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Πρόλογος 
 

Η ανταλλαγή σπιτιών αποτελεί μία νέα φιλοσοφία στον τομέα του ταξιδιού. Η 
βασική ιδέα προϋποθέτει την ύπαρξη δύο κατοικιών οι κάτοχοι των οποίων τις 
παραχωρούν, έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση, αμοιβαία και ταυτόχρονα ο 
ένας στον άλλο για δεδομένο και προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα, στα 
πλαίσια ορισμένων κανόνων που οι ίδιοι έχουν θέσει. Η νέα αυτή τάση έχει όλο 
και μεγαλύτερη απήχηση στους ανά τον κόσμο ταξιδιώτες λόγο της απαλλαγής 
από τα έξοδα διαμονής, που σε άλλη περίπτωση θα τους επιβάρυναν στον 
προορισμό τους. Με την ανταλλαγή σπιτιών δίνεται επιπλέον η δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να ζήσουν για λίγο σε έναν πιο προσωπικό χώρο και να 
γνωρίσουν ένα ξένο τόπο από μια άλλη οπτική λιγότερο τουριστική.   

Το SpitiMouSpitakiSou.gr αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. 
Στόχος του ιστοχώρου είναι να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός κατάλογος με 
κατοικίες ανά την Ελλάδα διαθέσιμές προς ανταλλαγή. Τα σπίτια θα 
προβάλλονται λεπτομερώς μέσα από φωτογραφίες και περιγραφές 
συνοδευόμενα από τα στοιχεία επικοινωνίας των κατόχων τους. Έτσι, κάθε 
χρήστης θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους υπόλοιπους και να 
διαπραγματευτεί μια πιθανή ανταλλαγή.  

Η εφαρμογή υποστηρίζει τρία επίπεδα χρηστών, τον απλό χρήστη - επισκέπτη, 
τον εγγεγραμμένο χρήστη - μέλος και το διαχειριστή, κάθε ένας από τους 
οποίους έχει διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις διάφορες λειτουργίες. 

Για την ανάπτυξη του ιστοχώρου χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες 
προγραμματισμού PHP, MySQL και HTML. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη 
σχεδίασή του προκειμένου να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και 
ασφάλειας.  

Ακολουθεί μία σύντομη επισκόπηση του παρόντος εγγράφου. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το Έγγραφο 
Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γενική περιγραφή του υπό ανάπτυξη 
προϊόντος που αφορά τις λειτουργίες του, τα χαρακτηριστικά των χρηστών του 
και κάποιους γενικούς περιορισμούς και παραδοχές υπό τους οποίους θα 
λειτουργεί το σύστημα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ειδικές απαιτήσεις του λογισμικού. Πιο 
συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής αναφορά στις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε 
επιπέδου χρήστη ξεχωριστά, στις απαιτήσεις των εξωτερικών διεπαφών και στις 
απαιτήσεις επίδοσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εισαγωγικά στοιχεία για το Έγγραφο 
Περιγραφής Σχεδίου Λογισμικού. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αποσύνθεση του λογισμικού όπου 
αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες οντότητες που απαρτίζουν το λογισμικό. 
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Στο έκτο κεφάλαιο υπάρχει το σχέδιο δεδομένων του συστήματος όπου 
επεξηγούνται οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων και τα εξωτερικά αρχεία που 
χρησιμοποιεί ή δημιουργεί το σύστημα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι επιμέρους μονάδες του 
συστήματος και στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί ανάλυση των διαπροσωπειών. 

Το ένατο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή στην αρχική σελίδα του συστήματος, ενώ 
το δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο κεφάλαιο περιέχουν τα εγχειρίδια χρήσης 
για τα 3 επίπεδα χρηστών αντίστοιχα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα παραρτήματα για τα διαγράμματα 
οντοτήτων-συσχετίσεων και περιπτώσεων χρήσης, οι εντολές MySQL για τη 
δημιουργία της Βάσης Δεδομένων και οι πίνακες ιχνηλάτισης. 

