

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα κε ηνπο πει άηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ
επηρείξεζε ηνπ. Απηφ γίλεηαη επηι έγνληαο κηα ζηήι ε βάζε ηελ νπνία ζα
γίλεη ε ηαμηλφκεζε
ηήι ε πίλαθα πει αηψλ

Δίζ νδνη

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψ λ ηνπ πίλαθα κε ηνπο πει άηεο γίλεηαη ηνπηθά.
Δπεμεξγαζ ία

Αθνχ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη κηα ζηήι ε ην ζχ ζηε κα ηαμηλνκεί θαη
παξνπζηάδεη ηαδεδνκέλα.
Δπηηπρία: Σαμηλνκεκέλα ζηνηρεία πει αηψλ
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Γηαγξαθή θάπνηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε από ηελ επηρείξεζε
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα απφ ηνλ πίλαθα κε ηνπο πει άηεο
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ λα επηιέμεη θάπνην πει άηε
Δηζαγσ γή

θαη λα ηνλ δηαγξάς εη. Γηαγξάθνληαο θάπνην εγγεγξακκέλν πει άηε
απηφκαηα απηφοδελ είλαη πι ένλ εγγεγξακκέλνο ζηε λ επηρείξεζ ε θαη δελ
κπνξεί λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε ζε α πηή.

Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλνο πει άηεο
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ηέι λεηαη ζην ζεξβ εξ ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε
Δπεμεξγαζ ία

(USER_ID) καδί κε ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο επηρείξεζε ο
(BUSINESS_ID) θαη δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ εγγεγξακκέλσλ
ρξεζη ψλ ε θαηαρψξεζε φπνπ ν ρξήζηεο είρε εγγξαθεί ζηε λ επηρείξε ζε
Δπηηπρία: Γηαγξαθή ρξήζηε , κήλπκα απνηπρίαο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Μόληκν κπινθ άξηζκα θάπνηνπ εγγεγξακκέλνπ ρξήζ ηε
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα επηιέμεη θάπνην απφ ηνπο
πει άηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ θαη λα ηνλ κπι νθάξεη
Δηζαγσ γή

κφληκα απφ απηή. Μπι νθάξνληαο κφληκα θάπνην δελ ζα κπνξεί πι ένλ απηφο
ν πει άηεο λα εγγξαθεί ζηε λ επηρείξεζ ε, δελ ζα κπνξεί λα θάλεη θάπνηα
θξάηεζε ζε απηή αι ι ά νχηε λα δεη ηελ ζει ίδα ηεο επηρείξεζε ο.

Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
ηέι λεηαη ζην ζεξβ εξ ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ πει άηε (USER_ID)
θαη ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο επηρείξεζε ο (BUSINESS_ID).

Δπεμεξγαζ ία

Γηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ φηην πίλαθαο ήηαλ εγγεγξακκέλνο
ζηε ζπ γθεθξηκέλε επηρείξεζε , δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πίλαθα κε ηηο
αγαπεκέλεο επηρεηξήζεηο αλ απηή ήηαλ ζηηο αγαπεκέλεο θαη ηέινο
θαηαρσξ είηαη ζην ζχζηε κα φηη ν ρξήζηεο είλαη κπι νθαξηζκέλνο κφληκα

Έμνδνη

Δπηηπρία: Μπι νθάξηζκα ρξήζηε, κήλπκα επηηπρίαο
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ παξνπζηάζηε θε
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4.3.3 ρεδίαζ ε

4.3.3.1 Use Case Diagrams


Γηάγξακκα ρξήζ εο ζρεηηθά κε ηηο δεκνζηεχζεηοκηαο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.3.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο δεκνζηεχζεσ λ

Σν δηάγξακκα ρξήζε ο 4.3.3.1.1 πεξηγξάθεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζ ηε λα πξνζζ έηεη
δεκνζηεχζεηο ζηε λ ζει ίδα ηεο επηρείξεζ εο ηνπ θαζψο επίζεο θαη άι ι εο ζρεηηθέο
ι εηηνπξγίεο. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα πξνβ άι εηηηοκέρξη ζηηγκήο
δεκνζηεχζεηο ηεο ζει ίδαο ηνπ, έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα πξνζζ έζεη κηα λέα δεκνζίεπ ζε
ζην ζχ ζηε κα ηνπ ηελ νπνία ζα κπνξνχ λ λα δνπλ νη ρξήζηεο, κπνξεί λα δηαγξάς εη
παι αηφηεξεοδεκνζηεχζεηο πνπ έρεη θάλεη ζ ηελ ζει ίδα ηνπ θαη ηέινο κπνξεί λα θάλεη
πξνεπηζθφπεζε ηεο δεκνζίεπ ζεο ηνπ πξηλ ηελ δεκνζηεχζεη. Απαξαίηεηε πξνυ πφζεζε
γηα λα κπνξεί ν επηρεηξεκαηίαο λα εθηει έζεη κηα απφ ηηοπξν αλαθεξζέ λ ι εηηνπξγίεο
είλαη λα έρεη επηιέμεη κηα απφ ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ έλαξμε
πεξηήγεζεο ζε απηήλ.

Δπηπξφζζ εηα, ζηνλ επηρεηξεκαηία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα

αλεβάζεη κηα θσ ηνγξαθί α πνπ ζα ζπ λνδεχεη ηελ δεκνζίεπ ζε ηνπ ε νπνία είλαη
πξναηξεηηθ
ή.
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Γηάγξακκα ρξήζ εο γηαηελ δηαρείξηζε η σλ πει αηψλ κηαο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.3.3.1.2 Γηάγξακκα ρξήζε ο πει αηψλ
Όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.3.3.1.2, αθνχ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη ηελ έλαξμε
πεξηήγεζεο ζε κηααπφ ηηοζει ίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ έρεηηελ δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ
menu λα επηι έμεη λα δεη ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε
ηνπ. Αθνχ πξνβάι εη ηνπο πει άηεο ηεο επηρείξε ζεο ηνπ, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
θηι ηξάξεη ηνλ πίλαθα κε ηηοεγγξαθέο απηέο αλαδεηψληαο κεηαμχ ησλ πει αηψλ ηνπ κε
βάζε νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν πεδίν επηζπκεί. Δπηπξφζζ εηα, κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηηο
εγγξαθέο κε ηνπο πει άηεο ηνπ. Δπίζεο, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
δηαγξάς εη θάπνην απφ ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ
σο επίζεο θαη λα κπι νθάξεη θάπνηνλ ρξήζ ηε κφληκα. Ζ δηαγξαθή ελφο ρξήζηε έρεη σο
απνηέι εζκ α ν ζπ γθεθξηκέλνο ρξήζηεο λα κελ κπνξεί λα παξαθνι νπζήζεη ηηο
δεκνζηεχζεηο ή λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε κέζσ ηεο ζει ίδαο ηεο επηρείξεζ εο. Παξφι α
απηά κπνξεί λα θάλεη μαλά εγγξαθή ζηε λ ζε ι ίδα ηεο επηρείξεζ εο θαη λα έρεη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθ αλ πην πάλσ. Λχζε ζε απηφ δίλεηην κφληκν κπι νθάξηζκα
ελφο ρξήζηε φπνπ πι ένλ ν ρξήζ ηεο δελ ζα κπνξεί θαλ λα δεη ηελ ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο αθνχ δελ ζα ηνπ εκθαλίδεηαη ζην ζχζηε κα.
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4.3.3.2 Sequence Diagrams
● Πξνζζήθ ε λέαο δεκνζίεπ ζεο

ρήκα 4.3.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο λέα δεκνζίεπ ζε
Σν ζρήκα 4.3.3.2.1 αθνξ ά ηελ πξνζζ ήθε λέαο δεκνζίεπ ζεο ζηε λ ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο. Παξαηεξν χκε πσο κνλαδηθή νληφηεηα πνπ αι ι ε ι επηδξά κε ην ζχ ζηε κα
είλαη ν επηρεηξεκαηίαο. Αξρηθά, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ην θείκελν ηεο λέαο
δεκνζίεπ ζεο θαζψο επίζεο θαη κηα εηθφλα ζ ρεηηθή κε ην θείκελν. Αθνχ εηζαρζνχ λ ηα
ζηνηρεία, αλ ν ρξήζ ηεο αλεβάζεη θάπνηα εηθφλα απηή ζα πξνβι εζεί ζε πι αίζην δίπι α
απφ ην θείκελν ηεο δεκνζίεπ ζεο. ηελ ζπ λέρεηα φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη λα
θαηαρσξ ήζεη ηελ δεκνζίεπ ζε

ηνπ, ην ζχ ζηε κα απνζεθ εχεη ηελ αλεβαζκ έλε

θσ ηνγξαθί α ζην ζεξβ εξ, απνζεθ εχεη ην link ηνπ ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ θαη επηζηξέθεη
ζηε λ ηζηνζει ίδα ην κνλαδηθφ αλαγλσξ ηζηηθφ ηεο θαηλνχξγηαο δεκνζίεπ ζεο.

Σέι νο

γίλεηαηαθφκα έλα αίηεκα ζην API ηνπ ζπ ζηήκαηνο ην νπνίν αθνξ ά ηελ ελεκέξσζ ε ηεο
δε κνζίεπ ζεο κε επηπξφζζ εηα ζηνηρεία φπσο είλαη ην θείκελν ηεο δεκνζίεπ ζεο. Αθνχ
θαηαρσξ εζνχ λ νξζά φι α ηα ζηνηρεία ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ απηή απαληά κε ην
θαηάι ι ει ν κήλπκα θαη έπεηηα ε ηζηνζει ίδα κε ηελ ζεηξά ηεο ελεκεξψλεη ηνλ
επηρεηξεκαηία κε ηελ επηηπρία ή απνηπρία θαηαρψξεζεο ηεο δεκνζίε πζεο.

ηε λ

πεξίπησζε φπνπ ε δεκνζίεπ ζε θαηαρσξ εζεί κε επηηπρία, απηή εκθαλίδεηαη απεπζείαο
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ζηηοδεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζε ο θαζψο θαη ζ ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε
ζηε λ επηρείξεζε.
● Πξνεπηζθφπεζε δ εκνζίε πζεο

ρήκα 4.3.3.2.2 Γηάγξακκα ζεηξάο πξνεπηζθφπεζ ε δεκνζίεπ ζεο
Σν ζρήκα 4.3.3.2.2 αθ νξά ηελ δπλαηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία λα πξνβάι εη ηελ
δεκνζίεπ ζε ηνπ πξηλ ηελ θαηαρσξ ήζεη ζην ζχ ζηε κα.

Γηα ηελ πι νπνίεζε

ηεο

ζπ γθεθξηκέλεο ι εηηνπξγίαο δελ απαηηείηαη ην API θαη ε βάζε δεδνκέλσλ αθνχ φι α ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία βξίζθ νληαη ήδε ζηελ ηζηνζει ίδα. Δπηιέγνληαο πξν επηζθφπεζ ε
ηεο δεκνζίεπ ζεο ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δεη ην πνζη ηνπ αθξηβψο φπσο απηφ ζα
θαίλεηαη ζηελ ηζηνζει ίδα ηνπ θαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.
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● Γηαγξαθή δ εκνζίεπ ζεο

ρήκα 4.3.3.2.3 Γηάγξακκα ζεηξάο δηαγξαθή δε κνζίεπ ζεο
Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη θάπνηα απφ ηηο παι αηφηεξεο
δεκνζηεχζεηο ηνπ θαη λα ηελ δηαγξάς εη απφ ην ζχ ζηε κα. Δπηιέγνληαο ηελ δεκνζίεπ ζε
πνπ ζέι εη λα επηιέμεη απηή αθαηξείηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ε
εηθφλα ηνπ πνζη δηαγξάθεηαη απφ ηνλ ζεξβ εξ. Σν API απαληά κε ηνλ θαηάι ι ε ι ν
θσδηθφ επηηπρίαο ή απνηπρίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίε πζε δηαγξάθεθ ε επηηπρψο
ηφηε γίλεηαη update ε ζ ει ίδα κε ηεο ελεκεξψζ εηο θαη αθ αηξείηαη ε δεκνζίεπ ζε πνπ
δηαγξάθεθ ε.

ηε λ πεξίπησζε φπνπ παξνπζηάζηεθε θάπνην ζθ άι κα θαηά ηε λ

δηαδηθαζία, ε ηζηνζει ίδα παξνπζηάδεη ην θαηάι ι ε ι ν κήλπκα ι άζνπ ο.
● Αλαδήηεζε εγ γεγξακκέλσλ ρξεζη ψλ

ρήκα 4.3.3.2.4 Γηάγξακκα ζεηξάο αλαδήηεζε πει άηε
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Μηα απφ ηηοι εηηνπξγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ επηρεηξεκαηία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
ρξεζη ψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηε λ επηρείξεζ ε ηνπ είλαη ε αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ
ρξεζη ψλ. Ζ ζπ γθεθξηκέλε ι εηηνπξγία γίλεηαηηνπηθά ζηo front end αθνχ ππάξρνπλ ήδε
φι εο νη απαξαίηεηεο πι εξνθ νξίεο.

Ο επηρεηξεκαηίαο εηζάγεη ι έμε θι εηδί θαη

θηι ηξάξνληαη ηα ζ ηνηρεία ησλ ρξεζη ψλ βάζε ηεο ι έμεο θι εηδί παξνπζηάδνληαο
δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ζην επηρεηξεκαηία.
● Σαμηλφκεζε εγ γεγξακκέλσλ ρξεζη ψλ

ρήκα 4.3.3.2.5 Γηάγξακκα ζεηξάο ηαμηλφκεζε π ει αηψλ
Παξφκνηα κε ηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ ρξήζηε ε ηαμηλφκεζε ρξεζη ψλ ι εηηνπξγεί
ηνπηθά.

Ο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηηο εγγξαθέο ησλ ρξεζη ψλ

επηιέγνληαο κηααπφ ηηοζηήι εο.
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● Γηαγξαθή ρξήζηε απφ ηε λ επηρείξεζε

ρήκα 4.3.3.2.6 Γηάγξακκα ξνήο δηαγξαθή ρξήζηε
Ο επηρεηξεκαηίαο κπνξ εί αλά πάζ α ζηηγκή λα δηαγξάς εη θάπνην ρξήζηε απφ ηελ
επηρείξεζε ηνπ δε ι αδή λα κελ είλαη πι ένλ εγγεγξακκέλνο ζε απηή. Δπηιέγνληαο λα
δηαγξάς εη θάπνηνλ ρξήζ ηε, ζηέι λεηαη ζην backend ην USER ID θαη ην BUSINESS ID
θαη δηαγξάθεηαη απφ ηελ βάζ ε δεδνκέλσλ ε εγγξαθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα
εγγεγξακκέλα κέι ε ησλ επηρεηξήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία νι νθι εξσζ εί
κε επηηπρία γίλεηαη update ν πίλαθαο κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο πει άηεο θαη αθαηξείηαη ν
ρξήζηεο πνπ δηαγξάθεθ ε. ε πεξίπησζε ι άζνπ ο παξνπζηάδεηαη ηνθαηάι ι ε ι ν κήλπκα.
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● Μφληκν κπι νθάξηζκα εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε

ρήκα 4.3.3.2.7 Γηάγξακκα ξνήο κπι νθάξηζ κα ρξήζ ηε

Παξφκνηα κε ηελ δηαγξαθή θάπνηνπ ρξήζηε, φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη θάπνην
ρξήζηε γηα λα κπι νθάξεη κφληκα απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ηφηε απηφο δηαγξάθεηαη απφ
ην πίλαθα κε ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη
απφ ην πίλαθα κε ηα αγαπεκέλα εάλ ππήξρε.

Δάλ ππάξμεη θάπνην ζθ άι κα ζηε

δηαγξαθή ηνπ ρξήζηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο.

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην

ζχ ζηε κα θαηαρσξ εί ζην πίλαθα κε ηνπο κπι νθαξηζκέλνπο ρξήζηεο ην κνλαδηθφ
αλαγλσξ ηζηηθφ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο επηρείξεζ εο ψζ ηε ν ρξήζηεο λα ράζεη θάζε
πξφζβ αζε

ζηε ζει ίδα ηεο επηρείξεζε ο.

ε πεξίπησζε

θάπνηνπ ζθ άι καηνο

παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο δηαθνξ εηηθά ελε κεξψλεηαη ε ι ίζηα κε ηνπο πει άηεο
αθαηξψληαο απφ κέζα ηνλ κπι νθαξηζκέλν ρξήζηε .
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4.3.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

Γηάγξακκα ξνήο 4.3.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ θά ζε ο 2
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Πίλαθαο town
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη πξνθ αζνξ ηζκέλεο πφι εηοηεο Κχπξνπ ε νπνίεο είλαη
Λεπθσζ ία, Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο θαη Ακκφρσζ ηνο καδί κε έλα κνλαδηθφ
αλαγλσξ ηζηηθφ γηαηελ θάζε πφι ε. Κάζε επηρείξε ζε α ληηζηνηρ
εί ζε κ ηαπφι ε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

TOWN_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ πφι εο

TOWN_NAME

Varchar(15)

Όλνκα πφι εο

Πίλαθαο posts
ηνλ πην πάλσ πίλαθα ππάξρνπλ

πι εξνθ νξίεο πνπ δηαηεξεί ην ζχ ζηε κα γηα θάζε

δεκνζίεπ ζε πνπ θάλεη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Κάζε δεκνζίεπ ζεο
αληηζηνηρ
εί ζε κ ηαεπηρείξεζε .
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

POST_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ δεκνζίεπ ζεο

BUSSINESS_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

POST_TEXT

Varchar(5000)

Κείκελν ηεο δεκνζίεπ ζεο

POST_IMAGE_URL

Varchar(1000)

URL ζην ζεξβεξ γηα ηε θσ ηνγξαθί α
ηεο δεκνζίεπ ζεο

POST_DATE_TIME

Varchar(50)

Ζκεξνκ ελία δεκνζίεπ ζεο

Πίλαθαο bussiness_block_user
ηνλ ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα θαηαρσξ νχ ληαη νη κπι νθαξηζκέλνη ρξήζηεο. Πην ζπ γθεθξηκέλα
φηαλ θάπνηνοεπηρεηξεκαηίαο κπι νθάξεη θάπνην ρξήζηε κφληκα ζα θαηαρσ ξεζεί κηαεγγξαθή
ζε απηφ ην πίλαθα ψζ ηε ην ζχ ζηε κα λα κε λ δίλεη ζε θακία πεξίπησζε πξφζβ αζε ζηε
ζπ γθεθξηκέλε επηρείξεζ ε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

BLOCK_REASON

Varchar(2000)

Λφγνο κπι νθαξίζ καηνο
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Πίλαθαο user_enrolled_bussiness
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ φι εο νη επηρεηξήζεηοζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνο
θάζε ρξήζηεο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

Πίλαθαο user_favourite_bussiness
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη αγαπεκέλεο επηρείξεζε ο θάζε ρξήζηε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

4.3.4 Τι νπνίε ζ ε
● Οζφλε δεκνζηεχζεσ λ επηρείξεζε ο

ρήκα 4.3.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο

ρήκα 4.3.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

κνξθ ήο
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ρήκα 4.3.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

ηα ζρήκαηα 4.3.4.1, 4.3.4.2 θαη 4.3.4.3 βι έπνπκε ηελ εμει ηθηηθή πνξεία ησλ
πξσηφηππσλ γηα ηελ νζ φλε δεκνζηεχζεσ λ ηνπ επηρεηξεκαηία. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο
επηιέμεηκηααπφ ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ θαηπαηήζεη "Έλαξμε" ηφηε αλαθαηεπζχ λεηαηζηε λ
πι νήγεζε ηεο ζε ι ίδαο ηεο ζπ γθεθξηκέλεο επηρείξεζε ο.

Ζ αξρηθή ζει ίδα θάζε

επηρείξεζε ο είλαη απηή κε ηηοδεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζε ο φπσο απηή θαίλεηαη ζηε λ
παξαπάλσ εηθφλα. Απφ απηή ηελ ζει ίδα ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
θαηαρσξ ήζεη κηα λέα δε κνζίεπ ζε ζπ κπι εξψλνληαο ηε θφξκα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα
4.3.4.6.

ρήκα 4.3.4.4 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.3.4.5 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.3.4.6 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

ηα ζρήκαηα 4.3.4.4, 4.3.4.5 θαη 4.3.4.6 βι έπνπκε ηελ εμει ηθηηθή πνξεία ησλ
πξσηφηππσλ γηα ηελ δε κηνπξγία θαηλνχξγηα επηρείξεζε ο.

Όπσο παξαηεξνχ κε ζην

ζρήκα 4.3.4.6 ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη δεκνζηεχζεηο ε
νπνίεο ζα απνηει νχ ληαη απφ θείκελν ή/θαη εηθφλα. Δπηπξφζζ εηα ν επηρεηξεκαηίαο
κπνξεί λα επηιέμεη λα θάλεη πξνεπηζθφπεζ ε ηεο δεκνζίεπ ζεο ηνπ γηα λα ηελ δεη φπσο
απηή ζα θαίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο επηρείξεζε ο.

ρήκα 4.3.4.7 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.3.4.8 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.3.4.9 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

ηα ζ ρήκαηα 4.3.4.7, 4.3.4.8 θαη 4.3.4.9 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία ησλ πξσηφηππσλ
γηα ηελ ζχ λνςε ηεο δεκνζίεπ ζεο. Οη δεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζε ο παξνπζηάδνληαη
ζηνλ επηρεηξεκαηία ζηε λ ζει ίδα ηεο επηρείξεζ ε ο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.3.4.12.
Όπσο κπνξνχ κε λα δνχ κε κηαδεκνζίεπ ζε πεξηιακβάλεηην θείκελν ηεο, κηα εηθφλα θαη
ηελ εκεξνκ ελία πνπ θαηαρσξ ήζεθ ε

ρήκα 4.3.4.11 Πξνζρ έδην ε ι εθηξνληθήο

ρήκα 4.3.4.10 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

κνξθ ήο
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ρήκα 4.3.4.12 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

●

Γηαρείξηζε εγ γεγξακκέλσλ ρξεζη ψλ

Ο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί απφ ην κελνχ επηινγψλ ηνπ λα πξνβάι εη θαη λα επηρεηξεκαηία
ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη είλαη ε αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ ρξεζ ηψλ, ε ηαμηλφκεζε ηνπο, ε δηαγξαθή
θάπνηνπ ρξήζηε αθφκα θαη ην κφληκν κπι νθάξηζκα θάπνηνπ ρξήζηε.
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ρήκα 4.3.4.13 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.3.4.14 Πξνζρ έδην ε ι εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.3.4.15 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο επηρείξεζε ο εκθαλίδνληαη ζε πίλαθα φπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.3.4.15. Γηαηνλ θάζε ρξήζ ηε παξνπζηάδεηαηην φλνκα, ην επίζεην, ην email θαη
ην ηει έθσλν ηνπ. Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη πφζεο εγγξαθέ ο
ζα εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζει ίδα. Γηα ηνλ θάζε ρξήζηε, ππάξρνπλ ηα θνπκπηά πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν επηρεηξεκαηίαο γηα λα δηαγξάς εη ή λα κπι νθάξεη θάπνην
ρξήζηε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ. Δπηπξφζζ εηα, ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηε ηα
λα κπι νθάξεη ή λα δηαγξάς εη θάπνηνλ ρξήζηε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ.

Γηα λα

κπι νθάξεη ην ρξήζηε ρξεζηκνπνηεί ην πξψην εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη δεμηά απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ελψ γηαλα κπι νθάξεη θάπνηνλ ρξήζηε κφληκα απφ ηελ επηρείξεζε
ηνπ πξέπεη λαρξεζηκνπνηήζεη ην δεχηεξν εηθνλ
ίδην δεμηάαπφ ηα ζ ηνηρεία ηνπ.
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Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο δηαγξάς εη θάπνηνλ ρξήζηε απφ ηελ επηρείξεζε ηνπ ηνηε, ν
ρξήζηεο δελ ζα κπνξεί πι ένλ λα θάλεη θάπνηα θξάηεζε ζηε λ επηρείξεζ ε. Παξφι α
απηά, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εγγξαθεί μαλά ζηε λ επηρείξεζε θαηλα απνθηήζεη πι ήξεο
πξνλφκηα φπσο ήηαλ δει αδή θαη πξηλ ηελ δηαγξαθή ηνπ. Ο επηρεηξεκαηίαο θαι είηαη λα
επηβεβαηψζεη ηελ δηαγξαθή ηνπ ρξήζηε κε ην αθφι νπζν κ ήλπκα.