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι 
εκδόσεις 5.2.9-2 της PHP, 5.0.51a της MySQL, 2.2.11 του Apache και η 
έκδοση 3.2.2 του phpMyAdmin οι οποίες υπάρχουν στο συνοδευτικό cd. Στο 
phpMyAdmin θα πρέπει να δημιουργηθεί η Βάση Δεδομένων 
spitimouspitakisou μέσα στην οποία γίνεται η εισαγωγή του αρχείου 
spitimouspitakisou.sql και δημιουργούνται αυτόματα όλοι οι πίνακες που 
πρόκειται να χρειαστούν. Για τη σύνδεση του κώδικα με τη βάση θα πρέπει να 
τροποποιηθεί το αρχείο dbconnect ώστε να περιέχει το username και το 
password που έχει ορίσει ο χρήστης στο phpMyAdmin. Τέλος, για τη 
λειτουργία του κώδικα θα πρέπει να αντιγραφεί ο φάκελος 
SpitiMouSpitakiSou.gr μαζί με όλα του τα αρχεία στο φάκελο htdocs (www) 
του Apache. Για την αρτιότερη εμφάνιση των στοιχείων του ιστοχώρου 
προτείνεται ο περιηγητής Mozilla Firefox. Πληκτρολογώντας λοιπόν τη 
διεύθυνση http://localhost/ SpitiMouSpitakiSou.gr /index.php ξεκινά η 
πλοήγηση..  

http://localhost/%20SpitiMouSpitakiSou.gr%20/index.php�
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Εγχειρίδια Χρήσης 
 

Τα εγχειρίδια χρήσης παρατίθενται στη συνέχεια με σκοπό την αναλυτική 
επεξήγηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής για κάθε επίπεδο χρήστη χωριστά.  

Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών που έχει στη διάθεσή του ο κάθε 
χρήστης, η επεξήγηση για κάθε λειτουργία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 
screenshots.  

Προκειμένου η χρήση της εφαρμογής να γίνει ορθά δεν προαπαιτείται καμία 
ειδική γνώση πληροφορικής, παρά μόνο οι στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης 
υπολογιστή και πλοήγησης στο διαδίκτυο.  

Τα επιμέρους τμήματα που αποτελούν το εγχειρίδιο συνοψίζονται παρακάτω: 

 Εισαγωγή (Intro) /Αρχική Σελίδα 
 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Απλό Χρήστη/Επισκέπτη 
 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Εγγεγραμμένο Χρήστη/Μέλος 
 Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Διαχειριστή 

 

9. Εισαγωγή (Intro) /Αρχική Σελίδα 
 

Η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο ξεκινάει με μία εισαγωγική σελίδα 
Καλωσορίσματος του χρήστη η οποία φαίνεται στην Εικόνα 1. 

  

 

Εικόνα 1 
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Πατώντας στο σύνδεσμο Είσοδος ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα 
που φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

 

Εικόνα 2 
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Η Αρχική Σελίδα αποτελείται από 6 βασικά μέρη. 

 Την δεξιά στήλη που περιλαμβάνει το πεδίο Είσοδος Χρήστη. 
 Την αριστερή στήλη που αποτελείται από το κεντρικό μενού πλοήγησης. 
 Την πρώτη γραμμή που περιλαμβάνει ένα υποτυπώδες μενού 

συντομεύσεων για κάποιες σελίδες και το πεδίο της απλής αναζήτησης. 
 Την κεφαλίδα με την εικόνα και το λογότυπο του ιστοχώρου. 
 Τον βασικό κορμό του ιστοχώρου. 
 Και τέλος το υποσέλιδο.  