ρήκα 4.3.4.16 Γηαγξαθ ή ρξήζηε
Μπι νθάξνληαο θάπνην ρξήζηε κφληκα, δελ ζα κπνξεί πι ένλ λα κπεη ζηε λ ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο ή λα θάλεη θξάηεζε ζε απηή. Ο επηρεηξεκαηίαο θαι είηαη λα επηβεβαηψζεη
ην κπι νθάξηζκα ηνπ ρξήζηε απφ ηελ επηρείξεζ ε ηνπ πξν ζζέηνληαο αλ ζέι εη θάπνην
ι φγν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.3.4.17

ρήκα 4.3.4.17 Μπι νθάξηζκα ρξήζηε
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Ζ δηαθνξ ά πνπ έρεη ην κπι νθάξηζκα ρξήζηε κε ηελ δηαγξαθή ρξήζηε είλαη φηηζηε λ
δηαγξαθή ν ρξήζηε ο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθεί μαλά ζηελ επηρείξεζε ζε
αληίζεζε κε ην κφληκν κπι νθάξηζκα πνπ ε επηρείξεζε δελ ζα μαλαεκθαληζηεί ζε θακία
νζφλε θαηαλαδήηεζ ε ηνπ ρξήζηε.

4.4

3ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.4.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξφλ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ αθνξ νχ λ
ηηοξπζκ ίζεηο ηεο επηρείξεζε ο. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο κηα επηρείξεζ ε ο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί θαη λα ελεκεξψζ εη νπνηαδήπνηε ξχζκ ηζε ή θαη
ζηνηρεία πνπ αθνξ νχ λ ηελ επηρείξεζε

ηνπ.

Σα δηάθνξ α πεδία πνπ κπνξεί λα

επεμεξγαζηεί ν επηρεηξεκαηίαο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 3 νκάδεο ξπζκ ίζεσ λ. Οη
γεληθέο ξπζκ ίζεηο αθνξ νχλ θπξίσ ο ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζε ο ηα νπνία πξνβάι ι νληαη
ζηνπο ρξήζηεο ελεκεξσηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ην φλνκα ηεο επηρείξεζε ο, ε νξαηφηε ηα
ηεο επηρείξεζε ο ζηνπο ρξήζηεο, ην ηει έθσλν, ε δηεχζπλζε ει εθηξνληθνχ ηαρπδξνκ είνπ,
ε δηεχζπλζε ηεο, ε ηζηνζει ίδα θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ. Ζ
δεχηεξε νκάδα ξπζκ ίζεσ λ είλαη ε ξπζκ ίζεηο ηεο επηρείξεζε ο.

Ζ ζπ γθεθξηκέλε

θαηεγνξί α πεξηι ακβάλεη ηελ αι ι αγή ησλ ζ ηνηρείσλ φπσο εάλ ε επηρείξε ζε ζα δέρεηαη
θξαηήζεηο, ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηεο επηρείξεζε ο, ησλ αξηζκφ ησλ ππαι ι ήι σλ
πνπ εξγάδνληαη θάζε κέξα, νη ππεξεζί εο θαη νη ρξήζηεο πνπ έρεη κπι νθάξεη κφληκα ν
επηρεηξεκαηίαο. Σέι νο ε ηειεπηαία θαηεγνξία ξπζκ ίζεσ λ πνπ ππάξρεη ζην ζχ ζηε κα
είλαη απηή ησλ ξπζκ ίζε σλ ζρεηηθά κε θξαηήζεηο θαη είλαη νξαηή ζηνλ επηρεηξεκαηία
κφλν εάλ επηι έμεη λα δέρεηαη θξαηήζεηο.

Ζ ζπ γθεθξηκέλε ζει ίδα πεξηιακβάλεη

επεμεξγαζία ζηνηρείσ λ φπσο, εάλ ν επηρεηξεκαηίαο ζα εγθξίλεη ηα ξαληεβνχ ηνπ ή αλ
απηά ζα θαηαρσξ νχ ληαη απηφκαηα, ηελ ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ θαζψο επίζεο θαη ην
ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.
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4.4.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.4.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
●

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζί αο γεληθψλ ξπζκ ίζε σλ ζει ίδαο ηεο επηρείξεζε ο.
Γηάζπ αζ ε απαίηεζ εο ζε επ εμεξγαζία:

●

−

νλφκαηνο επηρείξεζε ο

−

νξαηφηεηαο ζει ίδαο

−

ηει έθσλν

−

email

−

δηεχζπλζε

−

ηζηνζει ίδα

−

πεξηγξαθή

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζί αο ξπζκ ίζεσ λ πνπ αθνξ νχ λ ηελ επηρείξεζ ε .
Γηάζπ αζ ε απαίηεζ εο ζε επ εμεξγαζία:

●

−

επηρείξεζε κε θξαηήζεηο

−

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα

−

πξνζζ ήθε ππεξεζί αο

−

δηαγξαθή ππεξεζί αο

−

αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο ρξήζηε

Γπλαηφηεηα επεμεξγαζί αο ξπζκίζεσ λ πνπ αθνξνχ λ ηηο θξαηήζεηο ηε ο
επηρείξεζε ο. Γηάζ παζε απαίηεζεο ζ ε επεμεξγαζί α:

●

−

έγθξηζε ξαληεβνχ

−

πξνβνι ή ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ

−

ρξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ

Δπεμεξγαζία εηθφλαο πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο

4.4.2.2 Με ιε ηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
● Βει ηηζηνπνίεζε γξαθηθνχ πεξηβάιι νληνο θάζε ο 1 θαη 2.
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4.4.2.3 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Όλνκα επηρείξεζε ο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην φλνκα ηεο
επηρείξεζε ο ηνπ.
Καηλνχξγην φλνκα επηρείξεζε ο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην φλνκα ηεο επηρείξεζε ο.
Δπηηπρία: Δλεκέξσζ ε ηζηνζει ίδαο κε ην λέν φλνκα επηρείξεζε ο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπ ο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Οξαηόηεηα ζ ει ίδαο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηελ
νξαηφηεηα ηεο ζει ίδαο ηνπ. Πηζαλέο ηηκέο Δλεξγή θαη Αλελεξγή.
Οξαηφηεηα ζει ίδαο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηε λέα θαηάζηαζε νξα ηφηεηαο.
Δπηηπρία: Αι ι αγή νξαηφηεηαο ζει ίδαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπ ο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Σε ι έθσ λν επηρείξε ζ ε ο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα επεμεξγαζηεί ην ηει έθ σλν
ηεο επηρείξεζε ο ηνπ.
Σε ι έθσλν επ ηρείξεζεο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην ηει έθσλν ηεο επηρείξεζε ο
Δπηηπρία: Αι ι αγή ηει εθψλνπ επηρείξεζε ο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Email επηρείξε ζ ε ο
Δηζαγσ γή

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην email ηεο
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επηρείξεζε ο ηνπ.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Email επηρείξεζε ο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην email ηεο επηρείξεζε ο
Δπηηπρία: Αι ι αγή email επηρείξεζε ο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Γηεύζπλζε
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηε δηεχζπλζε
ηεο επηρείξεζε ο ηνπ.
Γηεχζπλζε επηρείξεζε ο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηελ δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζε ο
Δπηηπρία: Αι ι αγή ηεο δηεχζπλζε ο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Ηζ ηνζ ει ίδαο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηελ
ηζηνζει ίδα ηεο επηρείξεζ εο ηνπ.
Ηζηνζε ι ίδα επηρείξεζε ο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηελ ηζηνζει ίδα ηεο επηρείξεζεο
Δπηηπρία: Αι ι αγή ηζηνζει ίδαο επηρείξεζ εο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Γεληθέο ξπζκίζ εηο- Πεξηγξαθή
Δηζαγσ γή

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηελ
πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζ εο ηνπ.
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Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζε ο
Δπηηπρία: Αι ι αγή πεξηγξαθήο ηεο επηρείξεζε ο.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Δπηρείξεζε κε θξαηήζ εηο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί αλά πάζα
ζηηγκή ην αλ ε επηρείξεζ ε ηνπ ζα δέρεηαηθξαηήζ εηοαπφ πει άηεο.
Γέρεηαη επηρεηξήζεηοή δελ δέρεηαηθξαηήζεηο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ αλ ε επηρείξεζε δέρεηαη θξαηήζεηο
Δπηηπρία: Δκθάληζε tab κε ξπζκίζεηο θξαηήζεσ λ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Δβδνκαδηαίν πξόγξακκα
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην
Δηζαγσ γή

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ηεο επηρείξεζε ο ηνπ θαζψο θαη ηνπο
ππαι ι ήι νπο πνπ έρεη θάζε κέξα.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ώξεο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο θα η αξηζκφο ππαι ι ήι σλ αλά εκέξα.
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε εβδνκ αδηαίν πξφγξακκα θαη
ππαι ι ήι νπο.
Δπηηπρία: Αι ι αγή εβδνκαδηαίνπ πξνγξά κκαηνο θαη αξηζκνχ

Έμνδνη

ππαι ι ήι σλ.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Πξνζ ζή θε ππεξεζ ίαο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβ άι εηθαηλα πξνζζ έζεη
κηαθαηλνχξγηα ππεξεζί α.
Όλνκα ππεξεζί αο, Γηάξθεηαθαη θφζηνο
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Δπεμεξγαζ ία

Καηαρψξεζε ππε ξεζί αο ζην ζχ ζηε κα
Δπηηπρία: Πξνζζήθ ε ππε ξεζί αο ζηε ι ίζηα ππεξεζ ηψλ
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Γηαγξαθή ππε ξεζ ίαο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα πξνβ άι εη θαη λα δηαγξάς εη

Δηζαγσ γή

κηαππεξεζί α πνπ πξνζθ έξεη.
Δπηιεγφκελε ππεξεζί α

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Γηαγξαθή ππεξεζί αο απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσ λ
Δπηηπρία: Γηαγξαθή ππε ξεζί αο απφ ηελ ι ίζηα ππεξεζηψλ.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Μπι νθαξηζκέλνηρξήζηεο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα πξνβ άι εη θαη λααλαηξέζεη
ην κπι νθάξηζκα απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ έρεη κπι νθάξεη.
Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Αθαίξεζε κπ ι νθαξίζ καηνο ρξήζηε
Δπηηπρία: Αθαίξεζε ε πηιεγφκελνπ ρξήζηε απφ ηελ ι ίζηα

Έμνδνη

κπι νθαξηζκέλσλ ρξεζηψλ.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοθξαηήζ εσ λ - Έγθξ ηζε ξαληεβνύ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη αλ επηζπκεί λα
Δηζαγσ γή

εγθξίλεηαη ηα ξαληεβνχ ηεο επηρείξεζε ο ηνπ ή λα θαηαρσξ νχ ληαη
απηφκαηα

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία
Έμνδνη

Δπηινγή επηρεηξεκαηία
Δλεκέξσζ ε βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηελ επηινγή ηνπ επηρεηξεκαηία
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο
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Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοθξαηήζ εσ λ - Ώξα έλαξμεο ξαληεβνύ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη ηελ ψξα έλαξμε ο
Δηζαγσ γή

ησλ ξαληεβνχ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα λα επηιέμεη πφζνο ρξφλνο ζα
κεζνι αβεί κεηαμχ θάζε ξαληεβνχ ηνπ.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ώξα έλαξμεο ξαληεβνχ
Δλεκέξσζ ε βάζεο δεδνκ έλσλ κε ηελ ψξα έλαξμε ο ξαληεβνχ .
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Ρπζκίζ εηοεπηρείξεζ ε ο - Υξνληθό πεξηζώξην ελεξγώλ θξαηήζ εσ λ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ην ρξνληθφ
Δηζαγσ γή

πεξηζψξην ησλ ελεξγψλ θξαηήζεσ λ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πφζν ρξνληθφ
δηάζηε κα απφ ηελ ηξέρσ λ κέξα ζα κπνξεί λα θάλεη θάπνην ξαληεβνχ ν
πει άηεο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Αθαίξεζε κπ ι νθαξίζ καηνο ρξήζηε
Δπηηπρία: Αθαίξεζε ε πηιεγφκελνπ ρξήζηε απφ ηελ ι ίζηα

Έμνδνη

κπι νθαξηζκέλσλ ρξεζηψλ.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Δπεμεξγαζία θσ ηνγξαθίαο πξνθίι επηρείξεζε ο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί ηε
Δηζαγσ γή

θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο ηνπ. Ζ θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηε ο
επηρείξεζε ο παξνπζηάδεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Νέα θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι επηρείξεζε ο
Καηαρψξεζε θσ ηνγξαθί αο ζην ζεξβεξ ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη ελεκέξσζ ε
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ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην λέν URL ηεο θσ ηνγξαθί αο πξνθ ίι ηεο
επηρείξεζε ο.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε ηεο λέαο θσ ηνγξαθί αο πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο.
Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα/ι άζνο πνπ
παξνπζηάζηεθε.

4.4.3 ρεδίαζ ε

4.4.3.1 Use Case Diagrams
● Γηάγξακκα ρξήζ εο γηαηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.4.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο γηαξπζκ ίζεηο
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Σν δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα απεηθνλίδεη ηηοι εηηνπξγίεο πνπ είλαη
δπλαηφλ λα εθηει έζεη ν επηρεηξεκαηίαο γηα λα ξπζκ ίζεη ηελ ζει ίδα ηεο επηρείξεζε ο ηνπ
αι ι ά θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ηνπ. Μέζσ απηψλ ησλ ξπζκ ίζεσ λ δίλεηαη ζηνλ
επηρεηξεκαηία πι ήξεο έι εγρνο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ θαη ηεο ζει ίδαο ηνπ σ ο πξφο φι νπο
ηνπο ηνκείο. Πην ζπ γθεθξηκέλα, δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξ εηηθέο νκάδεο ξπζκ ίζεσ λ. Οη
θαηεγνξίεο ξπζκ ίζεσ λ πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ν επηρεηξεκαηίαο είλαη νη γεληθέο
ξπζκ ίζ εηο ηεο ζει ίδαο ηνπ (π.ρ. Όλνκα, νξαηφηεηα), ξπζκ ίζεηο επηρείξεζε ο (π.ρ.
εβδνκαδηαίν πξφγξακκα) θαη ξπζκ ίζεηο θξαηήζεσ λ (π.ρ. έγθξηζε ξαληεβνχ ή φρη). Οη
αθξηβείο ξπζκ ίζεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάζε θαηεγνξία θαίλνληαη απφ ην ζρήκα αθνχ
γίλνληαηextend απφ ηελ θαηεγνξί α ξπζκ ίζεσ λ.
Γεληθέο ξπζκ ίζεηο:
−

Όλνκα επηρείξεζ εο

−

Οξαηφηεηαζ ει ίδαο

−

Σει έθσ λν

−

Email

−

Γηεχζπλζ ε

−

Ηζ ηνζει ίδα

−

Πεξηγξαθή

Ρπζκ ίζεηοεπηρείξεζε ο:
−

Δπηρείξεζ ε κ ε θξαηήζ εηο

−

Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα

−

Τ πεξε ζ ίεο

−

Αλαίξεζ ε κ πι νθ ρξήζ ηε

Ρπζκ ίζεηοθξαηήζεσ λ:
−

Έγθξηζ ε ξα ληεβνχ

−

Ώξα έλαξμεο ξαληεβνχ

−

Υξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ

Δπηπξφζζεηα, ν επηρεηξεκ αηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αι ι άμεη ηελ θσ ηνγξαθία πξνθί ι ηεο
επηρείξεζ εο ηνπ ε νπνία πξνβάι ι εηαηζ ηνπο ρξήζ ηεο κέζ α απφ ηελ εθαξκν γή. Ζ θσ ηνγξαθία
πξνθίι

ηεο επηρείξεζ εο είλαη κνλαδηθή, δειαδ ή φηαλ ν δηαρεηξηζ ηήο ελεκεξψλεη ηελ

θσ ηνγξαθία πξνθί ι ηεο επηρείξεζ εο ηνπ, ηφηε ε πξνεγ νχ κελε θσ ηνγξαθία δηαγξάθεηαη
απηφκαηαθαη αληηθαζίζ ηαηαη απφ ηελ θαηλνχξγηα θσηνγξαθία.
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4.4.3.2 Sequence Diagrams
Ζ απαηηήζεηο ηεο ζπ γθεθξηκέλεο θάζε ο αθνξ νχ λ θπξίσ ο ελεκέξσζ ε ζηνηρείσ λ ηεο
επηρείξεζε ο ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ.

Σα παξαθάησ ζρήκαηα είλαη ελδεηθηηθά ηεο

δηαδηθαζίαο πνπ αθνι νπζείηαη φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηι έμεη θάπνην απφ ηα ζ ηνηρεία
πνπ αλαθέξζεθ αλ πξν εγνπκέλσο ζρεηηθά κε ηηο ξηεηοθαηεγνξίεο ξπζκ ίζε σλ.
● Δλεκέξσζ ε νλφκαηνο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.4.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο γηαελεκέξσζ ε νλφκαηνο ρξήζηε
Όπσο κπνξνχ κε λα δνχ κε ζην ζρήκα 4.4.3.2.1, ν επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεη ην
ζχ ζηε κα κε ην λέν φλνκα πνπ επηζπκεί λα δψζεη ζηε λ επηρείξεζ ε ηνπ. ηελ ζπ λέρεηα
ελεκεξψλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ αι ι αγή ηνπ πεδίνπ. Δάλ παξνπζηαζηή θάπνην
πξφβι εκα θαηά ηελ δηαδηθαζία αι ι αγήο ηνπ νλφκαηνο ηεο επηρείξεζε ο ηνηε
παξνπζηάδεηαηπξφβι εκα ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη θαι είηαηλα μαλαδνθηκάζεη αξγφηεξα.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ ε ελεκέξσζ ε επηηεπρζεί ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα
επηηπρίαο ελεκέξσζ εο ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη ην φλνκα ζηε λ ηζηνζει ίδα ελεκεξψλεηαη κε
ην λέν φλνκα ηαπηφρξν λα. Σν λέν φλνκα ηεο επηρείξεζε ο κπνξνχ λ λα ην δνπλ νη
ρξήζηεο ηεο εθαξκ νγήο απηφκαηα.
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● Αι ι αγή θσ ηνγξαθί αο πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.4.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο γηααλέβαζκ α θσ ηνγξαθί αο πξνθ ίι επηρείξεζε ο
ην ζρήκα 4.4.3.2.1 παξαηεξνχ κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνι νπζείηαη φηαλ ν
επηρεηξεκαηίαο θαη ηδηνθηήηεο θάπνηαο επηρείξεζεο επηζπκεί λα αι ι άμεη ηελ
θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο ηνπ. Γηα λα ην θάλεη απηφ, αξρηθά ζα πξέπεη λα
αλεβάζεη ηελ θαηλνχξγηα θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο.

ηελ ζπ λέρεηα ην

ζχ ζηε κα απνζεθ εχεη ζηαηηθά ηελ θαηλνχξγηα θσ ηνγξαθί α ζην ζεξβ εξ.

Δάλ

παξνπζηαζηή θάπνην πξφβι εκα ζην πξνεγ νχ κελν βήκα, ην ζχ ζηε κα παξνπζηάδεη
κήλπκα ι άζνπ ο θαη δεηά απφ ηνλ επηρεηξεκαηία λα επαλαι άβεη ηελ δηαδηθαζία. ηε λ
πεξίπησζε πνπ ε θσ ηνγξαθί α απνζε θεπηεί ζην ζεξβ εξ κε επηηπρία ηφηε ην ζχ ζηε κα
ελεκεξψλεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ην λεν url ηεο θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο.
Δάλ ε ελεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ νι νθι ε ξσζ εί ρσξ ίο θάπνην πξφβι εκα ηφηε ε
θαηλνχξγηα θσ ηνγξαθί α παξνπζηάδεηαη ζην ζχ ζηε κα, δηαθνξ εηηθά ν επηρεηξεκαηίαο
παίξλεη κήλπκα ι άζνπ ο θαη θαι είηαη λα δνθηκάζ εη μαλά ηελ δηαδηθαζία αι ι αγήο ηεο
θσ ηνγξαθί αο.
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4.4.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.4.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ θά ζεο 3
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Πίλαθαο category
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη πξνθ αζνξηζκ έλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ
ππνζηε ξίδεη ην ζχ ζηε κα. Σηοθαηεγνξίεο απηέο κπνξεί λα αι ι άμεη θαη επεμεξγαζηεί κφλν ν
επηρεηξεκαηίαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

CATEGORY_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

CATEGORY_NAME

Varchar(45)

Όλνκα θαηεγνξίαο

CATEGORY_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο θσ ηνγξαθί αο ζηνλ
ζέξβ εξ

Πίλαθαο bussiness
ηνλ πην πάλσ πίλαθα ππάξρνπλ νη πι εξνθ νξίεο πνπ δηαηεξεί ην ζχ ζηε κα γηα θάζε
επηρείξεζε ρσξ ίο φκσο ηηοπι εξνθ νξίεο πνπ αθνξά ηηοθξαηήζεηο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην
ζρήκα θάζε επηρείξεζ ε αλήθεηζε έλα ρξήζηε, ζε κηαθαηεγνξία θαηέρεηκηα θαηάζηαζ ε πνπ
ηελ ραξαθηεξίδεη.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

USER_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

CATEGORY_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

BUSSINESS_NAME

Varchar(45)

Όλνκα εηαηξείαο

BUSSINESS_ADDRESS

Varchar(45)

Γηεχζπλζε εηαηξείαοζηνλ ράξηε

BUSSINESS_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο

BUSSINESS_TOWN

Varchar(45)

Πφι ε εηαηξείαο

BUSSINESS_DESCRIPTION

Varchar(800)

Πεξηγξαθή εηαηξείαο

BUSSINESS_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν εηαηξείαο

BUSSINESS_STATUS_CODE

Int(11)

Καηάζηαζε

(FK)

0 = Δλεξγή
1 = Αλελεξγή
2 = Δγθεθξηκέλε
3 = Δθθξεκή
4 = Μπι νθ

BUSSINESS_POST_CODE

Int(11)
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Σαρπδξνκ ηθφο θψδηθνο

BUSSINESS_EMAIL

varchar(30)

Email επηρείξεζε ο

BUSSINESS_WEBSITE

varchar(1000)

Ηζηνζε ι ίδα επηρείξεζε ο

Πίλαθαο user
ηνλ πίλαθα ησλ ρξεζη ψλ θαηαρσξ νχ ληαη φι α ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζη ψλ πνπ ζπ ι ι έγνληαη
θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχ ζηε κα. Δπίζεο ππάξρεη κηα κεηαβι εηή πνπ θαζνξί δεη αλ ν
ζπ γθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη ι νγαξηαζκ φ επηρεηξεκαηία ψζ ηε λα ηνπ δίλεηαη πξφζβ αζε ζ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπι νγαξηαζκ νχ ηνπ.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

USER_NAME

Varchar(45)

Όλνκα ρξήζηε

USER_LASTNAME

Varchar(45)

Δπίζεην ρξήζηε

USER_EMAIL

Varchar(45)

Email ρξήζηε

USER_PASSWORD

Varchar(45)

Κσδηθφο ρξήζηε

USER_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν ρξήζηε

USER_IS_BUSINESS

Tinyint(4)

1 αλ ν ρξήζηεο είλαη επηρεηξεκαηίαο, 0 αλ
δελ είλαη

USER_IS_BLOCKED

int(2)

1 αλ ν ρξήζηεο είλαηblocked θαη 0 φηαλ
δελ είλαηblocked

Πίλαθαο service
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη ππεξεζί εο πνπ πξνζθ έξεη θάζε επηρείξεζε θαη ην
φλνκα ηεο επηρείξεζε ο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο.

SERVICE_NAME

Varchar(45)

Όλνκα ππεξεζί αο

CATEGORY_ID

Varchar(1000)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο.
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Πίλαθαο bussiness_services
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ ε ηηκή θαηε δηάξθεηαπνπ ρξεηάδεηαηθάζε ππεξεζί α γηα
λα νι νθι εξσζ εί. Κάζε ππεξεζί α ζε απηφ ην πίλαθα ζρεηίδεηαη κε 1 ππεξεζί α ηνπ πίλαθα
service.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK,FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

SERVICE_PRICE

int(11)

Κφζηνο ππεξεζί αο

SERVICE_DURATION

int(11)

Γηάξθεηαππεξεζί αο

Πίλαθαο week
Πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηοεκέξεο ηεο εβδνκάδαο
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

WEEK_DAY_ID (PK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ εκέξαο

WEEK_DAY

varchar(30)

Όλνκα εκέξαο

Πίλαθαο reservation
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ φι α ηα αηηήκαηα θξαηήζεσ λ πνπ έγηλαλ ζην ζχ ζηε κα
θαζψο επίζεο θα η νη θξαηήζεηοπνπ έρνπλ εγθξηζεί ή απνξξηθζ εί απφ ηηοεπηρεηξήζεηο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

RESERVATION_ID (PK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

USER_ID (FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

RESERVATION_DATE

date

Ζκεξνκ ελία θξάηεζ εο

RESERVATION_TIME

time

Ώξα θξάηεζεο

RESERVATION_TOTAL_DURATIO

int(11)

πλνιηθή δηάξθεηαθξάηεζεο

RESERVATION_TOTAL_PRICE

int(11)

πλνιηθφ θφζηνο θξάηεζ εο

RESERVATION_STATUS

int(2)

Καηάζηαζε θ ξάηεζεο

N
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-

0 γηααπφξξης ε

-

1 γηααπνδνρή

-

2 γηαεθθξεκέο

-

3 γηαcancelled

Πίλαθαο reservation_services
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρνληαη νη ππεξεζί εο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θάζε
θξάηεζε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο

RESERVATION_ID (PK,FK)

varchar(30)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

Πίλαθαο bussiness_timeline
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρεηαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα θάζε επηρείξεζε ο δει αδή
ηηοψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο ηεο θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
δηαζέηεη θάζε κ έξα.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

WEEK_DAY_ID (PK,FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ εκέξαο

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

BUSSINESS_TIMELINE_ISOPEN

tinyint(1)

Δάλ ε επηρείξεζε είλαη
αλνηρηή ηελ ζπγθεθξηκέλε
κέξα

BUSSINESS_TIMELINE_OPENINGHOURS

time

Ση ψξα αλνίγεη ε επηρείξε ζε
ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα.

BUSSINESS_TIMELINE_CLOSINGHOURS

time

Ση ψξα θι είλεη ε επηρείξε ζε
ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα.

BUSSINESS_TIMELINE_EMPLOYEES

int(11)

Αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ
έρεη ε επηρείξεζ ε ηελ
ζπ γθεθξηκέλε κέξα.

Πίλαθαο bussiness_reservation_info
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρνληαη πι εξνθ νξίεο κηαο επηρείξεζε ο ζρεηηθά κε ζέκ αηα

93

θξαηήζεσ λ.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ
ππεξεζί αο

TIME_BETWEEN_RESERVATION_SLOT

varchar(30

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

)
RESERVATION_ACTIVE_PERIOD

int(11)

Πεξίνδνο ελεξγψλ
θξαηήζεσ λ

RESERVATION_APPROVAL

int(1)

Δάλ νη θξαηήζεηοζα
κπαίλνπλ απηφκαηα ή
κεηά απφ έγθξηζε

RESERVATION_ACTIVE_PERIOD_MEASUR

int(11)

E

Δλεξγέο θξαηήζεηοζε
κέξεο (1) , εβδνκάδεο (7),
κήλεο (30), ρξφληα(365)

IS_FOR_BOOKING

int(2)

Αλ ε επηρείξεζε δέρεηαη
θξαηήζεηο

4.4.4 Τι νπνίε ζ ε
● Οζφλε γεληθψλ ξπζίζ εσλ

ρήκα 4.4.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.4.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.4.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - γεληθέο ξπζκίζεηο

ηα ζρήκαηα 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.4.4.3 βι έπνπκε ηελ εμει ηθηηθή πνξεί α ηεο ζει ίδαο κε ηηο
γεληθέο ξπζκ ίζεηο ηεο επηρείξεζε ο. Σα πεδία πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία
ξπζκ ίζεσ λ είλαη ην φλνκα, ε νξαηφηεηα, ην ηει έθσλν, ην email, ε δηεχζπλζε , ν
ηζηφηνπνο θαη ε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζε ο. Απφ απηή ηελ νζφλε κπνξν χκε λα δνχ κε
θαη ηηο ηηκέο ηνπ θάζε πεδίνπ.

Γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνηαο εηθφλαο πξέπεη λα

επηιέμνπκε ην 'Δπεμεξγαζία' .
Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηιέμεη λα επεμεξγαζηεί θάπνην απφ ηα πεδία ηεο ζει ίδαο ζην
ζρήκα 4.4.4.3 ηφηε εκθαλίδεηαη ε ι επηνκεξήο αλαθνξ ά ηνπ πεδίνπ φπνπ κπνξεί λα
εηζάγεηθαηηελ λέα ηηκή πνπ ζέι εηλα αλαζέζεη ζ ην πεδίν. Ζ αι ι αγή ηνπ νλφκαηνο ηε ο
επηρείξεζε ο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.4.4.6.

ρήκα 4.4.4.5 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο

ρήκα 4.4.4.4 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

κνξθ ήο
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ρήκα 4.4.4.6 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - γεληθέο ξπζκίζεηο - φλνκα επηρείξεζε ο



Ρπζκ ίζεηοεπηρείξεζε ο

ρήκα 4.4.4.8 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο

ρήκ 4.4.4.7 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

κνξθ ήο
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ρήκα 4.4.4.9 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - ξπζκ ίζεηο επηρείξεζε ο
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ηα ζρήκαηα 4.4.4.7, 4.4.4.8, 4.4.4.9 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία ησλ ξπζκ ίζεσ λ πνπ
αθνξ νχ λ ηελ επηρείξεζ ε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηι ακβάλεη αλ ε επηρείξεζ ε ζα δέρεηαη
θξαηήζεηοή νρη, ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ι εηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζε ο, ηνλ αξηηζκ φ
ησλ ππαι ι ήι σλ ηεο αλα κέξα, ηηοππεξεζί εο πνπ πξνζθ έξεη θαη ηνπο κπι νθαξηζκέλνπο
ρξήζηεο ηεο επηρείξεζε ο.


Ρπζκ ίζεηοζρεηηθά κε θξάηεζεηο

ρήκα 4.4.4.10 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.4.4.11 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.4.4.12 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - ξπζκ ίζεηο θξαηήζεσ λ

ηα ζρήκαηα 4.4.4.10, 4.4.4.11, 4.4.4.12 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία ησλ ξπζκ ίζεσ λ
ζρεηηθά κε ηηοθξαηήζεηο ηεο επηρείξεζ εο. Ζ ζ πγθεθξηκέλε ζει ίδα εκθαλίδεηαη ζηνλ
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επηρεηξεκαηία κφλν αλ επηιέμεη πσο ζα δέρεηαη θξαηήζεηο απφ ην ζρήκα 4.4.4.9. Σα
πεδία πνπ ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ξπζκ ίζεσ λ είλαη αλ ε επηρείξεζε ζα
δέρεηαη ηηοθξαηήζεηο απηφκαηα ή κεηά απφ έγθξηζε, ηελ ψξα έλαξμεο ησλ ξαληεβνχ
θαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.


Βει ηηζηνπνίεζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιι νληνο ηεο θάζε ο 1 θαη 2

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη νη νζφλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε λ θάζε 1 θαη 2 αι ι ά κε
αι ι αγέο ζην γξαθηθφ πεξηβάιι νλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

ρήκα 4.4.4.13 Αξρηθή ζ ει ίδα

ρήκα 4.4.4.14 Αξρηθή ζ ει ίδα επηρείξεζε ο
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ρήκα 4.4.4.15 Γεκνζίεπ ζε επ ηρείξεζε ο

4.5

4ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.5.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξφλ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ αθνξ νχ λ
ην ε κεξνι φγην ηνπ επηρεηξεκαηία θαη νη θξαηήζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο πει άηεο νη
νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάι εη ηηο θξαηήζεηο πνπ ππάξρνπλ δηεπζεηεκέλεο ζην
ε κεξνι φγηνηεο επηρείξε ζεο ηνπ. Ζ πξνβνι ή ηνπ εκεξνι νγίνπ ηεο επηρείξεζε ο κπνξεί
λα γίλεη είηε αλά κήλα, είηε αλά εβδνκάδα ή αθφκα θαη αλά εκέξα.

Δπίζεο, ν

επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα ζπ γθεθξηκέλε θξάηεζ ε ηνπ κε ζθ νπφ λα δεη
ι επηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζε φπσο ν πει άηεο, ην ηει έθσλν ηνπ πει άηε, ε
ε κεξνκ ελία θαη ψξα ηεο θξάηεζεο, ε δηάξθεηα, ην ζπ λνι ηθφ θφζηνο θαζψο επίζεο θαη
νη ππεξεζί εο πνπ εκπι έθνληαη ζηε θξάηεζε.

Δπηπξφζζ εηα, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα

αθπξψζ εηθάπνην ξαληεβνχ απφ ην πξφγξακκα ηνπ. Σέι νο, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα
πξνβάιιεη η α αηηήκαηα γηαθξαηήζεηοθαη λαεγθξίλεη ήλα απνξξί ς εη ην αίηεκα.

4.5.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.5.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
●

Πξνβνι ή θξαηήζεσ λ επηρείξεζε ο αλά κήλα/εβδνκάδα/εκέξ α
100

●

Απνδνρή ή απφξξης ε αηηεκάησλ θξαηήζεσ λ

●

Πξνβνι ή επηι εγκέλεο θξάηεζεο ι επηνκεξψο

●

Αθχξσζ ε θάπνηα θξάηεζεο

4.5.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζ εσ λ
Πξνβνιή θξαηήζεσ λ αλά κήλα/εβδνκάδα/ε κέξα
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηε ηα λα πξνβ άι εηηηοθξαηήζεηο ηε ο
επηρείξεζε ο ηνπ ζε κνξθή κεληαίνπ πξνγξά κκαηνο. Σν πξφγξακκα
παξνπζηάδεη έλα εκεξν ι φγην κε ζεκάλ ζεηο ζηηο κέξεο πνπ ππάξρεη
Δηζαγσ γή

θάπνην ξαληεβνχ . Ζ πξνβνι ή ηνπ πξνγξά κκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαη
αλά εβδνκάδα ή αθφκα θαηαλά εκέξα. ην πξφγξακκα ησλ θξαηήζεσ λ
ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δεη ηελ εκεξνκ ελία θαη ηελ ψξα πνπ
μεθηλάθαη ηει εηψλεη έλα ξαληεβνχ .

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε ησλ θξαηήζε σλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπνζέηεζ ε
ηνπο ζην πξφγξακκα ησλ θξαηήζεσ λ αλά κήλα (default).
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε ησλ θ ξαηήζεσ λ ηεο επηρείξεζε ο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα πνπ
παξνπζηάζηεθε

Απνδνρή/Απόξξηςε Κξάηε ζ ε ο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλ επηζπκεί λα
θαηαρσξ νχ ληαη απηφκαηα νη θξαηήζεηο ηνπ ζην ζχ ζηε κα ή αλ πξνηηκά
λα πεξλνχ λ πξψηα απφ έγθξηζε ηνπ ηδίνπ.

Δάλ απηφο επηζπκεί λα

εγθξίλεη ηηο θξαηήζεηο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ ηφηε ηνπ δίλεηαη ε
Δηζαγσ γή

δπλαηφηεηα κέζα απφ ην ζχ ζηε κα λα πξνβάιεη ηηο θξαηήζεηο πνπ
εθθξεκνχ λ σο αίηεκα θαζψο επίζεο θαη λα απνδερηεί ή λα απνξξί ς εη
θάπνηα απφ απηέο. Οη πι εξνθ νξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα θάζε
εθθξεκή αίηεκα θξάηεζ εο είλαη ην φλνκα θαη επίζεην ηνπ πει άηε , ην
ηει έθσλν ηνπ, ε εκεξνκ ελία θαη ψξα ηεο θξάηεζεο, ην θφζηνο ηε ο
θξάηεζεο θ αη ε δηάξθεηαηεο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Απνδνρή ή Απφξξης ε θξάηεζεο
Δλεκέξσζ ε βάζεο δεδνκ έλσλ εάλ ε θξάηεζ ε εγθξίλεηαη ή φρη.
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Δπηηπρία: Δάλ εγθξίλεη κηαθξάηεζ ε ηφηε παξνπζηάδεηαη ζην
εκεξνι φγην, δηα
θνξ εηηθά αθαηξείηαη απφ ηελ ι ίζηα ησλ εθθξεκψλ
Έμνδνη

θξαηήζεσ λ.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε

Λεπηνκεξήο πξνβνι ή επηι εγόκελε ο θξάηε ζ ε ο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα κπνξεί λα επηιέμεη κία απφ ηηο θξαηήζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο επηρείξεζε ο ηνπ θαη λα πξνβ άι εη
Δηζαγσ γή

ι επηνκεξή αλαθνξ ά ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζ ε. Ζ ι επηνκεξήο αλαθνξ ά
ηεο θξάηεζεο πεξηιακβάλεη πι εξνθ νξίεο φπσο φλνκα θαη επίζεην
πει άηε, ηει έθσλν πει άηε, εκεξνκ ελία θαη ψξα θξάηεζεο, δηάξθεηα
θξάηεζεο θ αη ζπλνι ηθφ θφζηνο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγκέλε θξάηεζ ε
Αλάθηεζε πιε ξνθ νξηψλ θξάηεζεο α πφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ
Δπηηπρία: Λεπηνκεξήο αλαθνξ ά.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αθύξ σ ζ ε θξάηε ζ ε ο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αθπξψζ εη θάπνηα θξάηε ζε
Δηζαγσ γή

απφ ην πξφγξακκα ηεο επηρείξεζε ο ηνπ. Δπηιέγνληαο λα δηαγξάς εη κηα
θξάηεζε ην ζχ ζηε κα επηβεβαηψλεη ηε
λ δηαγξαθή ηεο θξάηεζεο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγκέλε θξάηεζ ε
Δλεκέξσζ ε βάζεο δεδνκ έλσλ γηαηελ αθχξσζ ε ηεο θξάηεζεο
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο θαη αθ αίξεζε ηε ο θξάηεζεο α πφ ην

Έμνδνη

πξφγξακκα ηεο επηρείξε ζεο.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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4.5.3 ρεδίαζ ε
4.5.3.1 Use Case Diagrams

ρήκα 4.5.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο
Σν δηάγξακκα ρξήζε ο πνπ παξνπζηάδεηαη ζ ην ζρήκα 4.5.3.1.1 απεηθνλίδεη ηηο
ι εηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν επηρεηξεκαηίαο ζρεηηθά κε ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ.
Αξρηθά, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δεηφι εο ηηοθξαηήζεηο πνπ έρεηδηεπζεηεκέλεο ζηε λ
επηρείξεζε ηνπ είηε αλά κήλα, είηε αλά εβδνκάδα είηε αλά εκέξα. Απηφ θαίλεηαη νη 3
επηινγέο ησλ view γίλνληαη extend απφ ηελ πξνβ νι ή ησλ θξαηήζεσ λ. Δπηπξφζζ εηα, ν
επηρεηξεκαηίαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ζχ λνς ε θάπνηαο θξάηεζεο επηιέγνληαο ηε λ
απφ ην πξφγξακκα ηνπ ή αθφκα θαη λα αθπξψζ εη θάπνηα θξάηεζ ε. Οη ζπ γθεθξηκέλεο
ι εηηνπξγίεο απαηηνχλ λα έρεη πξν εγεζεί ε πξνβνι ή ησλ θξαηήζε σλ απφ ηνλ
επηρεηξεκαηία γηα απηφ θαη γίλεηαη include. Σέι νο, ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δεη ηα
αηηήκαηα θξαηήζεσ λ πνπ εθθξεκνχ λ θαη λα απνθαζίζεη πνηα απφ απηά λα εγθξίλεη θαη
πνηά λα απνξξί ς εη. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο απνδέρεηαη θάπνηα θξάηεζ ε ηφηε απηή
απηφκαηα εκθαλίδεηαη ζην εβδνκαδηαίν ηνπ πξφγξακκα. Όηαλ απνξξ ίς εη θάπνηα
θξάηεζε ηφηε αθαηξείηαη απφ ηελ ι ίζηα θαη δελ πξνζηίζεηαη ζην πξφγξακκα ησλ
θξαηήζεσ λ ηεο επηρείξεζ εο.
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4.5.3.2 Sequence Diagrams
● Πξνβνι ή θξαηήζεσ λ

ρήκα 4.5.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο πξνβνι ή θξαηήζεσ λ
Σν δηάγξακκα 4.5.3.2.1 παξνπζηάδεη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί ψζ ηε ν
επηρεηξεκαηίαο λα δεη ηηοπξνγξα κκαηηζκέλεο θξαηήζεηο ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Αξρηθά
ν επηρεηξεκαηίαο δεηά απφ ην ζχ ζηε κα λα δεη ηηο θξαηήζεηο ηνπ, έηζη ε ηζηνζει ίδα
αλαθηά απφ ην backend ηηοπξνγξα κκαηηζκέλεο ηνπ θξαηήζεηο θαη ηηοπαξνπζηάδεη εάλ
δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλα ζθ άι κα θαηά ηελ δηαδηθαζία. ε πεξίπησζ ε πνπ ππήξμε
θάπνην ζθ άι κα ηφηε παξνπζηάδεηαηκήλπκα ι άζν πο θαηηνπ δεηείηαηλα δνθηκάζεη μαλά
αξγφηεξα.
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● Πξνβνι ή ζχ λνςεο θάπνηαο θξάηεζεο

ρήκα 4.5.3.2.2 Γηάγξακκα ζεηξάο ζχ λνςε θ ξάηεζεο
Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα δεη κηα ζχ λνςε θάπνηαο πξνγξ ακκαηηζκέλεο
θξάηεζεο ηνπ ηφηε κπνξ εί λα παηήζεη πάλσ ηηοαπφ ην πξφγξακκα ησλ θξαηήζεσ λ ηνπ
θαη λα ην δεη. Σν ζχ ζηε κα γηα ηελ ζπ γθεθξηκέλε ι εηηνπξγία ρξεηάδεηαη λα αλαθηήζεη
ηηοπι εξνθ νξίεο ηεο ζπ γθεθξηκέλεο θξάηεζεο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ππάξμεη θάπνην πξφβι εκα ηφηε παξνπζηάδεη κήλπκα ι άζνπ ο.
παξνπζηάδεη ηελ ζχ λνςε η εο επηιεγκέλεο θξάηεζε ο.

105

Γηαθνξ εηηθά

● Αθχξσζ ε θξάηεζεο

ρήκα 4.5.3.2.3 Γηάγξακκα ζεηξάο αθχξσζ ε θξάηεζεο
Σν ζρήκα 4.5.3.2.3 παξνπζηάδεη ηελ ι εηηνπξγηθφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνι νπζεζεί
φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο επηιεγεη λα αθπξψζ ε θάπνηα θξάηεζε. Αξρηθά, ν επηρεηξεκαηίαο
επηιέγεη πνηα θξάηεζε επηζπκεί λα αθπξψζ ε. ηελ ζπ λέρεηα ην ζχ ζηε κα ελεκεξψλεη
ηελ βάζ ε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ backend γηα ηε λ αθχξσζ ε ηεο θξάηεζ εο. Ζ βάζε
δεδνκέλσλ ελεκεξψλεη ηελ θξάηεζε κε ηελ λέα θαηάζ ηαζε σο αθπξσκ έλε.

Δάλ

ππήξμε θάπνην πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζία απηή ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο.
Γηαθνξ εηηθά, ε θξάηεζ ε αθπξψλεηαη θαη αθα ηξείηαη απφ ηηο πξνγξα κκαηηζκέλεο
θξαηήζεηοηεο επηρείξεζεο.
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● Απνδνρή ή απφξξης ε θάπνηαο εθθξεκέο θξάηεζ ε ο

ρήκα 4.5.3.2.4 Γηάγξακκα ξνήο απνδνρή/απφξξης ε θξάηεζεο
ην δηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεηαη πην πάλσ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία απνδνρήο ή
απφξξης εο θάπνηαο εθθξεκέο θξάηεζεο. Αξρηθά ν επηρεηξεκαηίαο πξνβ άι ι εη φι α ηα
αηηήκαηα γηα θξάηεζε ζ ηελ επηρείξεζε ηνπ. Σν ζχ ζηε κα αλαθηά ηα αηηήκαηα θαη ηνπ
ηα παξνπζηάδεη κε νι φθι εξε ηελ πι εξνθ νξία πνπ ρξεηάδεηαη. ηε λ ζπ λέρεηα ν
επηρεηξεκαηίαο απνδέρεηαη ή απνξξί πηεηθάπνηα απφ ηηοθξαηήζεηο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ
έηζη ην ζχ ζηε κα ελεκεξψλεη ηελ βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ απφθαζε ηνπ επηρεηξεκαηία
γηα ηελ ζπ γθεθξηκέλε θξάηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζθ άι κα ζε θάπνηα απφ ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξζεθ αλ πην πάλσ ηφηε ην ζχ ζηε κα παξνπζηάδεη κήλπκα ι άνπο.
Γηαθνξ εηηθά, ην ζχ ζηε κα πξνρσξ ά ηελ δηαδηθαζ ία θαη ζην ηέινο παξνπζηάδεη κήλπκα
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επηηπρίαο. Δπίζεο αλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη εγθξίλεη ηελ θξάηεζ ε ηφηε απηή απηφκαηα
εκθαλίδεηαη ζην εκεξνι φγην κε ηηοπξνγξα κκαηηζκέλεο θξαηήζεηο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ
δηαθνξ εηηθά ε θξάηεζ ε δηαγξάθεηαη.
4.5.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.5.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ
ηε λ απηή ηελ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ζ πζηήκαηνο δελ πξνζηέζεθ αλ θαηλνχξγηνηπίλαθεο
ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ θαη νη πίλαθεο είλαη νη ίδηνηκε απηνχο ηεο πξνεγ νχ κελεο θάζε ο
(3εο). Οη ι επηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ πηλάθσλ κε ηα πεδία ηνπο θαη ηνπο ηχπνπο ηνπο
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βξίζθ εηαη είηε ζε πξνε γνχ κελεο θάζεηο είηε ζ ηελ ηει επηαία θάζε αλάπηπμεο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο.
4.5.4 Τι νπνίε ζ ε



Πξφγξακκα θξαηήζεσ λ επηρέηξεζε ο

ρήκα 4.5.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.5.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.5.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - εκεξν ι φγην
ηα ζρήκαηα 4.5.4.1, 4.5.4.2, 4.5.4.3 θαίλεηαηε εμει ηθηηθή πνξεία ησλ πξσηνηχπσλ ηεο
ζει ίδαο κε ηηοθξαηήζεηο. Σν πξφγξακκα πην πάλσ κπνξεί λα πξνβι εζεί ζε κνξθ ή
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κήλα, βδνκάδαο θαηεκέξαο. Οηθφθθηλεοθνπθίδεο πνπ θαίλνληαη πάλσ ζ ην πξφγξακκα
αληηπξνζσ πεχνπλ κηα θξάηεζε. Παηψληαο πάλσ ζε θάπνηα θξάηεζ ε, ν επηρεηξεκαηίαο
κπνξεί λα δεη κηαζχ λνςε η εο θξάηεζεο φπσο απηή θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.5.4.4.

ρήκα 4.5.4.4 χλνςε θξάηεζεο
ην θάησ δεμηά κέξνο ηεο ζει ίδαο ηνπ ζρήκαηνο 4.5.4.3 ππάξρεη ην θνπκπί κε ηηο
εηδνπνηήζεηοηνπ επηρεηξεκαηία φπνπ παηψληαο πάλσ ηνπ κπνξεί λα δεί ηα αηηήκαηα γηα
θξαηήζεηο. Ζ νζφλ ε κε ηα αηηήκαηα ησλ θξαηήζ εσλ θ αίλεηαη ζην ζρήκα 4.5.4.6.

ρήκα 4.5.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.5.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.5.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο

4.6

5ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.6.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξνχ ζα θάζε

αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ

αθνξ νχ λ ηνλ νδε γφ εγθαηάζηαζεο θαη πξνζαξκν γήο ηεο ζει ίδαο ηεο επηρείξεζε ο. Πην
ζπ γθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο αηηεζεί ηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο
επηρείξεζε ο, απηή θαηαρσξ είηαη σο αίηεκα πξν ο ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Όηαλ νη δηαρεηξηζηέο εγθξίλεη ην αίηεκα γηα ηελ θαηλνχ ξγηα επηρείξεζε ο, απηή
δεκηνπξγείηαη θαη βξίζθ εηαη ζε θαηάζηαζε Δγθεθξηκέλε κέρξη ν επηρεηξεκαηίαο λα
νι νθι εξψζ εη ηνλ νδε γφ πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ. Ο νδε γφο απηφο πεξηέρεη
γεληθέο πι εξνθ νξίεο πνπ αθνξ νχ λ ηελ ζει ίδα ηεο επηρείξεζε ο, επηπξφζζ εηεο
πι ε ξνθ νξίεο πνπ αθνξ νχ λ εηδηθά ηελ επηρείξεζε ηνπ θαη ηέι νο, εμεηδηθεπκέλεο
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πι ε ξνθ νξίεο ζε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο επηζπκεί λα δέρεηαηθαηλα εμππεξεηεί
πει άηεο κέζσ ξαληεβνχ ζηε λ επηρείξεζε η νπ.

4.6.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.6.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
● Οδεγφο πξψηεο ξχ ζκ ηζεο επηρείξεζε ο.