Πιο αναλυτικά, 

Η δεξιά στήλη που φαίνεται στην Εικόνα 3, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 
είτε να πραγματοποιήσει Είσοδο ως εγγεγραμμένο μέλος συμπληρώνοντας τα 
στοιχεία πρόσβασης που δήλωσε κατά την εγγραφή του, είτε να ανακτήσει το 
password του αν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος και το έχει ξεχάσει, ή τέλος να 
Eγγραφεί ώστε να γίνει μέλος του SpitiMouSpitakiSou.gr για να μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται. Επιπλέον, υπάρχει η 
επιλογή Remember Me, η οποία όταν επιλεχθεί από το χρήστη, την επόμενη 
φορά που αυτός επιστρέψει στον ιστοχώρο τον εισάγει απευθείας στο σύστημα, 
χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσει τα στοιχεία πρόσβασής του εκ νέου.  

 

Εικόνα 3 

Η αριστερή στήλη αποτελεί ουσιαστικά το κεντρικό μενού πλοήγησης στο 
δικτυακό τόπο. Από αυτό ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες του 
ιστοχώρου που τον ενδιαφέρουν (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 
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Η πρώτη γραμμή απαρτίζεται από 4 κουμπιά στα αριστερά που παραπέμπουν 
σε κάποιες λειτουργίες και αποτελούν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης σε 
κάποιες σελίδες. Επίσης, συμπεριλαμβάνει το πεδίο της Αναζήτησης στα δεξιά 
που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει τη λέξη ή τις λέξεις κλειδιά 
που επιθυμεί στα περιεχόμενα του ιστοχώρου (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 

Τα κουμπιά “φωτίζονται” όταν ο κέρσορας βρίσκεται πάνω τους και αλλάζουν 
μόνιμα χρώμα όταν ο χρήστης τα πατάει και μεταβαίνει στην αντίστοιχη σελίδα 
(Εικόνες 6 και 7). 

                                                   

                           Εικόνα 6        Εικόνα 7 

 

Η εικόνα και το λογότυπο στην κεφαλίδα. (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 

Ο βασικός κορμός του ιστοχώρου είναι αυτός στον οποίο εμφανίζονται τα 
περιεχόμενα κάθε σελίδας καθώς επίσης και τα μηνύματα επιβεβαίωσης μιας 
ενέργειας ή σφάλματος εκτέλεσης της. Μέρος του κορμού αυτού για την αρχική 
σελίδα φαίνεται στην Εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9 
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Το υποσέλιδο περιέχει στα δεξιά πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 
και ένα σύνδεσμο για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ αριστερά υπάρχει 
ακόμα ένα μενού που παραπέμπει στην Αρχική Σελίδα, τις Συχνές Ερωτήσεις, 
την φόρμα Επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του ιστοχώρου και στους Όρους 
Χρήσης του συγκεκριμένου ιστοχώρου. (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10 

Εκτός από τα περιεχόμενα της δεξιάς στήλης καθώς φυσικά και εκείνα του 
βασικού κορμού, τα υπόλοιπα στοιχεία που περιγράφηκαν παραμένουν ίδια 
για όλα τα επίπεδα χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια πλοήγησης στον ιστοχώρο. 
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10. Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Απλό Χρήστη/Επισκέπτη 
 

Ένας απλός χρήστης που επισκέπτεται τη σελίδα μπορεί να μεταβεί στα 
περιεχόμενα της επιλογής που τον ενδιαφέρει από το κεντρικό μενού στα 
αριστερά ή εναλλακτικά από τα βοηθητικά μενού στην πρώτη γραμμή και το 
υποσέλιδο. Αν κάποια από τις λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμη για μη 
εγγεγραμμένους χρήστες, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα στον βασικό κορμό 
που προτρέπει για εγγραφή στον ιστοχώρο. 