Ζ απαίηεζε δηαζπ άηαη ζην

θαζνξηζκ φ ησλ εμήοεπί κέξνπο απαηηήζεσ λ:
− Φσηνγξαθί αο πξνθ ίι επηρείξεζε ο
− Δπηρείξεζε κε θξαηήζεηο
− Δmail επηρείξεζε ο
− Ηζηνζε ι ίδαο επηρείξεζε ο
− Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη ππάι ι ει νη
− Τπ εξεζί εο
− Έγθξηζε ξαληεβνχ
− Πξνβνι ή ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ
− Υξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ
● Πξνβνι ή ζει ίδαο κε ηηο θσηνγξαθί εο ηηοεπηρείξεζε ο
● Πξνζζήθ ε θσ ηνγξαθηψλ ζηηοθσ ηνγξαθί εο ηεο επηρείξεζε ο
● Γηαγξαθή θσ ηνγξαθί αο απφ ηηοθσ ηνγξαθί εο ηεο επηρείξεζε ο

4.6.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ
Καζνξ ηζκόο θσ ηνγξαθίαο πξ νθ ίι επ ηρείξεζεο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηι έμεη θαη λα αλεβάζεη
Δηζαγσ γή

ζην ζχ ζηε κα κηα εηθφλα πξνθ ίι ηεο επηρείξεζεο ηνπ ε νπνία ζα
θαίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Φσηνγξαθί α
Απνζήθ επζε θσ ηνγξαθί αο ζηαηηθά ζην ζεξβ εξ θαη θαηαρψξεζε ηνπ
URL ηεο θσ ηνγξαθί αο ζηε λ βάζε δ εδνκέλσ λ.
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Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.
Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα πνπ
παξνπζηάζηεθε

Καζνξ ηζκόο εάλ ε ε πηρείξεζεο δέρεηα η θξαηήζεηο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα θαζν ξίζ εηεάλ ε επηρείξεζε
ηνπ ζα δέρεηαη θξαηήζεηο απφ ηνπο πει άηεο ηεο ή φρη.
Δπηινγή επηρεηξεκαηία
Καηαρψξεζε α πφθαζεο ηνπ επηρεηξεκαηία ζηε βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε
Καζνξ ηζκόο email επηρείξεζεο

Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξί ζεη ην email ηεο
επηρείξεζε ο ηνπ.
Email επηρείξεζε ο
Καηαρψξεζε η νπ email ηεο επηρείξεζε ο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Καζνξ ηζκόο ηζηνζ ειίδ αο επηρείξεζεο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα θαζνξί ζεη ην URL ηεο
ηζηνζει ίδαο ηεο επηρείξε ζεο ηνπ.
URL ηζηνζει ίδαο.
Καηαρψξεζε ηνπ URL ηεο ηζηνζει ίδαο ηεο επηρείξεζε ο ζηε βάζ ε
δεδνκέλσλ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Καζνξ ηζκόο σ ξώλ ιεηηνπξ γίαο θαηαξηζκόο ππαιιήισ λ ηεο επηρείξεζ εο
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίζ εη ην εβδνκαδηαίν
Δηζαγσ γή

πξφγξακκα ησλ σξ ψλ ι εηηνπξγίαο ηνπ θαζψο επίζεο θαηηνλ αξηζκφ ησλ
ππαι ι ήι σλ πνπ δηαζέηεηηελ θάζε κ έξα.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα σξ ψλ εξγαζίαο θαη αξηζκφο ππαι ι ήι σλ αλά
εκέξα
Καηαρψξεζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξά κκαηνο θαη αξηζκνχ ππαι ι ήι σλ αλά
κέξα ζηε βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Καζνξ ηζκόο ππεξεζηώλ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξί ζεη ηηοππεξεζί εο
Δηζαγσ γή

πνπ κπνξεί

λα πξνζ θέξεη ζηνπο πει άηεο ηνπ.

Κάζε ππε ξεζί α

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα φλνκα, ηελ ππνι νγηδφκελε δηάξθεηα ηεο θαη ην
θφζηνο ηεο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Όλνκα ππεξεζί αο, δηάξθεηα, θφζηνο
Καηαρψξεζε ππε ξεζηψλ ζηε βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Καζνξ ηζκόο επηζπκίαο έγθξηζεο ησ λ ξαληεβνύ
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίζ εη εάλ επηζπκεί λα
εγθξίλεηηηοθξαηήζεηοησλ ρξεζη ψλ ηνπ ή λα θαηαρσξ νχ ληαη απηφκαηα
Δπηινγή επηρεηξεκαηία
Καηαρψξεζε επ ηι νγήο επηρεηξεκαηία ζ ηε βάζε δ εδνκέλσ λ
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Καζνξ ηζκόο πξνβνιή ώξ α έλαξμεο ξ αληεβνύ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα θαζν ξίζ εηηελ ψξα έλαξμε ο
Δηζαγσ γή

ησλ ξαληεβνχ ηνπ δει αδή ην ρξφλν πνπ ζα κεζνι αβεί κεηαμχ ησλ time
slot ησλ ξαληεβνχ ηνπ.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ώξα έλαξμεο ξαληεβνχ
Καηαρψξεζε ψξα ο έλαξμεο ξαληεβνχ ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Καζνξ ηζκόο ρξνληθό πεξηζώξην ελεξγώλ θξαηήζ εσ λ
Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξί ζεη ην ρξνληθφ
Δηζαγσ γή

πεξηζψξην ησλ ελεξγψλ θξαηήζεσ λ. Πην ζπ γθεθξηκέλα ην πφζν πην
λσξίο ζα κπνξεί θά πνηνοπει άηεο λα θάλεη θξάηεζ ε ζην ζχ ζηε κα.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Υξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.
Καηαρψξεζε ηνπ ρξνληθνχ πεξηζσξ ίνπ ησλ ελεξγψλ θξαηήζεσ λ ζηε
βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή θ σ ηνγξαθηώλ ζ ειίδ αο
Ο επηρεηξεκαηίαο έρεηηελ δπλαηφηεηα λα πξνβά ι εηηηοθσ ηνγξαθί εο πνπ
Δηζαγσ γή

έρεηαλεβάζεη ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Οηθσ ηνγξαθί εο απηέο έρνπλ ζθ νπφ
λα πξνβάι νπλ ζηνπο ηεο επηρείξεζε ο κηα γεληθή ηδέα γηα ηελ
επηρείξεζε .

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε θσ ηνγξαθηψλ απφ ην server θαηπξνβνι ή ηνπο ζηε λ ζει ίδα
Δπηηπρία: Πξνβνι ή θσ ηνγξαθηψλ

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Αλέβαζκα θσ ηνγξαθίαο ζηηοθσ ηνγξαθίεο ηεο επηρείξεζεο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλεβάζεη θαηλνχξγηεο
θσ ηνγξαθί εο ζηε λ ζει ίδα κε ηηο θσηνγξαθί εο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ.
Φσηνγξαθί α
ηαηηθή θαηαρψξεζε ηε ο θσ ηνγξαθί αο ζην server ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη
ελεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην URL ηεο θσ ηνγξαθί αο
Δπηηπρία: Πξνβνι ή θαηλνχ ξγηαο θσ ηνγξαθί αο.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

Γηαγξαθή θ σ ηνγξαθίαο από ηηο θσ ηνγξαθίεο ηεο επηρείξεζεο
Δηζαγσ γή
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Ο επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαγξάς εη θάπνηα
θσ ηνγξαθί α απφ ηελ ζει ίδα κε ηηο θσηνγξαθί εο ηεο επηρείξεζε ο ηνπ.
Δπηιεγφκελε θσ ηνγξαθί α
Γηαγξαθή ηεο επηιεγφκελεο θσ ηνγξαθί αο απφ ην ζεξβ εξ θαη δηαγξαθή
απφ ηελ βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο, αθαίξεζε θσ ηνγξαθί αο.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

4.6.3 ρεδίαζ ε
4.6.3.1 Use Case Diagrams
● Γεληθέο θσ ηνγξαθί εο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.6.3.1.2 Γηάγξακκα ρξήζε ο θσ ηνγξαθηψλ επηρείξεζε ο
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 4.6.3.1.2 ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα αλεβάζεη ή λα
δηαγξάς εη θάπνηεο θσ ηνγξαθί εο απφ απηέο πνπ αλεβάδεη γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ. Οη
θσ ηνγξαθί εο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο ζα λ επηπξφζζ εηε πι εξνθ νξία
ζρεηηθά κε κηα επηρείξε ζε.

Γηα λα νι νθι εξσζ εί ε ι εηηνπξγία ηεο πξνζζήθ εο θαη

δηαγξαθήο θσ ηνγξαθί αο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πι νπνηεζεί ε αλάθηεζε ησλ
θσ ηνγξαθηψλ απφ ηελ βάζε δ εδνκέλσ λ θαη ηνλζ εξβεξ .
● Γηάγξακκα ρξήζ εο wizard

ρήκα 4.6.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο wizard
Δθφζ νλ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη αηηεζεί κηαθαηλνχξγηα επηρείξεζε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο
ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη ην αίηεκα ηνπ έρεη εγθξηζεί, ηφηε ν επηρεηξεκαηίαο κπαίλνληαο γηα
πξψηε θνξ ά ζηε λ ζει ίδα ηεο επηρείξεζ εο ηνπ θαι είηαη λα ζπ κπι εξψζ εη έλα wizard ν
νπνίνο απνηει είηαη απφ 3 βαζηθά βήκαηα-ζε η απφ πι εξνθ νξίεο ηηονπνίεο πξέπεη λα
ππνβάι εη. Πην ζπ γθεθξηκέλα νη θαηεγνξίεο ρσξ ίδνληαη ζε γεληθά, θξαηήζεηο θαη
επηρείξεζε . Όπσο βι έπνπκε ζην πην πάλσ ζρήκα, ηα δηάθνξ α πεδία ηα νπνία θαι είηαη
λα ζπ κπι εξψζ εη ν δηαρεηξηζηήο ζηνλ wizard γίλνληαη extend ζα λ επηπξφζζ εηε
ι εηηνπξγηθφηεηα ζηνλ νδεγφ ξχζκ ηζεο ηεο επηρ
είξεζε ο ηελ πξψηε θνξα. Σ α πεδία απηά
είλαη, θσ ηνγξαθί α πξν θί ι , επηρείξεζε κε θξαηήζεηο, email, website, εβδνκαδηαίν
πξφγξακκα εξγαζίαο, ππάι ι ει νη, ππεξεζί εο, έγθξηζε ξαληεβνχ , ψξα έλαξμεο ξαληεβνχ
θαη πεξίνδνο ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.

Να ζ ε κεησζεί φηη δελ είλαη φι α ηα πεδία
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ππνρξεσ ηηθά αι ι α εμαξηάηαη απφ ηηοεπηι νγέο ηνπ επηρεηξεκαηία θαηά ηελ ζπ κπι ήξσζ ε
ηνπ wizard.

4.6.3.2 Sequence Diagrams
● Wizard Sequence Diagram

ρήκα 4.6.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο wizard
ην ζρήκα 4.6.3.2.1 θαίλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο ξπζκ ίζε η
ηελ επηρείξεζ ε ηνπ φηαλ κπαίλεη γηα πξψηε θ νξά.
ππνρξεσ ηηθή.

Ζ εθηέιεζε ηνπ wizard είλαη

Σα πεδία ηα νπνία ζπ κπι εξψλνληαη κέζσ ηνπ wizard είλαη ε

θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο, αλ ε επηρείξεζε δέρεηαη θξαηήζεηο, ε ηζηνζει ίδα,
ην email, νη ψξεο ι εηηνπξγίαο, αξηζκφο ππαι ι ήι σλ, ππεξεζί εο, έγθξηζε ξαληεβνχ , ψξα
έλαξμεο ξαληεβνχ θαη ρξνληθφ πεξηζψξην ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.

Σα πεδία πνπ

πξναλαθέξζε θαλ δελ είλαη φι α ππνρξεσ ηηθά αι ι ά δηακνξθ ψλνληαη αλάι νγα κε ηηο
εηζφδνπο ηνπ επηρεηξεκαηία. ηε λ ζπ λέρεηα ελεκεξψλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηα
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζ εο θαη απνζεθ εχεηαη ζηαηηθά ε θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο
επηρείξεζε ο ζην ζεξβεξ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ δελ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα, ηφηε
ην ζχ ζηε κα αλαθαηεπζχλεηηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ αξρηθή ζει ίδα ηεο επηρείξεζή ο ηνπ.
ηε λ πεξίπησζε π νπ εκθαληζηεί θάπνην πξφβι εκα ηφηε παξνπζηάδεηαηκήλπκα ι άζνπ ο.
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● Απνζήθ επζε θσ ηνγξαθί αο γεληθήο θχ ζεσ ο γηαεπηρείξεζε ο

ρήκα 4.6.3.2.2 Γηάγξακκα ζεηξάο απνζήθ επζε γ εληθήο θσ ηνγξαθί αο
ην ζρήκα 4.6.3.2.2 κπνξνχ κε λα δνχκε ηελ δηαδηθαζία ηελ νπνία αθνι νπζεί ην
ζχ ζηε κα ψζ ηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζ ε ηνπ δηαρεηξηζηή ε νπνία είλαηλα αλεβάζεη
κηα ή πεξηζζφηεξεο θσ ηνγξαθί εο γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ ε νπνίεο ζα πξνβάιινλ ηαη
ζηνπο πει άηεο σο επηπξφζζ εηε πι εξνθ νξία εκπι νπηηζκνχ ηεο επηρείξεζε ο.
θσ ηνγξαθί εο γεληθήο θχ ζεσ ο δελ είλαη ππνρξεσ ηηθφ λα ππάξρνπλ.

Οη

Αξρηθά ν

επηρεηξεκαηίαο αλεβάδεη θάπνηα θσ ηνγξαθί α θαη ην ζχ ζηε κα ηεο απνζεθ εχεη ζηαηηθά
ζην ζεξβ εξ. ηελ ζπ λέρεηα θαηαρσξ εί ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ ην url ηε ο θαηλνχξγηαο
θσ ηνγξαθί αο θαη ηέινο παξνπζηάδεη ηελ θσ ηνγξαθί α ζηε λ ζε ι ίδα ηεο επηρείξεζε ο θαη
ζηε λ εθαξκνγή ηνπ ζπ ζηήκαηνο. ε πεξίπησζ ε πνπ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα
ζηε λ παξαπάλσ δηαδηθαζ ία ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο.
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4.6.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.6.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ
Πίλαθαο bussiness_photos
Σα url ησλ θσ ηνγξαθηψλ γεληθήο θχ ζεσ ο πνπ αλεβάδνληαηγηαθάζε επηρείξεζε .
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_PHOTOS_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ
θσ ηνγξαθί αο

BUSSINESS_PHOTOS_IMAGE_LINK

Int(11)

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
αλήθνπλ ζε θ άζε θαηεγνξία

BUSSINESS_ID

Varchar(1000)
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Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

4.6.4 Τι νπνίε ζ ε



Wizard γηαπξψηε ξχ ζκ ηζε επ ηρείξεζε ο

ρήκα 4.6.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.6.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.6.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - wizard ζει ίδα 1

ρήκα 4.6.4.4 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - wizard ζει ίδα 2

ρήκα 4.6.4.5 - Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - wizard ζει ίδα 3
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ρήκα 4.6.4.6 - Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - wizard ζει ίδα 4

ηα ζρήκαηα 4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, 4.6.4.5 θαη 4.6.4.6 θαί λεηαη ε εμει ηθηηθή
πνξεία ηεο ζει ίδαο ηνπ wizard γηαηελ ξχ ζκ ηζε ηεο ζει ίδαο ηεο επηρείξεζ εο ηελ πξψηε
θνξ ά. Ζ ζπ γθεθξηκέλε ζει ίδα παξνπζηάδεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία φηαλ εγθξηζεί ε
επηρείξεζε ηνπ θαη κπαίλεη ζε απηή πξψηε θνξ ά. Έρεη σο ζθ νπφ λα θαζνξί ζεη ηα
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζε ο φζνλ ηηο γεληθέο ξπζκ ίζεηο ηεο, ηηοξπζκ ίζε ηο
ηεο επηρείξεζε ο θαη ηηοξπζκ ίζεηο ησλ θξαηήζεσ λ ηεο.
Σα πεδία ηα νπνία κπνξε ί λα ξπζκ ίζεη είλαηε θσ ηνγξαθί α πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο, εάλ
είλαη επηρείξεζε πνπ δέρεηαη θξαηήζεηο, ην email, ηελ ηζηνζει ίδα, ην εβδνκαδηαίν
πξφγξακκα, ηνλ αξηζκφ ησλ ππαι ι ήι σλ, ηηοππεξεζίεο, αλ ζα εγθξίλνληαηηα ξαληεβνχ,
ε ψξα έλαξμεο ησλ θξαηήζεσ λ θαη ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ελεξγψλ θξαηήζεσ λ.
Ζ ζει ίδα ζην ζ ρήκα 4.6.4.5 παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε κφλν εαλ επηιέμεη ζηε λ 1ε
ζει ίδα φηηζα δέρεηαηθξαηήζεηοζηε λ επηρείξεζε ηνπ.


Φσηνγξαθί εο επηρείξεζε ο

ρήκα 4.6.4.7 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.6.4.8 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.6.4.9 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - Φσηνγξαθί εο επηρείξεζε ο

ηα ζρήκαηα 4.6.4.7, 4.6.4.8 θαη 4.6.4.9θαίλεηαηε εμει ηθηηθή πνξεία ηεο ζει ίδαο κε ηηο
θσ ηνγξαθί εο ηεο επηρείξεζε ο. Ο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα αλεβάζεη θσ ηνγξαθί εο
γεληθήο θχ ζεσ ο ηηονπνίεο ζα κπνξεί λα δεη θάζε ρξήζηεο πνπ κπαίλεηζηε λ ζει ίδα ηεο
επηρείξεζε ο ηνπ. θνπφο ησλ θσ ηνγξαθηψλ είλαη λα πξνβάιινπλ κηα γεληθή ηδέα ηεο
επηρείξεζε ο θαηηνπ ρψξνπ ηεο. Γηαλα αλεβάζεη κηαθαηλνχξγηα θσ ηνγξαθί α πξέπεηλα
παηήζεη ζην πι αίζην πνπ γξάθεη 'UPLOAD ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ' ελψ γηα λα δηαγξάς εη
θάπνηα θσ ηνγξαθί α αξθεί λα βάι εη ην πνληίθη ηνπ ππνι νγηζηή ηνπ πάλσ ζηε λ εηθφλα
θαη λαπαηήζεη 'Γηαγξαθή'.
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4.7

6ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.7.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξνχ ζα θάζε

αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ

αθνξ νχ λ ηνλ δηαρεηξηζ ηή νι φθι εξνπ ηνπ ζ πζηήκαηνο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα ν

δηαρεηξηζηήο ηεο πι αηθφξκαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπ λδεζεί ζην ζχ ζηε κα κέζσ ηνπ
ίδηνπ login page κε απηφλ ηνπ επηρεηξεκαηία. Βάδνληαο ηα ζηνηρεία ζ χλδεζε ο ηνπ
δηαρεηξηζηή ζπ λδέεηαη ζην portal δηαρείξηζεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη
κεηαμχ άι ι σλ ηηοεπηρεηξήζεηο ηνπ ζ πζηήκαηνο, ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο, ηηο
θαηεγνξίεο θαη αηηήκαηα ρξεζη ψλ. Οη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηή ηε θάζε
αθνξ νχ λ θπξίσ ο ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ ζπ ζηήκαηνο. Πην ζπ γθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ε
δπλαηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή λα δεη θαη λα κπι νθάξεη ή λα μεκπι νθάξεη θάπνηα
επηρείξεζε , λα εγθξίλεη ή λα απνξξί ς εη θάπνην αίηεκα γηα θαηλνχξγηα επηρείξεζε θαη
λα δεη ην πξνθ ίι θάζε επηρείξεζε ο ι επηνκεξψο.

4.7.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.7.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
● χλδεζε ζην ζχζηε κα σο δηαρεηξηζηήο
● Πξνβνι ή φι σλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο
− Σαμηλφκεζε επ ηρεηξήζεσλ
− Αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο κε ι έμεηο
θι εηδηά
● Πξνβνι ή ι επηνκεξνχ ο πξνθ ίι κηαο επηρείξεζε ο θαη ησλ δεκνζηεχζεσ λ ηεο
● Μπι νθάξηζα επηρείξεζε ο
● Αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο επηρείξεζε ο
● Πξνβνι ή αηηεκάησλ γηαδεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο
− Σαμηλφκεζε η σλ αηηεκάησλ δεκηνπξγίαο θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο
− Αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ αηηεκάησλ γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο
επηρείξεζε ο
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● Απνδνρή ή απφξξης ε

ελφο αηηήκαηνο γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο

επηρείξεζε ο

4.7.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ
ύλδεζ ε ζην ζ ύζ ηεκα δηαρεηξηζηή
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπ λδεζεί ζην
portal ηνπ κε ηα εηδηθάζηνηρεία ζχ λδεζε ο πνπ έρεηζηε λ θαηνρή ηνπ. ην
ζχ ζηε κα κπνξνχ λ λα ππάξμνπλ πνι ι νί δηαρεηξηζηέο κε δηαθνξ εηηθά
Δηζαγσ γή

ζηνηρεία ζχ λδεζε ο ν θαζέλαο. Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο ζ πλδεζεί κε επηηπρία
έρεη πξφζβ αζε ζε φι εο ηηο πι εξνθ νξίεο ηνπ ζ πζηήκαηνο. Δπίζεο ν
δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηεί, λα πξνζζ έζεη ή θαη
λα δηαγξάς εη πνι ι ά ζηνηρεία ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Email, θσδηθφο ζχ λδεζε ο
Έι εγρνο απφ ην API ηνπ ζπ ζηήκαηνο αλ ηα credentials ηνπ ρξήζηε είλαη
ππαξθηά θαη αλ απηά αλήθνπλ ζε θ άπνην ι νγαξηαζκ φ δηαρεηξηζηή.
Δπηηπρία: χλδεζε ζην ζ χζηε κα ηνπ δηαρεηξηζηή.

Έμνδνη

Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο αλάι νγα

κε

ην πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή όι σ λ ησ λ επηρεηξήζε σ λ ηνπ ζπζηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη
φι εο ηηοεπηρεηξήζεηοπνπ ππάξρνπλ δεκηνπξγε κέλεο ζην ζ χζηε κα θαζψο
επίζεο θαη θάπνηεο βαζηθέο πι εξνθ νξίεο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Πην
Δηζαγσ γή

ζπ γθεθξηκέλα λα κπνξεί λα δεηην φλνκα ηεο επηρείξεζε ο, ηελ θαηε γνξία
ζηε λ νπνία ππάγεηαη, ηελ πφι ε πνπ βξίζθ εηαη θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο
επηρείξεζε ο.

Οη πηζαλέο θαηαζ ηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξεζ εί κηα

επηρείξεζε είλαη Δλεξγή, Αλελεξγή, Δγθεθξηκέλε θαη Μπι νθαξηζκέλε.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία
Έμνδνη

Αλάθηεζε φι σλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηνπο
πι εξνθ νξηψλ ζηνλ δηαρεηξηζηή.
Δπηηπρία: Πξνβνι ή ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο αλάι νγα

κε

ην πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Σαμηλόκεζε επηρεη
ξ ήζε σ λ
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη
ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ ζ πζηήκαηνο φπσο απηφο επηζπκεί. Ζ ηαμηλφκε ζε
Δηζαγσ γή

κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα
ηεο ηζηνζει ίδαο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα

ηαμηλνκήζεη ηηοεπηρεηξήζεηοβάζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο, ηεο θαηεγνξίαο
ηνπο, ηεο πφι ε ο θαη ηεο θαηάζηαζ εο ηνπο.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγφκελν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηε ηε
πι εξνθ νξία έ ρεη ήδε αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε επηρεηξήζεσλ.

Έμνδνη

Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε επηρεηξήζε σ λ
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεηζε νπνηνπδήπνηε
πεδίνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο.

Πην

ζπ γθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη βάζε νλφκαηνο
Δηζαγσ γή

επηρείξεζε ο, πφι εο, θαηεγνξίαο, αθφκε θαη θαηάζηαζεο. Ζ αλαδήηεζ ε
γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α ηα πεδία ηαπηφρξνλα επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη
θαζνξηζκ φο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε είλαη case-insensitive
δει αδή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε θεθ αι αία
γξάκκαηα είηε κηθξά.

Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα απνηει έζκ αηα ηεο

αλαδήηεζεο.
Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο

Δπεμεξγαζ ία

γίλεηαη ηνπηθά. Πην ζπ γθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηε κα ει έγμεη ηελ είζνδν
ηνπ δηαρεηξηζηή, βάζε ησλ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηι ηξάξεη ηηοπι εξνθ νξί εο
127

πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία ηαπηφρξνλα θαηεκθαλίδεη
δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε θ ηιηξαξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ παξνπζηάζηε θε.

Πξνβνιή ηνπ π ξνθ ίι θ αη ησλ δεκ νζ ηεύζ εσ λ κηαο επηρείξεζεο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα κπνξεί λα επηιέμεη κηα απφ ηηο
επηρεηξήζεηοηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη λα δεη έλα ι επηνκεξήο πξνθ ίι γηα ηελ
επηρείξεζε ο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα ην πξνθ ίι

λα πεξηι ακβάλεη ηηο

πι εξνθ νξίεο ηεο επηρείξεζε ο, ηηο πι εξνθ νξίεο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηηο
Δηζαγσ γή

δεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζε ο. Οη πι εξνθ νξίεο ηεο επηρείξεζε ο είλαη
θαηεγνξί α, δηεχζπλζε , πφι ε, ηαρπδξνκ ηθφο θψδηθαο, ηει έθσλν, email,
ηζηνζει ίδα, αλ δέρεηαη θξαηήζεηο, ηηοππεξεζί εο ηεο θαη ηελ πεξηγξαθή
ηεο επηρείξεζ εο. Οηπι ε ξνθ νξίεο ηνπ ηδηνθηήηε είλαηην νλνκαηεπψλπκν
ηνπ θαη ην email ηνπ. Δπηπξφζζ εηα ε ζπ γθεθξηκέλε ι εηηνπξγηθφηεηα
παξέρεηπξνθ ίι θαη γηα ηεο εθθξεκέο επηρεηξήζεηο.

Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλε επηρείξεζε
Αλάθηεζε

Δπεμεξγαζ ία

ησλ πι εξν θνξ ηψλ ηεο επηρείξεζ εο, ηνπ ηδηνθηήηε ηεο

επηρείξεζε ο θαη ησλ δεκνζηεχζεσ λ ηεο επηρείξεζε ο απφ ηελ βάζε
δεδνκέλσλ.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε ηνπ πξνθ ίι ηεο επηρείξεζ εο

Έμνδνη

Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Μπινθ άξηζκα επηρείξε ζ εο
Ο δηαρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επηιέμεη κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο θαη λα ηελ κπι νθάξεη κφληκα απφ απηφ. Όηαλ κπι νθάξεηε
θάπνηα επηρείξεζε, ε ζε ι ίδα ηεο δελ είλαη πι ένλ νξαηή ζηνπο ρξήζηεο
Δηζαγσ γή

ηεο εθαξκνγήο.

Ζ ζει ίδα ηεο επηρείξεζε ο δελ ζα είλαη πι ένλ

πξνζβ άζηκε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη πξνγξ ακκαηηζκέλεο θξαηήζεηο
ηεο επηρείξεζε ο αθπξψλνληαη. Ο επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεηε κε email.
Ο δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη πι ήξε έι εγρν ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη ησλ
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επηρεηξήζεσλ.
Δπηιεγκέλε επηρείξεζε

Δίζ νδνη

Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ην κπι νθάξηζκα ηεο επηρείξεζε ο,
Δπεμεξγαζ ία

αθχξσζ ε φι σλ ησλ επεξρφκελσλ θξαηήζεσ λ ηεο ζπ γθεθξηκέλεο
επηρείξεζε ο.
Δπηηπρία: Μπι νθάξηζκα επηρείξεζε ο
Απνηπρία:

Έμνδνη

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Αλαίξεζε κ πιν θαξίζ καηνο επηρείξεζεο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαηξέζεηην
κπι νθάξηζκα απφ θάπνηα επηρείξεζ ε πνπ είρε κπι νθάξεη ζην παξει ζφλ.
Όηαλ κηα ζε ι ίδα μεκπι νθαξηζηεη,ηφηε ν επηρεηξεκαηίαο πνπ ηνπ αλήθεη
κπνξεί έρεη πξφζβ αζε μαλά ζηε λ ζει ίδα ηνπ.

Δηζαγσ γή

Οη ρξήζηεο ηνπ

ζπ ζηήκαηνο ζα είλαηζε ζέζε λα ηελ δνπλ ζηε λ εθαξκ νγή. Οηθξαηήζεηο
πνπ είρε φηαλ κπι νθαξίζηε θε δελ ζα επαλέξρνληαη αι ι ά ζα πξέπεη λα
πξνγξα κκαηίδνληαη μαλά εθ λένπ.
Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλε επηρείξεζε

Δπεμεξγαζ ία

Αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο επηρείξεζε ο απφ ηελ βάζε δ εδνκέλσ λ.
Δπηηπρία: Αλαίξεζε κπι νθαξίζ καηνο ηεο επηρείξεζε ο.

Έμνδνη

Δλεκέξσζ ε

ρξήζηε κε email.
Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο αλάι νγα

κε

ην πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή α ηηεκάησ λ γηα δε κηνπξγία θαηλνύξ γηαο επηρείξεζεο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη
φι α ηα εθθξεκή αηηήκαηα γηαδεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο θαζψο
επίζεο θαη θάπνηεο βαζηθέο πι εξνθ νξίεο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Πην
Δηζαγσ γή

ζπ γθεθξηκέλα λα κπνξεί λα δεηην φλνκα ηεο επηρείξεζε ο, ηελ θαηε γνξία
ζηε λ νπνία ππάγεηαηθαηηελ πφι ε πνπ βξίζθ εηαη. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί
λα δεη έλα ζπ λνπηηθφ πξνθ ίι ησλ πι εξνθ νξηψλ ηεο επηρείξεζε ο πνπ έρεη
εθθξεκέο αίηεκα θαζψο επίζεο θα η ηνπξνθ ίι ηνπ ηδηνθηήηε ηεο.
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Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσ λ γηα δεκηνπξγία επηρείξεζε ο θαη
παξνπζίαζε ησλ απνηει εζκ άησλ.
Δπηηπρία: Λίζηα κε εθθξεκέο αηηήκαηα θαηλνχξγησλ επηρεηξήζεσλ
Απνηπρία:

Έμνδνη

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Σαμηλόκεζε αηηεκ άησ λ δε κηνπξγίαο θαηλνύξγηαο επηρείξεζεο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη
ηα αηηήκαηα γηα ηελ δε κηνπξγία θαηλνχξγησλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηφο
Δηζαγσ γή

επηζπκεί. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν
εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν

δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ηηοεπηρεηξήζεηοβάζε ηνπ νλφκαηνο
ηνπο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπο θαη ηεο πφι εο.
Δίζ νδνη

Δπηιεγφκελν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ

Δπεμεξγαζ ία

ηαμηλφκεζε

ησλ εθθξεκψλ αηηεκάησλ γηα δεκηνπξγία

λέαο

επηρείξεζε ο γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηεηε πι εξνθ νξία έρεη ήδε
αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαηζηε λ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε α ηηεκάησλ.

Έμνδνη

Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε κ εηαμύ ησ λ αηηεκάησ λ δε κηνπξγίαο θαηλνύξγηαο επηρείξεζ εο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη
κεηαμχ ησλ αηηεκάησλ γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο.

Ζ

αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεηζε νπνηνπδήπνηε πεδίνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη
ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο. Πην ζ πγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα
Δηζαγσ γή

αλαδεηήζεη βάζε νλφκαηνο επηρείξεζε ο, πφι ε ο θαη θαηεγνξίαο.

Ζ

αλαδήηεζε γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α ηα πεδία ηαπηφρξνλα επνκέλσο δελ
ρξεηάδεηαηθαζνξηζκ φο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε είλαη caseinsensitive δει αδή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε
θεθαι αία γξάκκαηα είηε κηθξά.
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Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα

απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο
γίλεηαη ηνπηθά. Πην ζπ γθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηεκα ει έγμεηηελ είζνδν

Δπεμεξγαζ ία

ηνπ δηαρεηξηζηή, βάζ ε

ησλ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηι ηξάξεη ηηο

πι εξνθ νξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία
ηαπηφρξνλα θαη εκθαλίδεη δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε
Έμνδνη

θηι ηξαξηζκέλσλ αηηεκάησλ γηα θαηλνχξγηεο

επηρεηξήζεηο.
Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο

αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

παξνπζηάζηεθε.

Απνδνρή ή απόξξης ε ε λόο αηηήκαηνο δεκηνπξγίαο θαηλνύξγηαο επηρείξεζεο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνδερηεί ή
λα απνξξί ς εη θάπνην αίηεκα γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο.
Αθνχ ν δηαρεηξηζηήο κει εηήζεη θάπνην αίηεκα θαηθξίλεη εάλ επηζπκεί λα
δεκηνπξγε ζεί ε ζπ γθεθξηκέλε επηρείξεζε ε φρη κπνξ εί απφ ην ζπ λνπηηθφ
Δηζαγσ γή

πξνθ ίι ηεο αηηνχκελεο επηρείξεζε ο λα επηιέμεη αλ απνδέρεηαη ηελ
δεκηνπξγία ηεο επηρείξε ζεο ή αλ ηελ απνξξί πηεη. Δάλ απνδερηεί ηελ
δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζε ο ηφηε ν ηδηνθηήηεο ζα ελεκεξσζ εί κέζ σ
email. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηρείξεζ ε δελ ζα δεκηνπξγε ζεί, ν
ηδηνθηήηεο ζα ελεκεξσζ εί κε email θαη ε επηρείξεζε ζα θαίλεηαη ζα λ
κπι νθαξηζκέλε.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Απφθαζε δ ηαρεηξηζηή
Δλεκέξσζ ε θαηάζηαζε ο ηεο επηρείξεζε ο ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη
απνζηνι ή email κε ην αλάι νγν κήλπκα ζην ρξήζ ηε
Δπηηπρία: Ζ επηρείξεζ ε πξνζηίζεηαη ζηελ ι ίζηα κε ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ

Έμνδνη

ζπ ζηήκαηνο.
Απνηπρία:

Μήλπκα

ι άζνπ ο

παξνπζηάζηεθε.
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αλάι νγα

κε

ην

πξφβι εκα

πνπ

4.7.3 ρεδίαζ ε

4.7.3.1 Use Case Diagrams
● Γηαρείξηζε επ ηρεηξήζεσλ ζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.7.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο δηαρείξηζε ε πηρεηξήζεσλ ζπ ζηήκαηνο
ην ζρήκα 4.7.3.1.1 παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο σο πξνο φι εο ηηοεπηρεηξήζεηο. Πην ζπ γθεθξηκέλα ν
δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα κπι νθάξεη ή λα μεκπι νθάξεη θάπνηα επηρείξεζ ε . Γηα λα ην
θάλεη απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη επηι έμεη ηελ επηρείξεζε πνπ ζέι εη λα κπι νθάξεη
απφ ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθ νληαη φι εο νη επηρεηξήζεηο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο
κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη θαη λα αλαδε ηήζεη ηηοεπηρεηξήζεηοηνπ φπσο απηφο επηζπκεί.
Σέι νο, απφ ην ζ ρήκα παξαηεξνχ κε πσο γηα λα είλαη εθηθηά φι α ηα παξαπάλσ πξέπεη ν
δηαρεηξηζηήο λα ζπ λδεζεί ζην ζχ ζηε κα κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαρεηξηζηή.
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● Γηαρείξηζε α ηηεκάησλ γηα θαηλνχξγηεοεπηρεηξήζεηο

ρήκα 4.7.3.1.2 Γηάγξακκα ρξήζε ο δηαρείξηζε αηηεκάησλ επηρεηξεκαηηψλ
Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα δεη φι α ηα αηηήκαηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη
επηζπκνχ λ λα δεκηνπξγήζνπ λ κηα θαηλνχξγηα επηρείξεζε . Σα αηηήκαηα απηά κπνξνχ λ
λα ηαμηλνκεζνχ λ ή λα θ ηιηξαξηζηνχλ αλάι νγα κε ηηοπξνηηκήζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή. Ο
δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεηεάλ επηζπκεί λα εγθξίλεη ή λα απνξξί ς εηθάπνην απφ ηα
αηηήκαηα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν επηρεηξεκαηίαο ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα ζην
email ηνπ.
4.7.3.2 Sequence Diagrams
● χλδεζε ζην ζχζηε κα σο δηαρεηξηζηήο

ρήκα 4.7.3.2.1 Γηάγξακκα ξνήο ζχ λδεζε δηαρεηξηζηή
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ην ζρήκα 4.7.3.2.1 παξνπζηάδεηαη ε ζχ λδεζε ελφο ρξήζηε ή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ζην
ζχ ζηε κα ε νπνία είλαη δηαθνξ εηηθή απφ απηή ηνπ επηρεηξεκαηία ε νπνία
παξνπζηάζηεθε ζηε 1ε θάζε . Αξρηθά ν ρξήζηε ο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ζχ λδεζε ο ηνπ, ε
βάζε δεδνκέλσλ ει έγρεη εάλ απηά ηα ζηνηρεία είλαηέγθπξα θαηαλ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ
επηρεηξεκαηία ή ζε θάπνηνλ δηαρεηξηζηή.

Σν backend επηζηξέθεη φι ε απηή ηε

πι ε ξνθ νξία ζηε λ ηζηνζει ίδα καδί κε έλα token (ζα εμεγεζεί ζην θεθάι αην ηεο
αζθ άι εηαο). ηελ ζπ λέρεηα εάλ ν ρξήζηε ο είλαη επηρεηξεκαηίαο ηφηε ζα ζ πλδεζεί ζηε λ
πι αηθφξκα επηρεηξεκαηηψλ ελψ αλ είλαη δηαρεηξηζηήο ηφηε ζα κπεί ζηε λ πι αηθφξκα
δηαρείξηζεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
● Μπι νθάξηζκα επηρείξεζ εο

ρήκα 4.7.3.2.2 Γηάγξακκα κπι νθ επηρείξεζε ο
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ην ζρήκα 4.7.3.2.2 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεηλα κπι νθάξεη θάπνηα επηρείξεζε απφ ην ζχ ζηε κα. Αξρηθά αλαθηψληαηφι εο νη
επηρεηξήζεηο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ζε πίλαθα. Δάλ ππάξμεη θάπνην
πξφβι εκα ζην πξνεγ νχ κελν βήκα ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε
δηαδηθαζία ζπ λερίδεηαη. ηελ ζπ λέρεηα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ επηρείξεζε πνπ
επηζπκεί λα κπι νθάξεη θαη απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ην business
id ηεο επηρείξεζε ο πνπ ζα κπι νθαξηζηεί. Γίλνληαη νη θαηάι ι ει εο αι ι αγέο φπσο
αθχξσζ ε ησλ ξαληεβνχ ηεο επηρείξεζε ο θαη αι ι αγή ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζε ο.
Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζία απηή ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα
ι άζνπ ο. Σν μεκπι νθαξηζκα θάπνηαο επηρείξεζε ο γίλεηαη κε παξφκνην ηξφπν.
● Απνδνρή αηηήκαηνο γηαδεκηνπξγία επηρείξεζε ο

ρήκα 4.7.3.2.3 Γηάγξακκα ζεηξάο πξνβνι ή αηηεκάησλ γηαεπηρεηξήζεηο
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Πην πάλσ, θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη λα
απνδερηεί θάπνην αίηεκα γηαδεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο.. Αξρηθά αλαθηψληαη
φι α ηα αηηήκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ζε πίλαθα. Δάλ ππάξμεη θάπνην
πξφβι εκα ζην πξνεγ νχ κελν βήκα ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε
δηαδηθαζία ζπ λερίδεηαη. ηελ ζπ λέρεηα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην αίηεκα πνπ επηζπκεί
λα απνδερηεί θαη απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ην business id ηεο
επηρείξεζε ο πνπ ζα δεκηνπξγε ζεί. Γίλνληαη νη θαηάι ι ε ι εο αι ι αγέο φπσ ο αι ι αγή ηεο
θαηάζηαζεο ηεο επηρείξε ζεο απφ εθθξεκή ζε εγθεθξηκέλε θαην ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη
κε email.

Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζία απηή ηφηε

παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο. Ζ απφξξης ε θάπνηνπ αηηήκαηνο γίλεηαη κε παξφκνην
ηξφπν.
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4.7.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.7.3.3.1 Βάζ ε δεδνκέλσ λ θάζ εο 6
Ζ κφλε αι ι αγή πνπ παξαηεξε ίηαη ζηελ βάζ ε δεδνκέλσ λ ζ ε αληίζεζ ε κ ε ηελ πξνεγνχ κελε
θάζ ε είλαηε πξνζ ζήθε ηνπ πίλαθα admin ν νπνίνο πεξηιακβάλεηζ ηνηρεία πνπ αθνξνχ λ ηνπο
δηαρεηξηζ ηέο ηνπ ζ πζ ηήκαηνο.
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Πίλαθαο admin
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξ νχ λ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

ADMIN_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ δηαρεηξηζ ηή

ADMIN_EMAIL

varchar(50)

Email admin

ADMIN_PASSWORD

varchar(50)

Κσδηθφο ζχ λδεζε ο admin

4.7.4 Τι νπνίε ζ ε
ην ζρήκα 4.7.4.1 παξν πζηάδεηαη ην panel απφ ην νπνίν ζα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα
ει έγρεη νι φθι εξν ην ζχ ζηε κα. πγθεθξηκέλα ε πι αηθφξκα επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή
λα εθηει έζεη ι εηηνπξγίεο φζν αθνξ ά ηηοεπηρεηξήζεηο ηνπ ζπ ζηήκαηνο, ηα αηηήκαηα γηα
δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζε ο, ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο, ηα αηηήκαηα γηα
δεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία θαη ηηοθαηεγνξίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

ρήκα 4.7.4.1 Πι αηθφξκα δηαρεηξηζηή
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Δπηρεηξήζεηοζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.7.4.2 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.7.4.3 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.7.4.4 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - επηρεηξήζεηοζπ ζηήκαηνο

ηα ζρήκαηα 4.7.4.2, 4.7.4.3 θαη 4.7.4.4 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο
ζει ίδαο κε ηηοεπηρεηξήζεηο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη φι εο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ, ηελ θαηεγνξία ηνπο, ηελ πφι ε πνπ βξίζθ νληαη θαη ηε λ
θαηάζηαζε ηνπο. Οη εγγξαθέο απηέο κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη λα θηι ηξαξηζηνχλ.
Σν ζχ ζηε κα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα πξνβ άι εη ην πξνθ ίι θάζε
επηρείξεζε ο κε πεξηζζφηεξεο ι επηνκέξεηεο. Σν πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.7.4.7
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ρήκα 4.7.4.5 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.7.4.6 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.7.4.7 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - Πξνθί ι επηρείξεζ εο

ηα ζρήκαηα 4.7.4.2, 4.7.4.3 θαη 4.7.4.4 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο
ζει ίδα κε ην πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο. Ζ ζει ίδα κε ην πξνθ ίι ηεο επηρείξεζε ο δίλεηηελ
δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα δεη πεξηζζφηεξεο ι επηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ
επηρείξεζε θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηεο θαζψο επίζεο θαη λα εθηειέζεη ελέξγεηεο φπσο
κπι νθάξηζκα θαη μεκπι νθάξηζκα ηεο επηρείξεζ εο. ην πξνθ ίι ηεο επηρείξεζεο επίζεο
κπνξεί λα δεη ηηοδεκνζηεχζεηο πνπ έρεη θάλεη ε επηρείξεζε φπσο απηφ θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.7.4.8.
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ρήκα 4.7.4.8 - Γεκνζηεχζεηοεπηρείξεζε ο απφ ην πι αηθφξκα ηνπ δηαρεηξηζηή


Αηηήκαηα γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζ εο

ρήκα 4.7.4.9 Αηηήκαηα γηαδεκηνπξγία επηρείξεζ εο
Σν ζρήκα 4.7.4.9 παξνπζηάδεη ηελ ζει ίδα κε ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη ν δηαρεηξηζηήο
απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ζθ νπφ ηελ δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο επηρείξεζε ο.

Ζ

πι ε ξνθ νξία πνπ θαίλεηαη ζε απηή ηε ζε ι ίδα είλαη ην φλνκα, ε θαηεγνξία θαη ε πφι ε
ηεο επηρείξεζε ο. Σα πεδία απηά κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη λα θηι ηξαξηζηνχλ.
Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάι εη πεξηζζφηεξεο πι εξνθ νξίεο
ζρεηηθά κε ηελ αηηνχκελε επηρείξεζε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.7.4.10.

ρήκα 4.7.4.10 Λεπηνκέξεηεοαηηνχκελεο επηρείξεζε ο
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ε απηή ηελ ζε ι ίδα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη πι εξνθ νξίεο φπσο ε δηεχζπλζε , ε
θαηεγνξί α, ην ηει έθσλν θαη ε πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζε ο. Δπίζεο, κπνξεί λα δεη
πι ε ξνθ νξίεο γηαηνλ επηρεηξεκαηία πνπ αηηείηα
η. Οη ελέξγεηεοπνπ κπνξεί λα εθηειέζεη
ν δηαρεηξηζηήο ζε α πηή ηελ ζει ίδα είλαη αλ ζα εγθξίλεηή ζα απνξξί ς εη ην αίηεκα.

4.8

7ε Φ άζε α λάπηπμεο

4.8.1 Πεξηγξαθή
ηε λ παξφλ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ι νγηζκηθνχ πι νπνηήζεθαλ ι εηηνπξγίεο πνπ αθνξ νχ λ
ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Αξρηθά ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβάι εη φι νπο ηνπ
ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη λα δεη κηα ζει ίδα κε ι επηνκέξεηεογηα ην
ζπ γθεθξηκέλν ρξήζηε φπσο ηηοβαζηθέο ηνπ πι εξνθ νξίεο θαη αλ έρεη επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάι εη ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζη ψλ γηα
ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία θαη λα απνδεθηεί ή λα απνξξί ς εη θάπνην αίηεκα.
Δπηπξφζζ εηα, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβά ι εηφι εο ηηοθαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην
ζχ ζηε κα θαζψο επίζεο λα επεμεξγαζ ηεί ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ή λα πξνζζ έζεη
θαηλνχξγηεο. Σέι νο, φι α ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη λα
θηι ηξαξηζηνχλ φπσο ν δηαρεηξηζηήο επηζπκεί.

4.8.2 Αλάιπζ ε α παηηήζεσ λ

4.8.2.1 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
● Πξνβνι ή φι σλ ησλ ρξεζ ηψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο
− Σαμηλφκεζε ρ ξεζη ψλ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ ρξεζη ψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο κε ι έμεηοθι εηδηά
● Πξνβνι ή ι επηνκεξνχ ο πξνθ ίι ελφο ρξήζηε θαη ηηοεπηρεηξήζεηο ηνπ εάλ
είλαη επηρεηξεκαηίαο
● Πξνβνι ή πξνθ ίι κηαο επηρείξεζε ο ελφο ρξήζηε
● Μπι νθάξηζκα ρξήζηε
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● Αλαίξεζε κ πι νθαξίζ καηνο ρξήζηε
● Πξνβνι ή αηηεκάησλ γηαδεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία
− Σαμηλφκεζε η σλ αηηεκάησλ δε κηνπξγίαο ι νγαξηαζκ φ επηρεηξεκαηία
− Αλαδήηεζε κεηαμχ ησλ αηηεκάησλ γηα δεκηνπξγία θαηλνχξγηαο
επηρείξεζε ο
● Απνδνρή ή απφξξης ε ελφο αηηήκαηνο γηα δεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ
επηρεηξεκαηία
● Πξνβνι ή φι σλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπζπ ζηήκαηνο
− Σαμηλφκεζε θ αηεγνξηψλ
− Αλαδήηεζε κεηα μχ ησλ θαηεγνξηψλ
● Πξνζζήθ ε λέαο θαηεγνξ ίαο
● Πξνβνι ή πξνθ ίι

κηαο επηρείξεζε ο κε ζρεηηθέο ι επηνκέξεηεο θαη

επηρεηξήζεηοπνπ ππάγνληαη ζε απηή ηε θαηεγνξία
● Δπεμεξγαζία εηθφλαο θαηνλφκαηνο θαηεγνξίαο

4.8.2.2 Μεραληζκόο απαηηήζεσ λ
Πξνβνιή όι σ λ ησ λ ρξε ζ ηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάι εη
φι νπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζ χζηε κα θαζψο επίζεο θαη
Δηζαγσ γή

θάπνηεο βαζηθέο πι εξνθ νξίεο γηα ηνλ θάζε ρξήζ ηε. Πην ζπ γθεθξηκέλα
λα κπνξεί λα δεη ην νλνκαηεπψλπκν, ην email θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
ρξήζηε. Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο ρξήζηε ο
είλαη κπι νθαξηζκέλνο θαη νθ.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε φι σλ ησλ ρξεζη ψλ θαη παξνπζίαζ ε ησλ βαζηθψλ ηνπο
πι εξνθ νξηψλ ζηνλ δηαρεηξηζηή.
Δπηηπρία: Πξνβνι ή ρξεζ ηψλ

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Σαμηλόκεζε ρξε ζ ηώλ ζπζηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη
ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο φπσο απηφο επηζπκεί.
Δηζαγσ γή

Ζ ηαμηλφκε ζε

κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα
ηεο ηζηνζει ίδαο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο, κπνξ εί λα

ηαμηλνκήζεη ηνπο ρξήζηεο βάζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπο, ηνπ email
ηνπο θαη ηεο θαηάζ ηαζεο ηνπο.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγφκελν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηεηε
πι εξνθ νξία έ ρεη ήδε αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαηζηε λ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε ρ ξεζηψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε κ εηαμύ ησ λ ρξε ζ ηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη
κεηαμχ ησλ ρξεζη ψλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη ζε
νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο.
Πην ζπ γθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη βάζε ην
Δηζαγσ γή

νλνκαηεπψλπκν, ην email θαη ηεο θαηάζ ηαζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ α λαδήηεζε
γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α ηα πεδία ηαπηφρξνλα επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη
θαζνξηζκ φο ηνπ πεδίνπ αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζ ε είλαη case-insensitive
δει αδή ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε θεθαι αία
γξάκκαηα είηε κηθξά. Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα απνηειέζκ αηα ηεο
αλαδήηεζεο.

Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο
γίλεηαη ηνπηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηε κα ει έγρεη ηελ είζνδν

Δπεμεξγαζ ία

ηνπ δηαρεηξηζηή, βάζε η σ λ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηι ηξάξεη ηηο
πι εξνθ νξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζ α ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία
ηαπηφρξνλα θαη εκθαλίδεη δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.