 

10.1 Λίστα Όλων των Καταχωρημένων Σπιτιών 
Η πρώτη επιλογή του βασικού μενού, εκτός της αρχικής σελίδας, είναι η Λίστα 
Σπιτιών. Πατώντας αυτό το κουμπί ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα που 
περιέχει όλα τα καταχωρημένα σπίτια στη βάση δεδομένων του ιστοχώρου. Στη 
λίστα αυτή μπορεί κάποιος να δει για κάθε ένα σπίτι χωριστά μία από τις 
φωτογραφίες, που πιθανόν έχει ανεβάσει το μέλος στο οποίο ανήκει το σπίτι και 
κάποια βασικά στοιχεία για αυτό. Τα στοιχεία αυτά είναι ο νομός και η πόλη 
στην οποία βρίσκεται και η περιγραφή του, εάν υπάρχει, όπως την έχει δηλώσει 
ο ιδιοκτήτης του. Αν το σπίτι δε συνοδεύεται από φωτογραφίες που το 
απεικονίζουν, προβάλλεται μια εικόνα που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν 
φωτογραφίες για αυτό το σπίτι (Εικόνα 11). 

 

 

 

Εικόνα 11 
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10.2 Προφίλ Σπιτιού 
Πατώντας στην εικόνα του κάθε σπιτιού ο χρήστης παραπέμπεται στη σελίδα με 
όλες τις πληροφορίες για αυτό (Εικόνες 12, 13). Στην αρχή, αναγράφεται η 
ημερομηνία καταχώρησης του στον ιστοχώρο και το username του κατόχου 
του. Ακολουθούν οι φωτογραφίες ή ανάλογο μήνυμα ότι δεν υπάρχουν. Με την 
αιώρηση του κέρσορα πάνω από κάθε φωτογραφία αυξάνεται ελαφρώς το 
μέγεθός της και εμφανίζεται η περιγραφή της. Πατώντας πάνω της ανοίγει ένα 
νέο παράθυρο με τη φωτογραφία στις αρχικές της διαστάσεις. Στη συνέχεια, 
περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του σπιτιού που επιλέχθηκε, όπως 
τα έχει συμπληρώσει το μέλος που το καταχώρησε. Οι πληροφορίες αφορούν το 
νομό και την πόλη που βρίσκεται το εν λόγο σπίτι, την έκτασή του σε 
τετραγωνικά μέτρα, τον όροφο, τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να 
φιλοξενηθούν σε αυτό, τον αριθμό των υπνοδωματίων και των τουαλετών/wc. 

Επιπλέον, υπάρχουν επιλογές όπως για παράδειγμα το αν είναι ευπρόσδεκτα τα 
κατοικίδια ή τα ανήλικα παιδιά, αν είναι εφικτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
αν το σπίτι διαθέτει ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να 
επιθυμεί να υπάρχουν κάποιος που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μία 
ανταλλαγή με τον κάτοχό του. Οι επιλογές αυτές εάν είναι τσεκαρισμένες 
υποδηλώνουν ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ικανοποιείται. Άλλο ένα στοιχείο 
που προβάλλεται είναι το διάστημα που επιθυμεί ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης 
να ταξιδέψει. Μπορεί να είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή 
ένα ανοιχτό διάστημα που σημαίνει ότι μπορούν να του γίνουν προτάσεις για 
ανταλλαγή για οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου. 

Στην περίπτωση που ένα μέλος έχει συμπληρώσει τις προαιρετικές πληροφορίες 
κατά την δήλωση των στοιχείων για το σπίτι του, εμφανίζονται και αυτές. 
Δηλαδή: 

 Η περιγραφή του σπιτιού, που συνήθως έχει να κάνει με το που 
βρίσκεται και πόσο απέχει από το κοντινότερο αστικό κέντρο. 
Συνοδευόμενη από μια σύντομη αναφορά στις ιδιαιτερότητες ή τον 
τρόπο που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί ο υποψήφιος φιλοξενούμενος να 
μεταχειριστεί κάποια πράγματα. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να 
αναφέρει ότι το σπίτι διαθέτει κήπο και ο εκάστοτε φιλοξενούμενος είναι 
αναγκαίο να τον φροντίζει κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί.  

 Πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη που περιγράφουν τον τρόπο ζωής του, το 
επάγγελμα και τις δραστηριότητές του. 

 Αναφορά στα μέρη που θα τον ενδιέφεραν να επισκεφθεί και στα άτομα 
με τα οποία συνήθως συνταξιδεύει. 

 

Το τελευταίο κομμάτι της περιγραφής αποτελείται από τον έλεγχο 
διαθεσιμότητας. Εκεί αναγράφεται η περίπτωση πού το σπίτι είναι διαθέσιμο ή 
αντίθετα αν κάποιο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμο λόγο υπάρχουσας 
συμφωνημένης ανταλλαγής που συνεπάγεται ότι το σπίτι θα είναι ήδη 
δεσμευμένο από κάποιον τρίτο. 

 



                                                                            SpitiMouSpitakiSou.gr  

  

- 65 -                                                                          Θεσσαλονίκη 2010 
 

 

 

 

Εικόνα 12 
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Εικόνα 13 

10.3 Δήλωση Ανταλλαγής 
Η επόμενη επιλογή στο κεντρικό μενού είναι η Δήλωση Ανταλλαγής. Εάν ένας 
απλός επισκέπτης του ιστοχώρου προσπαθήσει να δει τη συγκεκριμένη σελίδα 
θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. 

 

Η Δήλωση Ανταλλαγής επιτρέπεται μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη. 

 

10.4 Εξελιγμένη Αναζήτηση 
Ακολουθεί η Εξελιγμένη Αναζήτηση. Η επιλογή αυτή οδηγεί σε μία σελίδα που 
περιέχει δύο διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης (Εικόνα 14).  

 

 

Εικόνα 14 
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 Αναζήτηση με τη βοήθεια του χάρτη.  
Εάν ο χρήστης ακολουθήσει το σύνδεσμο που παραπέμπει σε αυτό τον 
τύπο εξελιγμένης αναζήτησης θα βρεθεί στη σελίδα με το χάρτη της 
Ελλάδας(Εικόνα 15).Όπως φαίνεται και από το στιγμιότυπο αυτής της 
οθόνης ταυτόχρονα ενεργοποιείται και η καρτέλα Χάρτης του μενού της 
πρώτης γραμμής. Ο χάρτης είναι χωρισμένος ανά νομό. Όταν ο 
κέρσορας αιωρηθεί πάνω από ένα συγκεκριμένο νομό, το χρώμα του 
αλλάζει και με το πάτημά του γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα με τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης. Στην Εικόνα 15 έστω ότι ο χρήστης 
επιθυμεί να κάνει αναζήτηση για τα σπίτια που υπάρχουν στο νομό 
Θεσσαλονίκης. Εάν η αναζήτηση επιστρέψει αποτέλεσμα, όπως στο 
παράδειγμά μας,  τότε το όνομα του Νομού ακολουθούμενο από το 
σύνολο των σπιτιών που βρέθηκαν από τη αναζήτηση και μια λίστα 
ακριβώς σαν αυτή της Λίστας Όλων των Καταχωρημένων Σπιτιών που 
περιγράφηκε νωρίτερα θα εμφανιστεί (Εικόνα 16).  

 

 

 

 

Εικόνα 15 
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Εικόνα 16 

 

Διαφορετικά, για παράδειγμα για το νομό Έβρου στον οποίο δεν υπάρχουν 
καταχωρημένα σπίτια, θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα  

 
 
 