Έμνδνη

Δπηηπρία: Παξνπζίαζε θ ηιηξαξηζκέλσλ ρξεζη ψλ.
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Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή π ξνθ ίι ελ όο ρξήζηε θ αη ηηο επ
ηρεη
ξ ήζ εηο ηνπ
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα κπνξεί λα επηιέμεη έλα απφ ηνπο
ρξήζηεο ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο θαη λα δεη έλα ι επηνκεξέο πξνθ ίι γηα ηνλ
Δηζαγσ γή

ρξήζηε.

Πην ζπ γθεθξηκέλα, ην πξνθ ίι ηνπ ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηηο

πι εξνθ νξίεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξήζηε εάλ είλαη
επηρεηξεκαηίαο.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία
Έμνδνη

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Αλάθηεζε πι εξνθ νξηψλ θαη επηρεηξήζεσ λ επηιεγφκελνπ ρξήζηε
Δπηηπρία: Πξνθ ίι ρξήζηε
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ παξνπζηάζηε θε.

Μπινθ άξηζκα ρξήζηε
Ο δηαρεηξηζηήο έρεηηελ δπλαηφηεηα λα κπι νθάξεηθάπνην ρξήζ ηε απφ ην
ζχ ζηε κα. Όηαλ έλαο ρξήζηε ο κπι νθάξεηαη ηφηε απηφκαηα αθπξψλνληαη
Δηζαγσ γή

φι εο νη πξνγξα κκαηηζκέλεο θξαηήζεηο ηνπ, δηαγξάθεηαη απφ φι εο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνο θαη απφ ηηο αγαπε κέλεο
επηρεηξήζεηο

Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Γηαγξαθή ηεο αλαθνξ άο ηνπ ρξήζηε απφ φι νπο ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο

Δπεμεξγαζ ία

δεδνκέλσλ, αθχξσζ ε ησλ πξνγξα κκαηηζκέλσλ θξαηήζεσ λ ηνπ θαη
αθαίξεζε

ηνπ απφ ηα αγαπεκέλα θαη εγγεγξακκέλα φι σλ ησλ

επηρεηξήζεσλ.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο
Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Αλαίξεζε κ πιν θαξίζ καηνο ρξήζ ηε
Ο δηαρεηξηζηήο λα κπνξε ί λα αλαηξέζεηην κπι νθάξηζκα θάπνηνπ ρξήζηε .
Δηζαγσ γή

Ο ρξήζηεο ζα έρεημαλά πξφζβ αζε ζην ι νγαξηαζκφ ηνπ θαηζα κπνξεί λα
πξνγξα κκαηίζεη μαλά θάπνηα θξάηεζε ζε φ πνηα επηρείξεζε επηζπκεί.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Αθαίξεζε

ηνπ ρξήζηε απφ ηνπο κπι νθαξηζκ έλνπο ρξήζηεο ηνπ

ζπ ζηήκαηνο.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή α ηηεκάησ λ γηα δε κηνπξγία ινγα ξηαζκνύ ε πηρεηξεκ αηία
Ο δηαρεηξηζηήο λα έρεηηελ δπλαηφηεηα λα πξνβ άι εηφι α ηα αηηήκαηα ησλ
ρξεζη ψλ γηα δεκηνπξγία ι νγαξηαζκ νχ επηρεηξεκαηία.
Δηζαγσ γή

Όηαλ θάπνηνο

ρξήζηεο εγθξίλεηαη σο επηρεηξεκαηίαο ηφηε ηνπ δίλεηαη πξφζβ αζε ζηε λ
ηζηνζει ίδα ηνπ ζπ ζηήκαηνο ψζ ηε λα κπνξεί

λα δεκηνπξγήζ εη

επηρεηξήζεηο.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε φι σλ ησλ αηηεκάησλ γηαι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία.
Δπηηπρία: Μήλπκα επηηπρίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζνπο αλάι νγα κε ην πξφβι εκα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Σαμηλόκεζε αηηεκ άησ λ γηαδε κηνπξγία ινγα ξηαζκνύ επηρεηξε καηία
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη
ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπ ζ ηήκαηνο νη νπνίνη αηηήζεθ αλ ηε δεκηνπξγία
ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία φπσο απηφοεπηζπκεί. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί
Δηζαγσ γή

λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθα λίδεηαη ζην πίλαθα ηεο
ηζηνζει ίδαο. Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη
ηνπο ρξήζηεο βάζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπο, ηνπ email ηνπο θαη ηεο
θαηάζηαζεο ηνπο.
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Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγφκελν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηεηε
πι εξνθ νξία έ ρεη ήδε αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε ρ ξεζηψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε α ηηεκάησ λ γηαδε κηνπξγία ινγα ξηαζ κνύ επηρεηξε καηία
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη
κεηαμχ ησλ ρξεζη ψλ νη νπνίνη έρνπλ αηηεζεί ηε δεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ
επηρεηξεκαηία. Ζ αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεηζε νπνηνπδήπνηε πεδίνπ ην
νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα ηεο ηζηνζει ίδαο. Πην ζπ γθεθξηκέλα ν
Δηζαγσ γή

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη βάζε ην νλνκαηεπψλπκν, ην email
θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α
ηα πεδία ηαπηφρξνλα επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη θαζνξηζκ φο ηνπ πεδίνπ
αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε είλαη case-insensitive δει αδή ν δηαρεηξηζηήο
κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε θεθαι αία γξάκκαηα είηε κηθξά.
Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.

Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο
γίλεηαη ηνπηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηε κα ει έγρεη ηελ είζνδν

Δπεμεξγαζ ία

ηνπ δηαρεηξηζηή, βάζε η σ λ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηι ηξάξεη ηηο
πι εξνθ νξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζ α ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία
ηαπηφρξνλα θαη εκθαλίδεη δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε θ ηιηξαξηζκέλσλ ρξεζη ψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Απνδνρή ή απόξξης ε α ηηήκαηνο δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ επηρεηξε καηία
Ο δηαρεηξηζηήο λα κπνξε ί λα εγθξίλεη ή λα απνξξ ίς εη θάπνην αίηεκα γηα
δεκηνπξγία
Δηζαγσ γή

ι νγαξηαζκ νχ

επηρεηξεκαηία.

Όηαλ

θάπνηνο ρξήζηε ο

εγθξίλεηαη σο επηρεηξεκαηίαο ηφηε ηνπ δίλεηαη πξφζβ αζε
ηζηνζει ίδα ηνπ ζπ ζηήκαηνο ψζ ηε λα κπνξεί

ζηε λ

λα δεκηνπξγήζεη

επηρεηξήζεηο. Σν ζχ ζηε κα ζηέι λεη ελεκεξσηηθφ email ζ ην ρξήζηε.
Δίζ νδνη

Δπηιεγκέλνο ρξήζηεο
Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ εάλ εγθξίζ ε θε ή απνξξί θζ εθε ην

Δπεμεξγαζ ία

αίηεκα δεκηνπξγίαο ι νγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε. Δλεκέξσζ ε ηνπ ρξήζηε
κε email
Δπηηπρία: Αθαίξεζε α ηηήκαηνο απφ ην πίλαθα

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή θαηεγνξηώλ ζπζηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβ άι εη φι εο ηηοθαηεγνξίεο
πνπ ππάξρνπλ ζην ζχ ζηε κα θαζψο θαη θάπνηεοβαζηθέο πι εξνθ νξίεο γηα
Δηζαγσ γή

ηελ θάζε θαηεγνξία. πγθεθξηκέλα, νη πι εξνθ νξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη
γηαηελ θάζε θαηεγνξία είλαηην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο θαην αξηζκφο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Αλάθηεζε ησλ θαηεγνξ ηψλ θαη ησλ αξηζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζε θάζε θαηεγνξία απφ ηελ βάζε δ εδνκέλσλ.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε ησλ θ αηεγνξηψλ ζε κνξθ ή πίλαθα.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Σαμηλόκεζε θ αηεγνξ ηώλ ζπζ ηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη
Δηζαγσ γή

ηηοθαηεγνξίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο φπσο απηφο επηζπκεί. Ζ ηαμηλφκε ζε
κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην πίλαθα
ηεο ηζηνζει ίδαο.

Πην ζπ γθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο, κπνξεί λα
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ηαμηλνκήζεη ηηοθαηεγνξ ίεο κε βάζε ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο θαη ησλ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε θαηεγνξί α.
Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγκέλν πεδίν ηαμηλφκεζεο
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θαηεγνξηψλ γίλεηαη ηνπηθά εθφζνλ ε απαξαίηεηε
πι εξνθ νξία έρεη ήδε αλαθηεζεί θαη βξίζθε ηαη ζηελ ηζηνζειίδα.
Δπηηπρία: Σαμηλφκεζε θ αηεγνξηψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Αλαδήηεζε κ εηαμύ ησ λ θαηεγνξ ηώλ ζπζ ηήκαηνο
Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπ ζηήκαηνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδε ηήζεη
κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχ ζηε κα.

Ζ αλαδήηε ζε

κπνξεί λα γίλεηζε νπνηνπδήπνηε πεδίνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαηζην πίλαθα
ηεο ηζηνζει ίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδε ηήζεη
Δηζαγσ γή

βάζε ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ππάγνληαη ζε απηή. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη δπλακηθά ζε φι α ηα πεδία
ηαπηφρξνλα

επνκέλσο

δελ

ρξεηάδεηαη θαζνξηζκ φο ηνπ

πεδίνπ

αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε είλαη case-insensitive δει αδή ν δηαρεηξηζηήο
κπνξεί λα εηζάγεη ηελ είζνδν ηνπ είηε θεθαι αία γξάκκαηα είηε κηθξά.
Απηφ δελ ζα επεξεάζεη ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δίζ νδνη

Λέμε θι εηδί/αλαδήηεζεο
Αθνχ έρνπκε ήδε αλαθηήζεη ηεο πι εξνθ νξίεο, ε αλαδήηεζε ζε απηέο
γίλεηαηηνπηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνχ ην ζχ ζηε κα ει έγρεη ηελ είζνδν

Δπεμεξγαζ ία

ηνπ δηαρεηξηζηή, βάζε η σ λ ι έμεσλ εηζφδνπ ηνπ θηι ηξάξεη ηηο
πι εξνθ νξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζ α ζην πίλαθα ζε φι α ηα πεδία
ηαπηφρξνλα θαη εκθαλίδεη δπλακηθά ηα απνηει έζκ αηα ηεο αλαδήηεζεο.
Δπηηπρία: Παξνπζίαζε θ ηιηξαξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.
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Πξνζ ζήθ ε λέαο θαηεγνξίαο
Ο δηαρεηξηζηήο έρεηηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζ έζε ηκηαλέα θαηεγνξί α ζην
Δηζαγσ γή

ζχ ζηε κα.

Οη απαηηνχκελεο πι εξνθ νξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα

πξνζηεζεί κηα λέα θαηεγνξία είλαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο θαη κηα
εηθφλα γηαηελ θαηεγνξία .

Δίζ νδνη

Όλνκα θαηεγνξίαο, θσηνγξαθί α θαηεγνξίαο
Καηαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο θαηεγνξίαο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.

Δπεμεξγαζ ία

Απνζήθ επζε ηεο θσ ηνγξαθί αο ζηαηηθά ζην ζεξ βεξ ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη
ελεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ κε ην URL ηεο θσ ηνγξαθί αο
Δπηηπρία: Πξνζζήθ ε λέαο θαηεγνξίαο ζην πίλαθα θαηεγνξηψλ.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Πξνβνιή π ξνθ ίι θ αηεγνξ ίαο κε ηηο π
ε ηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ
Ο δηαρεηξηζηήο λα κπνξ εί λα πξνβάι εη έλα ι επηνκεξέο πξνθ ίι γηα κηα
θαηεγνξί α.
Δηζαγσ γή

πγθεθξηκέλα ην πξνθ ίι

ηεο θαηεγνξίαο πεξηέρεη

πι εξνθ νξίεο φπσο ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο, ηε θσ ηνγξαθί α ηεο, ηνλ
αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ θαη έλα πίλαθα κε ηηο
επηρεηξήζεηοπνπ είλαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία.

Δίζ νδνη
Δπεμεξγαζ ία

Δπηιεγφκελε θαηεγνξία
Αλάθηεζε πι εξνθ νξηψλ ηεο θαηεγνξίαο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαζψο
επίζεο θα η ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή.
Δπηηπρία: Πξνβνι ή πξν θί ι θαηεγνξίαο.

Έμνδνη

Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ
παξνπζηάζηεθε.

Δπεμεξγαζ ία εηθόλαο θαη νλόκαηνο θαηεγνξ ίαο
Ο δηαρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κηα θαηεγνξί α ε νπνία ήδε
Δηζαγσ γή

είλαη θαηαρσξ εκέλε ζην ζχ ζηε κα.

Οη πι εξν θνξ ίεο πνπ κπνξεί λα

επεμεξγαζηεί ν δηαρεηξηζηήο γηα κηα θαηεγνξί α είλαη ην φλνκα ηεο
θαηεγνξί αο θαη ε θσηνγξαθί α ηεο θαηεγνξίαο.
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Όλνκα θαηεγνξίαο, θσηνγξαθί α θαηεγνξίαο

Δίζ νδνη

Δλεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ην λέν φλνκα ηεο θαηεγνξίαο.
Καηαρψξεζε ηεο λέαο θσ ηνγξαθί αο ηεο θαηεγνξίαο ζην ζεξβ εξ ηνπ

Δπεμεξγαζ ία

ζπ ζηήκαηνο θαη ελεκέξσζ ε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ην λέν URL ηε ο
θαηεγνξί αο.
Δπηηπρία: Αι ι αγή ησλ πι εξνθ νξηψλ ηεο θαηεγνξ ίαο.
Απνηπρία: Μήλπκα ι άζν πο αλάι νγα κε ην πξφβι ε κα πνπ

Έμνδνη

παξνπζηάζηεθε.

4.8.3 ρεδίαζ ε

4.8.3.1 Use Case Diagrams
● Γηαρείξηζε ρ ξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο

ρήκα 4.8.3.1.1 Γηάγξακκα ρξήζε ο ρξεζη ψλ ζπ ζηήκαηνο
Σν ζρήκα 4.8.3.1.1 παξνπζηάδεη ηηοελέξγεηεοπνπ κπνξεί λα εθηει έζεη ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ ζπ ζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Αξρηθά κπνξεί λα πξνβά ι εη φι νπο ηνπο
ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ζε κνξθ ή πίλαθα θαηλα ηνπο ηαμηλνκήζεη ή λα ηνπο θηι ηξάξεη
φπσο απηφοεπηζπκεί. Αθνχ ην θάλεηαπηφ, κπνξεί λα επηιέμεηθάπνην απφ ηνπο ρξήζηεο
ηνπ ζπ ζηήκαηνο θαη λα δεη ην πξνθ ίι ηνπ ην νπνίν πεξηέρεηπι εξνθ νξίεο ζρεηηθά κε ην
ρξήζηε θαη ηηοεπηρεηξήζεηοπνπ ηνπ αλήθνπλ εάλ είλαη επηρεηξεκαηίαο. Αθνχ αλνίμεη
ην πξνθ ίι ηνπ ρξήζηε, κπνξεί πι ένλ λα ηνλ κπι νθάξεη, λα ηνλ μεκπι νθάξεη εάλ ήηαλ
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ήδε κπι νθαξηζκέλνο. Δπίζεο απφ ην πξνθ ίι ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα δεηηηο επηρεηξήζεηο
ηνπ θαη λαεπηιέμεη θάπνηα γηαλα δεη ην πξνθ ίι ηε ο.

● Αηηήκαηα γηα ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία

ρήκα 4.8.3.1.2 Γηάγξακκα ρξήζε ο αίηεκα γηα ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία
Σν ζρήκα 4.8.3.1.2 παξνπζηάδεη ηηοελέξγεηεοπνπ κπνξεί λα εθηει έζεη ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ ζπ ζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ γηα δεκηνπξγία ι νγαξηαζκνχ
επηρεηξεκαηία. Αξρηθά κπνξεί λα πξνβά ι εη φι α ηα αηηήκαηα ζε κνξθ ή πίλαθα θαη λα
ηα ηαμηλνκήζεη ή λα ηα θηι ηξάξεη φπσο απηφοεπηζπκεί. Αθνχ ην θάλεηαπηφ, κπνξεί λα
επηιέμεη θάπνην απφ ηα αηηήκαηα θαη λαην εγθξίλεη ή λα ην απνξξί ς εη.

● Γηαρείξηζε θ αηεγνξηψλ ζπζηήκαηνο

ρήκα 4.8.3.1.3 Γηάγξακκα δηαρείξηζε θ αηεγνξηψλ
Σν ζρήκα 4.8.3.1.3 παξνπζηάδεη ηηοελέξγεηεοπνπ κπνξεί λα εθηει έζεη ν δηαρεηξηζηήο
ηνπ ζπ ζηήκαηνο ζρεηηθά ηηοθαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Αξρηθά κπνξεί
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λα πξνβάι εη φι εο ηηοθαηεγνξίεο ζε κνξθ ή πίλαθα θαη λα ηα ηαμηλνκήζε η ή λα ηα
θηι ηξάξεη φπσο απηφο επηζπκεί. Αθνχ ην θάλεη απηφ, κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηελ
θαηεγνξί α ή αθφκα θαη λα δεη ηηοεπηρεηξήζεηοπνπ ππάγνληαη ζε απηή. Ο δηαρεηξηζηήο
κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη κηα επηρείξεζε πνπ ππάγεηαη ζε θάπνηα θαηε γνξία θαη λα
πξνβάι εη ην πξνθ ίι ηεο. Σέι νο, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζ έζεη αλα πάζ α ζηηγκή
θαηλνχξγηα θαηεγνξί α επηρεηξήζεσλ ζ ην ζχ ζηε κα.

4.8.3.2 Sequence Diagrams
● Μπι νθάξηζκα ρξήζηε

ρήκα 4.8.3.2.1 Γηάγξακκα ζεηξάο κπι νθ ρξήζηε
ην ζρήκα 4.8.3.2.1 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεη λα κπι νθάξεη θάπνηνλ ρξήζηε απφ ην ζ χζηε κα. Αξρηθά αλαθηψληαη φι νη νη
ρξήζηεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή. Δάλ ππάξμεη θάπνην πξφβι εκα ζην
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πξνεγ νχ κελν βήκα ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε δηαδηθαζία
ζπ λερίδεηαη. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ρξήζ ηε πνπ επηζπκεί λα κπι νθάξεη θαη
απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ κε ην user id ηνπ ρξήζηε πνπ ζα
κπι νθαξηζηεί.

Γίλνληαη

νη

θαηάι ι ει εο

αι ι αγέο

φπσο

αθχξσζ ε

ησλ

πξνγξακκαηηζκέλσλ θξαηήζεσ λ ηνπ ρξήζηε θαη αι ι αγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ. Δάλ
παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζία απηή ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα
ι άζνπ ο. Σν μεκπι νθαξηζκα θάπνηνπ ρξήζηε γίλεηαη κε παξφκνην ηξφπν.
● Απνδνρή ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία

ρήκα 4.8.3.2.2 Γηάγξακκα ζεηξάο απνδνρή ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία
ην ζρήκα 4.8.3.2.2 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεη λα απνδερηεί θάπνην αίηεκα γηα δε κηνπξγία ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία.
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Αξρηθά αλαθηψληαη φι α ηα αηηήκαηα θαη παξνπζ ηάδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ζε πίλαθα.
Δάλ ππάξμεη θάπνην πξφβι εκα ζην πξνε γνχ κελν βήκα ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα
ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε δηαδηθαζία ζπ λερίδεηαη. ηελ ζπ λέρεηα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη
ην αίηεκα πνπ επηζπκεί λα απνδερηεί θαη απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ε βάζ ε δεδνκέλσλ
κε ην user id ηνπ ρξήζηε πνπ ζα απνθηήζεη ι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία. Γίλνληαη νη
θαηάι ι ει εο αι ι αγέο φπσο αι ι αγή ηεο θαηάζηαζεο θαηάζ ηαζεο ηνπ ρξήζηε ζε
επηρεηξεκαηία θαη ελεκεξψλεηαη ν ρξήζηεο κε email.

Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην

πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζία απηή ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο. Ζ απφξξης ε
θάπνηνπ αηηήκαηνο γίλεηαη κε παξφκνην ηξφπν.
● Πξνζζήθ ε θαηλνχξγηαο θαηεγνξίαο

ρήκα 4.8.3.2.3 Γηάγξακκα ζεηξάο πξνζζ ήθε θαηλνχξγηαο θαηεγνξία ο
ην ζρήκα 4.8.3.2.3 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεη λα πξνζζ έζεη κηα θαηλνχξγηα θαηεγνξί α ζην ζχ ζηε κα Αξρηθά θαηαρσξ εί ην
φλνκα ηεο θαηλνχξγηαο θαηεγνξί αο θαη ηελ θσ ηνγξαθί α ηεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ
θσ ηνγξαθί α απνζεθ εχεηαη ζηαηηθά ζ ην ζεξβ εξ θαη ην φλνκα ηεο θαηεγνξ ίαο ζηε βάζ ε
δεδνκέλσλ. Δάλ ππάξμεηθάπνην πξφβι εκα ζε απηή ηελ δηαδηθαζία ηφηε παξνπζηάδεηαη
κήλπκα ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε θαηλνχξγηα θαηεγνξία πξνζηίζεηαη ζην ζχ ζηε κα θαη
παξνπζηάδεηαη ζαλ επηι νγή ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο.
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● Δπεμεξγαζία θ αηεγνξί αο

ρήκα 4.8.3.2.4 Γηάγξακκα ζεηξάο επεμεξγαζία θ αηεγνξίαο
ην ζρήκα 4.8.3.2.5, θα ίλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνι νπζεζεί φηαλ ν δηαρεηξηζηήο
επηιέμεη λα επεμεξγαζηεί κηα θαηεγνξία ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Αξρηθά αλαθηψληαη φι εο νη
θαηεγνξίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ζε πίλαθα.

Δάλ ππάξμεη θάπνην

πξφβι εκα ζην πξνεγ νχ κελν βήκα ηφηε παξνπζηάδεηαη κήλπκα ι άζνπ ο, δηαθνξ εηηθά ε
δηαδηθαζία ζπ λερίδεηαη. ηελ ζπ λέρεηα ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ θαηεγνξία πνπ
επηζπκεί λα επεμεξγαζ ηεί θαη εηζάγεη ην θαηλνχ ξγην ηεο φλνκα ή κηα θαηλνχξγηα
θσ ηνγξαθί α. Απηφκαηα ελεκεξψλεηαηε βάζε δεδνκέλσλ κε ην ηα θαηλνχξγηα ζηνηρεία
ηεο θαηεγνξίαο.

Δάλ αλεβάζεη θσ ηνγξαθί α ηφηε απηή απνζε θεχεηαη ζηαηηθά ζην

ζεξβ εξ. Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβι εκα ζηε λ δηαδηθαζί α απηή ηφηε παξνπζηάδεηαη
κήλπκα ι άζνπ ο.
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4.8.3.3 Βάζε Γ εδνκέλσ λ

ρήκα 4.8.3.3.1 Βάζε δ εδνκέλσλ θά ζεο 7
Απηή ε θάζε είλαηθαη ε ηειεπηαία θάζε αλάπηπμεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. ηελ βάζε
δεδνκέλσλ δελ ππήξμαλ αι ι αγέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχ κελεο θάζεηο. Πην θάησ
παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκ έλσλ φπσο είλαη ζηελ ηει ηθή ηνπο κνξθή.
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Πίλαθαο bussiness_status
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ πξν θαζνξ ηζκέλεο θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίνο
κπνξεί λα ππάξμεηκηα επηρείξεζε καδί κε έλα θσ δηθφ πνπ ραξαθηεξίδεηηελ θάζε θαηε γνξία
κνλαδηθά.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_STATUS_CODE

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θσδηθνχ θαηάζηαζεο

BUSSINESS_STATUS_NAM

Varchar(50)

Όλνκα θαηάζηαζ εο κηαεπηρείξεζε ο, πρ

E

ελεξγή, αλελεξγή, εθθξεκή, εγθεθξηκέλε

Πίλαθαο town
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη πξνθ αζνξ ηζκέλεο πφι εηοηεο Κχπξνπ ε νπνίεο είλαη
Λεπθσζ ία, Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο θαη Ακκφρσζ ηνο καδί κε έλα κνλαδηθφ
αλαγλσξ ηζηηθφ γηαηελ θάζε πφι ε. Κάζε επηρείξε ζε αληηζηνηρ
εί ζε κ ηαπφι ε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

TOWN_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ πφι εο

TOWN_NAME

Varchar(15)

Όλνκα πφι εο

Πίλαθαο posts
ηνλ πην πάλσ πίλαθα ππάξρνπλ

πι εξνθ νξίεο πνπ δηαηεξεί ην ζχ ζηε κα γηα θάζε

δεκνζίεπ ζε πνπ θάλεη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο ζηε λ επηρείξεζε ηνπ. Κάζε δεκνζίεπ ζεο
αληηζηνηρ
εί ζε κ ηαεπηρείξεζε .
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

POST_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ δεκνζίεπ ζεο

BUSSINESS_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

POST_TEXT

Varchar(5000)

Κείκελν ηεο δεκνζίεπ ζεο

POST_IMAGE_URL

Varchar(1000)

URL ζην ζεξβεξ γηα ηε θσ ηνγξαθί α
ηεο δεκνζίεπ ζεο

POST_DATE_TIME

Varchar(50)

Ζκεξνκ ελία δεκνζίεπ ζεο

Πίλαθαο bussiness_block_user
ηνλ ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα θαηαρσξ νχ ληαη νη κπι νθαξηζκέλνη ρξήζηεο. Πην ζπ γθεθξηκέλα

158

φηαλ θάπνηνοεπηρεηξεκαηίαο κπι νθάξεη θάπνην ρξήζηε κφληκα ζα θαηαρσ ξεζεί κηαεγγξαθή
ζε απηφ ην πίλαθα ψζ ηε ην ζχ ζηε κα λα κε λ δίλεη ζε θακία πεξίπησζε πξφζβ αζε ζηε
ζπ γθεθξηκέλε επηρείξεζ ε. Κάζε κπι νθαξηζκέλνο ρξήζηεο αληηζηνηρ
εί ζε έλα ρξήζηε ηνπ
ζπ ζηήκαηνο θαη ζηελ επηρείξεζε πνπ ηνλ κπι νθάξε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

BLOCK_REASON

Varchar(2000)

Λφγνο κπι νθαξίζ καηνο

Πίλαθαο user_enrolled_bussiness
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ φι εο νη επηρεηξήζεηοζηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνο
θάζε ρξήζηεο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

Πίλαθαο user_favourite_bussiness
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη αγαπεκέλεο επηρείξεζε ο θάζε ρξήζηε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (PK, FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

Πίλαθαο category
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη πξνθ αζνξηζκ έλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πνπ
ππνζηε ξίδεη ην ζχ ζηε κα. Σηοθαηεγνξίεο απηέο κπνξεί λα αι ι άμεη θαη επεμεξγαζηεί κφλν ν
επηρεηξεκαηίαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

CATEGORY_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

CATEGORY_NAME

Varchar(45)

Όλνκα θαηεγνξίαο

CATEGORY_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο θσ ηνγξαθί αο ζηνλ
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ζέξβ εξ

Πίλαθαο bussiness
ηνλ πην πάλσ πίλαθα ππάξρνπλ νη πι εξνθ νξίεο πνπ δηαηεξεί ην ζχ ζηε κα γηα θάζε
επηρείξεζε ρσξ ίο φκσο ηηοπι εξνθ νξίεο πνπ αθνξά ηηοθξαηήζεηο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην
ζρήκα θάζε επηρείξεζ ε αλήθεηζε έλα ρξήζηε, ζε κηαθαηεγνξία θαηέρεη κηα θαηάζηαζ ε πνπ
ηελ ραξαθηεξίδεη.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

USER_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

CATEGORY_ID (FK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο

BUSSINESS_NAME

Varchar(45)

Όλνκα εηαηξείαο

BUSSINESS_ADDRESS

Varchar(45)

Γηεχζπλζε εηαηξείαοζηνλ ράξηε

BUSSINESS_IMAGE_LINK

Varchar(1000)

χλδεζκνο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο

BUSSINESS_TOWN

Varchar(45)

Πφι ε εηαηξείαο

BUSSINESS_DESCRIPTION

Varchar(800)

Πεξηγξαθή εηαηξείαο

BUSSINESS_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν εηαηξείαο

BUSSINESS_STATUS_CODE

Int(11)

Καηάζηαζε

(FK)

Καηάζηαζε
0 = Δλεξγή
1 = Αλελεξγή
2 = Δγθεθξηκέλε
3 = Δθθξεκή
4 = Μπι νθ

BUSSINESS_POST_CODE

Int(11)

Σαρπδξνκ ηθφο θψδηθνο

BUSSINESS_EMAIL

varchar(30)

Email επηρείξεζε ο

BUSSINESS_WEBSITE

varchar(1000)

Ηζηνζε ι ίδα επηρείξεζε ο

Πίλαθαο user
ηνλ πίλαθα ησλ ρξεζη ψλ θαηαρσξ νχ ληαη φι α ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζη ψλ πνπ ζπ ι ι έγνληαη
θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχ ζηε κα. Δπίζεο ππάξρεη κηα κεηαβι εηή πνπ θαζνξί δεη αλ ν
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ζπ γθεθξηκέλνο ρξήζηεο έρεη ι νγαξηαζκ φ επηρεηξεκαηία ψζ ηε λα ηνπ δίλεηαη πξφζβ αζε ζ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπι νγαξηαζκ νχ ηνπ.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

USER_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

USER_NAME

Varchar(45)

Όλνκα ρξήζηε

USER_LASTNAME

Varchar(45)

Δπίζεην ρξήζηε

USER_EMAIL

Varchar(45)

Email ρξήζηε

USER_PASSWORD

Varchar(45)

Κσδηθφο ρξήζηε

USER_PHONE

Int(11)

Σε ι έθσλν ρξήζηε

USER_IS_BUSINESS

Tinyint(4)

1 αλ ν ρξήζηεο είλαη επηρεηξεκαηίαο, 0 αλ
δελ είλαη

USER_IS_BLOCKED

int(2)

1 αλ ν ρξήζηεο είλαηblocked θαη 0 φηαλ
δελ είλαηblocked

Πίλαθαο service
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ νη ππεξεζί εο πνπ πξνζθ έξεη θάζε επηρείξεζε θαη ην
φλνκα ηεο επηρείξεζε ο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο.

SERVICE_NAME

Varchar(45)

Όλνκα ππεξεζί αο

CATEGORY_ID

Varchar(1000)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θαηεγνξί αο.

Πίλαθαο bussiness_services
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ ε ηηκή θαηε δηάξθεηαπνπ ρξεηάδεηαηθάζε ππεξεζί α γηα
λα νι νθι εξσζ εί. Κάζε ππεξεζί α ζε απηφ ην πίλαθα ζρεηίδεηαη κε 1 ππεξεζί α ηνπ πίλαθα
service.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK,FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

SERVICE_PRICE

int(11)

Κφζηνο ππεξεζί αο

SERVICE_DURATION

int(11)

Γηάξθεηαππεξεζί αο
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Πίλαθαο week
Πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηοεκέξεο ηεο εβδνκάδαο
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

WEEK_DAY_ID (PK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ εκέξαο

WEEK_DAY

varchar(30)

Όλνκα εκέξαο

Πίλαθαο reservation
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ φι α ηα αηηήκαηα θξαηήζεσ λ πνπ έγηλαλ ζην ζχ ζηε κα
θαζψο επίζεο θα η νη θξαηήζεηοπνπ έρνπλ εγθξηζεί ή απνξξηθζ εί απφ ηηοεπηρεηξήζεηο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

RESERVATION_ID (PK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

USER_ID (FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ρξήζηε

BUSSINESS_ID (FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

RESERVATION_DATE

date

Ζκεξνκ ελία θξάηεζ εο

RESERVATION_TIME

time

Ώξα θξάηεζεο

RESERVATION_TOTAL_DURATIO

int(11)

πλνιηθή δηάξθεηαθξάηεζεο

RESERVATION_TOTAL_PRICE

int(11)

πλνιηθφ θφζηνο θξάηεζ εο

RESERVATION_STATUS

int(2)

Καηάζηαζε θ ξάηεζεο

N

-

0 γηααπφξξης ε

-

1 γηααπνδνρή

-

2 γηαεθθξεκέο

-

3 γηαcancelled

Πίλαθαο reservation_services
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρνληαη νη ππεξεζί εο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θάζε
θξάηεζε.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο
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Πεξηγξαθή

SERVICE_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ ππεξεζί αο

RESERVATION_ID (PK,FK)

varchar(30)

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

Πίλαθαο bussiness_timeline
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρεηαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα θάζε επηρείξεζε ο δει αδή
ηηοψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο ηεο θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
δηαζέηεη θάζε κ έξα.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

WEEK_DAY_ID (PK,FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ εκέξαο

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

BUSSINESS_TIMELINE_ISOPEN

tinyint(1)

Δάλ ε επηρείξεζε είλαη
αλνηρηή ηελ ζπγθεθξηκέλε
κέξα

BUSSINESS_TIMELINE_OPENINGHOURS

time

Ση ψξα αλνίγεη ε επηρείξε ζε
ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα.

BUSSINESS_TIMELINE_CLOSINGHOURS

time

Ση ψξα θι είλεη ε επηρείξε ζε
ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα.

BUSSINESS_TIMELINE_EMPLOYEES

int(11)

Αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ
έρεη ε επηρείξεζ ε ηελ
ζπ γθεθξηκέλε κέξα.

Πίλαθαο bussiness_photos
Σα url ησλ θσ ηνγξαθηψλ γεληθήο θχ ζεσ ο πνπ αλεβάδνληαηγηαθάζε επηρείξεζε .
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_PHOTOS_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ
θσ ηνγξαθί αο

BUSSINESS_PHOTOS_IMAGE_LINK

Int(11)

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ
αλήθνπλ ζε θ άζε θαηεγνξία
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BUSSINESS_ID

Varchar(1000)

Αλαγλσξ ηζηηθφ επηρείξε ζεο

Πίλαθαο admin
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξ νχ λ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

ADMIN_ID (PK)

Int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ δηαρεηξηζ ηή

ADMIN_EMAIL

varchar(50)

Email admin

ADMIN_PASSWORD

varchar(50)

Κσδηθφο ζχ λδεζε ο admin

Πίλαθαο bussiness_reservation_info
ην ζπ γθεθξηκέλν πίλαθα πεξηέρνληαη πι εξνθ νξίεο κηαο επηρείξεζε ο ζρεηηθά κε ζέκ αηα
θξαηήζεσ λ.
Όλνκα Πεδίνπ

Σύπνο

Πεξηγξαθή

BUSSINESS_ID (PK, FK)

int(11)

Αλαγλσξ ηζηηθφ
ππεξεζί αο

TIME_BETWEEN_RESERVATION_SLOT

varchar(30

Αλαγλσξ ηζηηθφ θξάηεζ ε ο

)
RESERVATION_ACTIVE_PERIOD

int(11)

Πεξίνδνο ελεξγψλ
θξαηήζεσ λ

RESERVATION_APPROVAL

int(1)

Δάλ νη θξαηήζεηοζα
κπαίλνπλ απηφκαηα ή
κεηά απφ έγθξηζε

RESERVATION_ACTIVE_PERIOD_MEASUR

int(11)

E

Δλεξγέο θξαηήζεηοζε
κέξεο (1) , εβδνκάδεο (7),
κήλεο (30), ρξφληα(365)

IS_FOR_BOOKING

int(2)

Αλ ε επηρείξεζε δέρεηαη
θξαηήζεηο
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4.8.4 Τι νπνίε ζ ε



Υξήζηεο ζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.8.4.2 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο

ρήκα 4.8.4.1 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

κνξθ ήο

ρήκα 4.8.4.3 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - ρξήζηεο ζπ ζηήκαηνο

ηα ζρήκαηα 4.8.4.1, 4.8.4.2 θαη 4.8.4.3 θαίλεηαη ε εμει ηθηηθή πνξεία αλάπηπμεο ηεο
ζει ίδα κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη φι νπο ηνπο
ρξήζηεο πνπ ππάξρνπλ, ην email ηνπο θαηηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθ νληαη. Οηεγγξαθέ ο
απηέο κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη λα θηι ηξαξηζηνχλ.

Σν ζχ ζηεκα δίλεη ηελ

δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα πξνβά ι εη ην πξνθ ηι θάζε ρξήζηε κε πεξηζζφηεξεο
ι επηνκέξεηεο. Σν πξνθ ηι ηνπ ρξήζηε θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.8.4.6.
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ρήκα 4.8.4.4 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.8.4.5 Πξνζρ έδην ει εθηξνληθήο
κνξθ ήο

ρήκα 4.8.4.6 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - πξνθ ίι ρξήζηε

ην πξνθ ηι ηνπ ρξήζηε πνπ θαίλεηαη ζην ζ ρήκα 4.8.4.6 ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη
πεξηζζφηεξεο πι εξνθ νξίεο ζρεηηθά κε ην ρξήζηε φπσο ην email, ην ηει έθσλν, αλ είλαη
ι νγαξηαζκφο επηρεηξεκαηία θαη ησλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ. Οη ελέξγεηεοπνπ
κπνξεί λα εθηειέζεη ν δηαρεηξηζηήο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζ πζηήκαηνο ηνπ είλαη λα ηνπο
κπι νθάξεη ή λα ηνπο μεκπι νθάξεη.
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Δπίζεο, απφ ηελ ζει ίδα ηνπ ρξήζηε ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη αλ ν ρξήζηεο είλαη
ηδηνθηήηεο θάπνηαο επηρείξεζε ο φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ζρήκα 4.8.4.7.

ρήκα 4.8.4.7 Δπηρεηξήζεηορξήζηε
Οη πι εξνθ νξίεο πνπ εκθαλίδνληα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρξήζηε είλαη ην
φλνκα, ε θαηεγνξία, ε πφι ε θαη ε θαηάζηαζε ηε ο επηρείξεζε ο. Γηα θάζε επηρείξεζε
ηνπ ρξήζηε ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη ην πξνθ ηι ηεο επηρείξεζ εο.


Αηηήκαηα δεκηνπξγίαο ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία

ρήκα 4.8.4.8 Αηηήκαηα γηαι νγαξηαζκφ επηρεηξεκαηία
Σν ζρήκα 4.8.4.9 παξνπζηάδεη ηελ ζει ίδα κε ηα αηηήκαηα πνπ δέρεηαη ν δηαρεηξηζηήο
απφ ηνπο ρξήζηεο κε ζθ νπφ ηελ δεκηνπξγία ι νγαξηαζκ φ επηρεηξεκαηία. Ζ πι εξνθ νξία
πνπ θαίλεηαη ζε απηή ηε ζει ίδα είλαη ην φλνκα, επίζεην, θαη ε email ηνπ ρξήζηε. Σα
πεδία απηά κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη λα θηι ηξαξηζηνχλ.

Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο

έρεη ηελ δπλαηφηε ηα λα πξνβάι εη πεξηζζφηεξεο πι εξνθ νξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αηηνχκελν
ρξήζηε φπσο θαίλεηαη ζην ζρ ήκα 4.8.4.10

167

ρήκα 4.8.4.10 Πξνθίι αηηνχκελνπ ρξήζηε
ε απηή ηελ ζε ι ίδα ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη πι εξνθ νξίεο φπσο ην email θαη ην
ηει έθ σλν. Οη ελέξγεηεοπνπ κπνξεί λα εθηειέζ εη ν δηαρεηξηζηήο ζε απηή ηελ ζε ι ίδα
είλαη αλ ζα απνδερηεί ή ζα απνξξί ς εη ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε γηα δεκηνπξγία
ι νγαξηαζκνχ επηρεηξεκαηία.



Καηεγνξίεο ζπ ζηήκαηνο

ρήκα 4.8.4.11 Πξνζρ έδην ζην ραξηί

ρήκα 4.8.4.12 Πξνζρ έδην ε ι εθηξνληθήο
κνξθ ήο
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ρήκα 4.8.4.13 Σει ηθή κνξθ ή πι νπνίεζε ο - θαηεγνξίεο ζπ ζηήκαηνο

ηα ζ ρήκαηα 4.8.4.11, 4.8.4.12 θαη 4.8.4.13 θαί λεηαη ε εμει ηθηηθή πνξε ία αλάπηπμε ο
ηεο ζει ίδα κε ηηοθαηεγνξίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη φι εο ηηο
θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχ ζηε κα θαζψο επίζεο θα η ησλαξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ππάγνληαη ζε θάζε θαηεγνξί α. Οη εγγξαθέο απηέο κπνξνχ λ λα ηαμηλνκεζνχ λ θαη
λα θηι ηξαξηζηνχλ. Σν ζχ ζηε κα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα πξνβάι εη
πεξηζζφηεξεο ι επηνκέξεηεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ φπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα 4.8.4.14.

ρήκα 4.8.4.14 Λεπηνκέξεηεοθαηεγνξίαο
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Ζ ζει ίδα κε ηηο ι επηνκέξεηεο θάζε θαηεγνξί αο παξνπζηάδεη ζην δηαρεηξηζηή ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε λ ζπ γθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα πξνβ άι εη ην πξνθ ίι ησλ επηρεηξήζεσ λ απηψλ. Οη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί
λα εθηειέζεη ν δηαρεηξηζ ηήο ζρεηηθά κε θάπνηα θαηεγνξία είλαηε επεμεξγαζία ηεο φπνπ
κπνξεί λα αι ι άμεη ην φλνκ α ηεο επηρείξεζε ο θαη ηελ εηθφλα ηεο.

4.9

Αζ θάιε ηα πζηήκαηνο

Ζ αζθ άι εηα ελφο ζπ ζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ελφο ι νγηζκηθνχ .
Ο πξνγξα κκαηηζηήο είλαη ππεχζπλνο λα εθαξκφζεη φι νπο ηνπο θαηάι ι ει νπο
κε ραληζκνχ ο γηα λα βεβαησζεί γηα ηελ αζ θάι εηα ησλ δεδνκέλσ λ πνπ είλαη
απνζεθ επκέλα ζην ζχ ζηε κα ηνπ.

ηα πι αίζηα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο

εθ αξκφζηεθε κεραληζκφο αζθ αι είαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Ζ βαζηθφηεξε ηερλνι νγία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αζθ άι εηα ηνπ ζπ ζηήκαηνο είλαη ε JWT φπνπ θαηά ηελ
ζχ λδεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχ ζηε κα δεκηνπξγείηαη ην token ηνπ θαη ζε θάζε επφκελν
αίηεκα ηνπ ζπ κπεξηιακβάλεηαη ζην header φπσο θαίλεηαηζην ζρ ήκα 4.9.1.

ρήκα 4.9.1 Αλαπαξάζηαζε δ ηαδηθαζίαο JWT
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Βαζηθνί ππι ψλεο αζθ αι είαο:


Front-end Security



Back-end Security



Role-base System

Front-end Security
Δθαξκ φζηεθαλ δηάθνξ α κέηξα αζθ αι είαο φπσο ην validation ησλ δεδνκέλσλ πξηλ
ζηαι νχ λ ζην REST API επνκέλσο ν έι εγρνο γίλεηαη απφ εδψ. Δπίζεο, ζηελ ζει ίδα ηνπ
ζπ ζηήκαηνο έρσ εμαζθ αι ίζεη ηελ απνθνπεί cross - origin request εθηφοαπφ ην API ηνπ
ζπ ζηήκαηνο γηαλα απνηξές νπκε ηπρφλ JavaScript Injection Attacks.
Σέι νο, πξνζηέζε θαλ επηπι ένλ κέηξα αζθ αι είαο ζην routing ησλ ζει ίδσλ ηνπ
ζπ ζηήκαηνο κε βάζε ην token θαηην ξφι νπ ηνπ θάζε ρξήζηε. Πην ζπ γθεθξηκέλα, εάλ ν
ρξήζηεο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάπνην valid token, ηφηε απνζπ λδέεηαη θαη
αλαθαηεπζχλεηαη ζηε λ ζει ίδα ζχ λδεζε ο. ηε λ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζ ηεο έρεη ζηε λ
θαηνρή ηνπ θάπνην valid token, ηφηε, ει έγρεηαηαλ έρεηεμνπζηνδφηεζε κε βάζε ην ξφι ν
του.

Back-end Security
ηε λ δηαδηθαζί α ζσ ξάθηζεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο, δφζεθ ε κεγάι ε βαξχ ηεηα ζ ηελ αζθ άι εηα
ηνπ REST API ην νπνίν εμππεξεηεί ηα αηηήκαηα ησλ πει αηψλ. Σν ζεκείν απηφ είλαηην
πην επάι σην θαη νπζηαζηηθά ην πην επηθίλδπλν ζεκείν γηα λα παξαβηαζηεί. Σα κέηξα
αζθ αι είαο πνπ πάξζεθ αλ είλαη ηαεμήο:


SQL Prepare Statement
Γηα απνθ πγή SQL Injection ρξεζηκνπνηνχκε ηα prepare statement ηα νπνία
απνηει νχ λ πι ένλ κηα δηαδεδνκέλε ηερληθή πξνζ ηαζίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
πγθεθξηκέλα, ην SQL query θαζνξί δεηαη απφ πξηλ θαη έηζη κε ηελ είζνδ ν ηνλ
παξακέηξσλ αλ αι ι άμεη απηφ ην query ηφηε απηφκαηα απνξξί πηεηαη θαη δελ
εθηειείηαηζηε λ βάζ ε δεδνκέλσλ.



Έι εγρνο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβ αζεο
Γηα ηνλ έι εγρν ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζην API ηνπ ζπ ζηήκαηνο
ρξεζηκνπνηείηαη έλα middleware πξηλ ηελ εθηέι εζε θάζε αηηήκαηνο πνπ θηάλεη
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ζην ζεξβ εξ ην νπνίν νπζηαζηηθά θηι ηξάξεη ην αίηεκα γηα λα ει έγμεηαλ ππάξρεη
ην θαηάι ι ε ι ν JWT θαη αλ δελ έρεη γίλεη expired. Απηφ ζεκαίλ εη φηηζηε λ
πεξίπησζε πνπ θάπνην αίηεκα δελ έρεη ην θαηάι ι ει ν authentication header, ην
middleware απνηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ αηηήκαηνο θαη επηζηξέθεη κήλπκα
ι άζνπ ο.

Role-Base System
Αθνχ έρνπκε βεβαησζεί φηη ην REST API καο ζα εμππεξεηεί κφλν αηηήκαηα πνπ
θαηέρνπλ ζην header ηνπο έλα valid token, ζηελ ζπ λέρεηα πξέπεη λα θαι χς νπκε ηελ
πεξίπησζε φπνπ νη ξφι νη ηνπ ζπ ζηήκαηνο έρνπλ πξφζβ αζε ζε δηαθνξ εηηθά πεδία θαη
δεδνκέλα ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν επηρεηξεκαηίαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ή ν
ρξήζηεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο δελ πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηοπι εξνθ νξίε ο νι φθι εξνπ
ηνπ ζπ ζηήκαηνο φπσο έρεη ν δηαρεηξηζηήο. Γηα ηελ αζθ άι εηα θαη ηελ ζσ ζ ηή εθαξκνγή
ησλ ξφι σλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην JSON Web Token (JWT) ην νπνίν καο
επηηξέπεη λα θαζνξί ζνπ κε εζσ ηεξηθά απφ ην token επηπξφζζ εηε πι εξνθ νξ ίεο νη νπνίεο
είλαη θξππηνγξαθεκ έλεο.
Ζ ζπ γθεθξηκέλε ηερλνι νγία έρεη βνεζή ζεη λα ζσ ξαθηζηεί ην ζχ ζηε κα ζην κέγηζην
δπλαηφ θαηλα εμαζθ αι ηζηεί ε αθεξαηφηεηα ησλ ξφι σλ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. Γηαφι α ηα πην
έρνπλ γίλεη πνι ι νί έι εγρνη θαη έρεη δηαζθ αι ηζηεί φηη ι εηηνπξγνχ λ νξζά θαη φηη ην
ζχ ζηε κα θαι χπηεηαηζε έ λα κεγάι ν βαζκ φ απφ ζέκαηα αζθ αι είαο.
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5.

Κεθάιαην 5

Έι εγρνο

5.1

Δηζαγσγή
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5.2

Λεηηνπξγηθφο έι εγρνο
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5.3

Έι εγρνο επίδνζεο

176

5.4

Έι εγρνο αζθ άι εηαο
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5.1

Δηζαγσ γή

ε θάζε αλάπηπμε ελφο πι εξνθ νξηαθνχ ζπ ζηήκαηνο ν έι εγρνο ηνπ ζπ ζηήκαηνο είλαη
πάξα πνι χ ζεκαλ ηηθφο θαη γηα απηφ ην ι φγν δελ πξέπεη λα παξαι είπεηαη. Ο έι εγρνο
είλαη ζεκαλ ηηθφο ηφζν ζ ηελ ηζηνζει ίδα ηνπ ζπ ζηήκαηνο φζν θαη ζην API πνπ πι νπνηεί
ηηοδηάθνξ εο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο. ε απηφ ην θεθάι αην ζα παξν πζηαζηνχ λ νη
δηάθνξ εο κεζνδνι νγίεο θαη έιεγρνη πνπ έγηλαλ ζην ζχ ζηε κα. Οηέι εγρνη πνπ έγηλαλ ζην
ζχ ζηεκα κνπ είλαη θπξίσ ο ι εηηνπξγηθνί, δει αδή ζ ην API ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο
θαηγηαηελ απφδνζε ηνπ ζεξβ εξ ζε κεγάι α θνξ ηία αηηεκάησλ. Ο έι εγρνο έγηλε θπξίσ ο
κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαι είνπ postman.

5.2

Λεηηνπξγηθόο έιε γρνο

Γηα ηνλ έι εγρν ηεο ι εηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαι είν
postman θαη ηαπηφρξνλα ζχ γθξηζε ησλ απνηει εζκ άησλ ηφζν ζηε λ ηζηνζει ίδα ηνπ
ζπ ζηήκαηνο φζν θαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ επηβεβαηψλνπκ ε ηελ νξζή ι εηηνπξγία ησλ
δηάθνξ σλ ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχ λ λα εθηειεζηνχ λ κέζσ ηνπ ζπ ζηήκαηνο. ην παξφλ
ππνθεθάι αην ζα παξνπζ ηαζηεί έλα ελδεηθηηθφ ζε λάξην ει έγρνπ ην νπνίν εθαξκφζηεθε
ζε φι εο ηηο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

ην ζρήκα 5.2.1 παξαηεξνχ κε ηελ

αληαπφθξηζε ηνπ ζεξβ εξ ζε έλα αίηεκα ην νπνίν δεηά ηηο πξνγ ξακκαηηζκέλεο
θξαηήζεηοηεο επηρείξεζεο κ ε αλαγλσξ ηζηηθφ 30.
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ρήκα 5.2.1 Κξαηήζεηοεπηρείξεζε ο 30
Όπσο παξαηεξνχ κε ην Rest API καο απαληά κε ηηο θξαηήζεηο ηεο ζπ γθεθξηκέλεο
επηρείξεζε ο ζε κνξθ ή αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζε κνξθ ή JSON. ηε λ
ζπ λέρεηα, παξαηεξψληαο ην ζρήκα 5.2.2. κπνξνχ κε λα δνχ κε πσο ζηε λ ηζηνζει ίδα ηνπ
ζπ ζηήκαηνο, ζηε λ ζει ίδα κε ην εκεξνι φγην ηεο επηρείξεζε ο παξνπζηάδνληαη νη
θξαηήζεηοζην πξφγξακκα κε ηηο ζσζ ηέο πι εξνθ νξίεο (ζρήκαηα 5.2.3, 5.2.4).

ρήκα 5.2.2 Πξφγξακκα επηρείξεζε ο
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ρήκα 5.2.3 Κξάηεζε 1 ηεο επηρείξεζε ο 30

ρήκα 5.2.4 Κξάηεζε 2 ηεο επηρείξεζε ο 30
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Σέι νο, ην κφλν πνπ καο απνκέλεη λα ει έγμνπκε γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ νξζφηεηα
ησλ δεδνκέλσλ είλαη αλ ηα απνηει έζκ αηα πνπ θ ηάλνπλ ζην frontend απφ ην API καο
είλαη απηά πνπ ππάξρνπλ θαη ζηε λ βάζ ε δεδνκέλσλ.

Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία

επηβεβαίσζα ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη λα ηξέρσ ην
query απεπζείαο ζηε λ βάζε δεδνκέλσλ κέζσ PHPMyAdmin θαη λα ει έγρσ ηα
απνηει έζκ αηα πνπ κνπ επηζηξέθεη φπσο απηφ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.2.5.

ρήκα 5.2.5 Απνηει έζκ αηα βάζεο δεδνκ έλσλ

5.3

Έιεγ ρνο επίδνζ εο

Ο έι εγρνο ηεο επίδνζεο ελφο ζεξβ εξ είλαη αθφκα έλαο ζεκαλ ηηθφο παξάγνληαο γηα έλα
πνηνηηθ
φ ζχ ζηε κα. Ο ζπ γθεθξηκέλνο έι εγρνο ζθ νπφ έρεη λα ει έγμεη θαηά πφζν ν
ζεξβ εξ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε κεγάι ν θνξ ηίν αηηεκάησλ, δε ι αδή πνι ι ά αηηήκαηα
απφ δηάθνξ νπο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα.
δηαπηζησζεί ε επίδνζε

Δπίζεο, κέξνο απηνχ ηνπ ει έγρνπ είλαη λα

ηνπ ζεξβ εξ ζε θαηαζηάζεηο φπσο πνι ι απι ά αηηήκαηα

ηαπηφρξνλα. Έι εγρνη απηνχ ηνπ ηχπνπ ι έγνληαη θαη stress testing. Ο ζ πγθεθξηκέλνο
έι εγρνο πι νπνηήζεθε ζην storage server ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θηι νμελία
φι σλ ησλ θσ ηνγξαθηψλ ζην ζχ ζηε κα. ην ζρήκα 5.3.1 βι έπνπκε ηα απνηει έζκ αηα
ηνπ ει έγρνπ φπνπ ν ζε ξβεξ δέρεηαη 500 ηαπηφρξνλα αηηήκαηα γηα ηελ απνζήθ επζε
θσ ηνγξαθί αο κηαο δεκνζ ίεπζεο.
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ρήκα 5.3.1 Έι εγρνο απφδνζε ο
Όπσο παξαηεξνχ κε ζην ζρήκα 5.3.1 ν ζεξβ εξ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά θαη ζηα 500
αηηήκαηα γηα απνζήθ επζε θσ ηνγξαθί αο.

Ο κέζνο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηα 500

αηηήκαηα πνπ έγηλαλ ήηαλ 150ms θαη ν ζπ λνι ηθφο ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ
εμππε ξέηεζε θαηησλ 500 αηηεκάησλ ήηαλ 1 ι επηφ θαη21 δεπηεξφιεπηα. Λακβάλνληαο
ππφς ε ην γεγνλφο φηηζε θάζε αίηεκα απνζεθ επφηαλ κηα θσ ηνγξαθί α ζηνλ ζεξβ εξ,
απηνί νη αξηζκνί είλαη απνδεθηνί θαη ηθαλνπνηεηηθνί γηαηελ επίδνζε η νπ ζεξβ εξ.
5.4

Έιεγ ρνο αζθ άιε ηαο

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνε γνχ κελν θεθάι αην, ε αζθ άι εηα ηνπ ζπ ζηήκαηνο έγηλε ζε 3
επίπεδα. Κπξηφηεξν κέι εκα καο ζε πξψηε θάζ ε ήηαλ λα αζθ αι ηζηνχλ νη πφξνη ηνπ
ζπ ζηήκαηνο έηζη ψζ ηε λα κελ έρνπλ πξφζβ αζ ε ζε απηνχο ρξήζηεο πνπ δελ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνηζην ζχ ζηε κα θαηζα λ δεχηεξε θάζε λα ει έγμνπκε ηελ πξφζβ αζε ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζη ψλ ζηνπο πφξνπο. Γηα ηνλ έι εγρν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
εξγαι είν postman θαη ζ ηάι ζε θαλ αηηήκαηα ζην REST API κε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο
ρξήζηεο γηα λα δνχ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ην ρεηξηζηή απηφ ην ζχ ζηε κα. Σν
αίηεκα πνπ ζηάι ζεθ ε θ αίλεηαη ζην ζρήκα 5.4.1.
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ρήκα 4.5.1 Έι εγρνο αζ θάι εηαο ζπ ζηήκαηνο
Όπσο κπνξνχ κε λα παξαηεξήζνπ κε, φηαλ ζηαι εί ην αίηεκα ελφο κε εμνπζ ηνδνηεκέλνπ
ρξήζηε ζην REST API, απηφ αληαπνθξίλεηαη κε θσδηθφ 401 Unauthorized. Απηφ
ζπ κβαίλεη δηφηην ρξήζηεο πνπ αηηήζεθ ε θάπνηα ελέξγεηα πνπ αθνξ ά ηνπο πφξνπο ηνπ
ζπ ζηήκαηνο δελ ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο λα ην θάλεηείηε επεηδήδελ ήηαλ ζπ λδεδεκέλνο
ζην ζχ ζηε κα, είηε επεηδή δελ είλαη ζηαθαζήθνληα ηνπ ξφι νπ ηνπ λα ην θάλεη.
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6.

Κεθάιαην 6

πκπεξάζκαηα

6.1

Δηζαγσγή
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6.2

πκπεξάζκ αηα

179

6.3

Μει ι νληηθή εξγαζί α

6.1
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Δηζαγσ γή

θνπφο ηνπ θεθαι αίνπ είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ γεληθνχ απνηειέζκ αηνο απφ ηελ
δηπι σκ αηηθή εξγαζία αι ι ά θαη ησλ ζπ κπεξαζκ άησλ φζν αθνξ ά ην ηειηθφ απνηέι εζκ α.
Ο βαζκ φο ζηνλ νπνίν νι νθι εξψζ ε θε ην ζχ ζηε κα ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο, κε βάζε
ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη ησλ απαηηήζε σλ πνπ θαζνξί ζηε θαλ. ην ηξέρνλ
θεθάι αην πξνηείλνληαη κει ι νληηθέο αι ι αγέο, βει ηηζηνπνηήζεηοθαη πην εμεηδηθεπκέλεο
πξνζζ ήθεο γηαηε πεξαηηέξσ αλ άπηπμή ηνπ ζπ ζηήκαηνο.

6.2

πκπεξάζκα ηα

Ζ ρξήζε πι εξνθ νξηαθψλ ζπ ζηε κάησλ ζε επηρεηξήζεηο δελ απνηει εί πι ένλ πνι πηέιεηα,
αι ι ά αλαγθαηφηεηα γηαθάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα παξακείλεηαληαγσληζηηθή θαη
λα παξέρεη ζηνπο πει άηεο ηεο ηηοππεξεζί εο ηεο.

Σα ηειεπηαία ρξφληα κέζα απφ

έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, δηαπηζηψζεθ ε φηη νη ει εθηξνληθέο θξαηήζεηο
έρνπλ αλνδηθή ηάζε αθφκα θαηζηε λ ρψξα καο φρηκφλν κέζσ ηνπ ππνι νγηζηή αι ι ά θαη
κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηει εθψλνπ. Απηφ ζπ κβαίλεη, δηφηη,ην κεγαι χηεξν πνζνζηφ ηνπ
πι ε ζπζκ νχ πξαγκαηνπνηεί ζρεδφλ φι εο ηηο ελέξγεηεο πνπ επηζπκεί κέζσ

ηεο

ηερλνι νγίαο.
Λακβάλνληαο ππφς ε ηα παξαπάλσ θαηαι ήγνπκε αβίαζηα ζηε λ αλάγθε δεκηνπξγίαο
ζπ ζηε κάησλ δηαρείξηζεο ει εθηξνληθψλ θξαηήζε σλ πνπ λα θαι χπηνπλ φι α ηα είδε
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επηρεηξήζεσλ.

Γπζηπρψο, ζήκεξα ε πι εηνςεθί α ησλ ζπ ζηε κάησλ δηαρείξηζεο

θξαηήζεσ λ αθνξ ά ζπ γθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ φπσο είλαη ηα μελνδνρεία
θαη ηα εζηηαηφξηα.

Σα απνηει έζκ αηα ηνπ εξσηεκαηνι νγίνπ θαη ε αλάι πζε

ζθ νπηκφηεηαο ηνπ ζπ ζηήκαηνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο επηβεβαηψλεηηελ αλάγθε
εηζαγσγή ο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ε ι εθηξνληθψλ
θξαηήζεσ λ.
θνπφο ηεο πηπρηαθ ήο εξγαζίαο ήηαλ ε έξεπλα, αλάι πζε θαη πι νπνίεζε ελφο ηέηνηνπ
ζπ ζηήκαηνο. Σν απνηέι εζκ α ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ήηαλ πνι χ ηθαλνπνηεηηθφ ζε
ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχ ο ζηφρνπο. Μει εηήζε θαλ νη παξάγνληεο θαη νη πξνηηκήζεηο
δηαθφξσλ ρξεζη ψλ ηφζν απφ ηελ πι επξά ησλ πει αηψλ φζν θαη απφ ηελ πι επξά ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε ζ ρέζε κε έλα ζχ ζηε κα θξαηήζεσ λ. Σν πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσ λ
φπνπ πι νπνηήζεθαλ ήηαλ πνι χ κεγάι ν, κε απνηέιεζκ α ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο ην νπνίν απνηει είηαη απφ ηξία δηαθνξ εηηθά ζπ ζηήκαηα.

Σν εμαγφκελν

πξντφλ ηεο εξγαζί αο απηήο απνηει εί πξσηφγλσξν γεγνλφο γηα ην θνηλφηε ο ρψξαο καο
θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηεο επηρεηξήζεηοείλαη αμηνζεκείσηε θαζψο εληάζ ζεη φι σλ ησλ
εηδψλ επηρεηξήζεηοζηα πι αίζηα ησλ ε ι εθηξνληθψλ θξαηήζεσ λ. αθψ ο, θάζε ζχ ζηε κα
έρεη πάληα πεξηζψξηα βει ηίσζεο θαη εμέι ημεο. Σν ζπ γθεθξηκέλν ζέκ α αλαι χεηαη ζε
επφκελν θεθάι αην.

6.3

Μειινλ ηηθή εξγαζία

ε θάζε πι εξνθ νξηαθφ ζχ ζηε κα ππάξρεη πεξηζψξην βει ηίσζεο θαη εμέι ημεο.

Οη

επηρεηξήζεηοθαη νη πει άηεο ηνπο απνηει νχ λ δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ κέξα κε ηελ κέξα
εμει ίζζ νληαη θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο απαηηήζε ηο. Λακβάλνληαο απηφ ππφς ε, έλα
ηέηνην ζχ ζηε κα απφ ηελ θχ ζε

ηνπ έρεη κεγάι ν αξηζκφ απφ αι ι αγέο θαη

βει ηηζηνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα δερηεί θαζψο επίζεο θαη απεξηφξηζηεο πξνζζ ήθεο
ι εηηνπξγηψλ.
Αξρηθά, ε κει ι νληηθή εξγαζία πνπ ζα ήηαλ πξσηαξρηθήο ζεκαζία ο γηα ην ζχ ζηε κα
είλαη λα ελνπνηεζνχλ ηα δχν REST API (ζπ ζηήκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη επηρεηξεκαηία).
Απηφ ζα νδε γνχ ζε ζηε λ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπθαη πι ήξσο ι εηηνπξγηθνχ ζπ ζηήκαηνο.
Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν ην ζχ ζηε κα ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηηοι εηηνπξγίεο πνπ ηνπ
παξέρνληαη κέζσ ηεο ηζηνζει ίδαο λα πι νπνηεζεί ζε θηλεηέο ζπ ζθ επέο γηα ι νγηζκηθά
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android θαη iOS κε ζθ νπφ λα θαι χς νπκε ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο φι σλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
ηε λ ζπ λέρεηα, ζεκαλ ηηθφ είλαη λα ι εθζ νχ λ ππφς ε νη απαηηήζεηο πνπ δελ
πι νπνηήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηελ δηπι σκ αηηθή κνπ εξγαζία
θαζψο επίζεο θαη νη πξν ηάζεηο ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη είραλ κηα αι ι ει επίδξαζε κε ην
ζχ ζηε κα θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ. Πηζαλέο απαηηήζεηο πνπ ζα κπνξνχ ζα λ λα
ελζσκ αησζνχ λ ζην ζχ ζηεκα ζε κ εηαγελέζηεξν ζη άδην είλαη:


Δπηθνηλσλία επηρεηξεκαηία πει άηε κέζσ πξνζσ πηθψλ κελπκάησλ



Αλαθνξ ά θάπνηνπ ζπ κβάληνο ζηνλ δηαρεηξηζηή



Αλακεηάδνζε καδηθψλ εηδνπνηήζεσλ ζηνπο πει άηεο



ηαηηζηηθ
ά ζηνηρεία επηρείξεζε ο



Γπλαηφηεηα ζπ ζρέηηζεο κε αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο γηα ζηξαηεγηθέο ζπ κκαρίεο
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ



Γπλαηφηεηα επηρείξεζ εο λα αλνίμεη ζέζε εξγαζίαο ηελ νπνία ζα κπνξν χλ λα
δνπλ φινη νη ρξήζηεο.



Αίηεκα πει αηψλ γηα ι ής ε πξνζθ νξψλ ζε ζ πγθεθξηκέλν πι άλν ππεξεζ ηψλ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πεξηγξαθή
Τν παξόλ εξσηεκαηνι όγην αθνξ ά ηελ αλάπηπμε ελόο ζπ ζηήκαηνο ην νπνίν έρεη σο ζθ νπό
ηελ δηαρείξηζε ησλ θξαηήζεσ λ κηα επηρείξεζε ο ή νξγαληζκνύ. Πην ζ πγθεθξηκέλα ην
ζύ ζηε κα ζα είλαη κηα εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπ ζθ επέο (android) ή νπνία ζα παξέρεη
ππε ξεζί εο ηόζν ζε πει άηεο όζν θαηζε επηρεηξήζεηο. Κάζε επηρείξεζε ζα κπνξεί κέζσ ηεο
εθ αξκνγήο λα δεκηνπξγήζεη ζει ίδα ζηε λ εθαξκνγή γηα ηελ εηαηξεία ηνπ κέζσ ηεο νπνίαο
ζα ηνπ παξέρεηαηέλα ζύ ζηε κα θξαηήζεσ λ. Δπίζ εο ζηηοεπηρεηξήζεηοζα παξέρεηαη θαη κηα
ηζηνζει ίδα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ζει ίδαο ηνπ ζ ηελ εθαξκνγή. Οη πει άηεο κε ηελ ζεηξά
ηνπο ζα κπνξν ύλ λα παξαθνι νπζνύ λ ηηοζει ίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηνπο ελδηαθέ ξνπλ,
λα γίλνληαη κέι ε απηήο θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ζρεηηθά λέα ηεο επηρείξεζε ο. Κύξηα
ππε ξεζί α πνπ ζα πξνζθ έξεηαη ζηνπο πει άηεο είλαη ε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
έλα ξαληεβνύ ζε θ άπνηα ππεξεζί α πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο.

1. Τί είδνπο ππεξεζί εο παξέρεη ε επηρείξεζ ε/νξ γαληζκόο ζα ο;

2. Θα ζα ο ελδηέθεξε κηα εθαξκ νγή ζε θηλεηέο ζπ ζ θεπέο (android) γηα δηαθήκ ηζε ηεο
επηρείξεζε ο/νξ γαληζκνύ ζα ο;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

3. Θα ζα ο ελδηέθεξε κηα εθαξκ νγή ζε θηλεηέο ζπ ζθ επέο (android) πνπ ζα ο παξέρεη
ζει ίδα γηαηελ επηρείξεζ ε/νξ γαληζκόο ζα ο εληόο ηεο εθαξκνγήο;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

Α-1

4. Θα ζα ο ελδηέθεξε κηα εθαξκ νγή ζε θηλεηέο ζπ ζθ επέο (android) γηα πι ήξε έι εγρν
θαη δηα
ρείξηζε η σλ θ ξαηήζεσ λ ηεο επηρείξεζε ο/νξγαληζκνύ ζα ο;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

5. Θα ζα ο ελδηέθεξε νη πει άηεο ζα ο λα κπνξνύ λ λα θάλνπλ θξάηεζ ε κέζσ ηεο
εθαξκνγήο;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

6. Πηζηεύεηεπσο ζα ήηαλ εύθνι ε πξνο ηε ρξήζε θαη ηελ δηεπθόι πλζε ζα ο κηα ηέηνηα
εθαξκνγή;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

7. Με θι ίκαθα 1 (Καζόι νπ) - 5 (Πνι ύ) ηη ζα ζα ο ελδηέθεξε λα πξνβάι εηε ζηνπο
πει άηεο ζαο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζ ε/νξ γαληζκό ζα ο ζε κ ηαηέηνηα εθαξκνγή:
Δπσλπκία

Φσηνγξαθί α/Logo

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Τνπνζεζί α εγθαηαζηάζε σλ
(Location)

Μέξεο ι εηηνπξγίαο

Α-2

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

δεκνζηεύζεσ λ/αλαθνηλώζεσλ

1

2

3

πεξηερνκέλνπ θεηκέλνπ ή/θαη

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Ώξεο ιεηηνπξγίαο

Τξόπνη επηθνηλσλίαο (πρ
ηει έθσλν, email)

Υπεξεζί εο πνπ πξνζθ έξνληαη

Τηκέο ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθ έξνληαη

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

Γηθώλ ζαο
4

5

Αξθεηά Πνι ύ

εηθόλαο
Βαζκ νι νγία πει αηώλ

Σρόι ηαπει αηώλ

Πξνζθ νξέο

Α-3

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

8. Με θι ίκαθα 1 (Καζόι νπ) - 5 (Πνι ύ) πόζν ζα ζα ο ελδηέθεξε κηα ηέηνηα εθαξκνγή
λα ζα ο παξέρεη ππεξεζί εο όπσο:
Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηε κα
θξαηήζεσ λ/ξαληεβνύ κε έμππλν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

εζείο θάπνηα θξάηεζε/ξα ληεβνύ

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Γπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηείηε

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

ζα ο
Δβδνκαδηαίν πξόγξα κκα ησλ
θξαηήζεσ λ/ξαληεβνύ ζα ο κε
κηακαηηά
Υπελζύκηζε ησλ
ξαληεβνύ/θξαηήζεσ λ ζαο

Γπλαηόηεηα λα πξνζζ έζεηε
εζείο θάπνηα θξάηεζε/ξα ληεβνύ

Γπλαηόηεηα λα δηαγξάς εηε

ηηοθξαηήζεηο/ξαληεβνύ ζα ο

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

Γπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηείηε
ηα πξνζσ πηθά ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζε ο/νξγαληζκνύ ζα ο
(πρ πι εξνθ νξίεο, σ ξάξηα,

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

ηνπνζεζί α, ππεξεζί εο, ηηκέο θα)
Γπλαηόηεηα λα πξνζζ έζεηε
θαηλνύξγηα πξνζθ νξά

Α-4

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

Σύζ ηεκα ακνηβώλ γηαηνπο

1

2

3

πει άηεο ζαο (πρ εθπηώζεηο)

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Έθηαθηε ηξνπνπνίεζε η σλ

1

2

3

εκεξώλ/σ ξώλ ι εηηνπξγίαο

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

πει αηώλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο πει άηεο

1

2

3

κέζσ πξνζσ πηθώλ κελπκάησλ

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

1

2

3

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Γηαθήκ ηζε κέζ σ ηεο
εθαξκνγήο

Δλεκέξσζ ε πει αηώλ γηαηπρώλ
αι ι αγέο
Υπελζύκηζε ησλ πει αηώλ γηα
θξάηεζε/ξα ληεβνύ κέζσ
εθαξκνγήο
Πι εξσκ ήο ησλ νθεηιώλ ησλ

Δλεκεξώζ εηοπει αηώλ κε
ει εθηξνληθό κήλπκα (email)

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

4

5

Αξθεηά Πνι ύ

9. Μέζσ πνηώλ πι αηθόξκσλ ζα ζα ο ελδηέθεξε λα δηαρεηξίδεζηε ηελ ζε ι ίδα ηεο
εθαξκνγήο ζα ο; (επηιέμηε 1 ή πεξηζζόηεξα)
Α-5



Δθαξκ νγή θηλεηνύ



Ιζηνζε ι ίδα



Άι ι ν ...

10. Θα πι εξώλαηε θάπνηα ζπ λδξνκή γηα κηα ηέηνηα εθαξκνγή πνπ ζα ο παξέρεη ηηο
ππεξεζί εο πνπ πεξηγξάθνληαη;


Ναη



Όρη



Αδηάθνξ ν

11. Με θι ίκαθα 1 (Καζόι νπ) - 5 (Πνι ύ) πόζν ρξήζηκε ζα ήηαλ γηα εζά ο κηα ηέηνηα
εθαξκνγή;
1

2

3

4

5

Καζόι νπ

Λίγν

Οπδέηεξν

Αξθεηά

Πνι ύ

12. Τί άι ι ν ζα ζα ο ελδηέθεξε λα έρεη κηα ηέηνηαεθ αξκνγή γηα ηελ επηρείξε ζε ζα ο; Τη
ζα πξνηείλαηε γηαλα γίλεη θαι ύηεξε; (αλαπηύμηε ζε θείκελν)

Α-6

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - Οδηγός Χρήζης για ε πιτειρημαηία


ύνδεζ η ζηο ζ ύζ ηημα ηοσ επιτειρημαηία



Αρτική ζ ελίδα επιτειρημαηία

B-1



Αίηημα για δημιοσργία καινούργιας επιτείρηζη ς



Wizard για ηην εγκαηάζ ηαζη ηης επιτείρηζης

B-2

B-3



ελίδα επιτείρηζης

1. ελίδα δημοζ ιεύζ εων - Προζ θήκη ποζ η - Γιαγραθή ποζη

B-4

2. Ημερολόγιο και κραηήζεις επιτείρηζης

Σύνοτ η κπάηηζηρ

B-5

Αιηήμαηα πελαηών για κπαηήζειρ

3. Πελάηες επιτείρηζης

B-6

4. Φωηογραθίες επ ιτείρηζ ης

5. Ρσθμίζεις ζ ελίδας ηης επιτείρηζης
Γενικέρ πςθμίζει ρ

B-7

Επεξεπγαζία κ άποιος πεδίος από ηιρ γενικέρ πςθμίζει ρ

Ρς θμίζειρ επισείπηζη ρ

B-8

Ρς θμίζειρ κπαηήζευ ν

B-9