 Αναζήτηση με κριτήρια.  
Ο  σύνδεσμος που αφορά τον δεύτερο τύπο εξελιγμένης αναζήτησης, την 
αναζήτηση με κριτήρια, οδηγεί στη σελίδα με τη φόρμα που φαίνεται 
στην Εικόνα 17. Στη φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 
ενός ή περισσότερων νομών και πόλεων, να καθορίσει συγκεκριμένο 
εύρος τετραγωνικών μέτρων, να επιλέξει έναν ή περισσότερους ορόφους, 
τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που θα μπορούν να φιλοξενηθούν, όπως 
επίσης και τον ελάχιστο αριθμό των υπνοδωματίων και τουαλετών/ wc 
που θέλει να διαθέτει ένα σπίτι. Επίσης, μπορεί να καθορίσει ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αυτός επιθυμεί να ταξιδέψει. 
Τέλος, του δίνεται η δυνατότητα να σημειώσει τις προδιαγραφές που 
πρέπει να πληροί ένα σπίτι για να συμπεριληφθεί στη λίστα των 
αποτελεσμάτων. Εάν κάποιο από τα κριτήρια δεν τον απασχολεί για την 
τιμή που θα έχει, μπορεί να αφήσει κενό το αντίστοιχο πεδίο ή να 
επιλέξει αδιάφορο ή ανοιχτό όπου υπάρχει αυτή η εναλλακτική. 
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Εικόνα 17 
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Έστω υποθετικά, ότι έχουν επιλεχθεί οι νομοί Άρτας, Ηλείας και Κοζάνης, το 
πεδίο της πόλης δεν είναι συμπληρωμένο, το μέγεθος σπιτιού δηλώνεται από 0 
έως 75 τμ., στον όροφο είναι τσεκαρισμένο το Αδιάφορο, ο ελάχιστος αριθμός 
ατόμων είναι 2 και οι αριθμοί υπνοδωματίων και wc 1 και 1 αντίστοιχα. Για τις 
ημερομηνίες τσεκάρεται το Ανοιχτό και επίσης επιλέγεται το Κατοικίδια 
Ευπρόσδεκτα. Το σύνολο των αποτελεσμάτων καθώς και σύνδεσμοι προς το 
κάθε σπίτι που πληροί τα κριτήρια της αναζήτησής φαίνονται στην Εικόνα 18. 

 

 

Εικόνα 18 

 
Εάν η αναζήτηση με τα κριτήρια που τέθηκαν δεν επιστρέψει κανένα 
αποτέλεσμα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα 

 

Μηνύματα σφάλματος όπως αυτά που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
εμφανίζονται σε ενδεχόμενη λάθος εισαγωγή των κριτηρίων αναζήτησης. 

Όταν δεν έχει τσεκαριστεί η επιλογή Αδιάφορο, αλλά παράλληλα δεν έχει 
επιλεχθεί και κανένας νομός από τη λίστα 

 

Παρόμοιο μήνυμα υπάρχει και για την επιλογή του ορόφου 

 

Όσον αφορά τις ημερομηνίες, αν κάποια από τις ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης δεν είναι έγκυρη όπως για παράδειγμα η 30η

 

 Φεβρουαρίου ή αν η 
ημερομηνία λήξης που δηλώθηκε είναι προγενέστερη ή ίδια με την ημερομηνία 
έναρξης, δηλαδή δεν αναφέρονται σε υπαρκτό χρονικό διάστημα τότε ο χρήστης 
ειδοποιείται με το ακόλουθο μήνυμα 

 

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που κανένα σπίτι δεν υπάρχει καταχωρημένο 
στη βάση δεδομένων και πάλι ο χρήστης ενημερώνεται με το εξής μήνυμα 
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«Προς το παρόν δεν υπάρχουν καταχωρημένα σπίτια στη λίστα του 
SpitiMouSpitakiSou.gr». 

 

10.5 Βιβλίο Επισκεπτών 
Επόμενη επιλογή του κεντρικού μενού είναι το Βιβλίο Επισκεπτών. Στη σελίδα 
αυτή ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα σχόλια που έχουν γίνει από 
εγγεγραμμένα μέλη ή απλούς επισκέπτες. Επιπλέον, είναι ελεύθερος να 
προσθέσει το δικό του σχόλιο για οτιδήποτε τον απασχολεί και σχετίζεται με τα 
περιεχόμενα του ιστοχώρου. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 19, κάθε μήνυμα 
στο βιβλίο αποτελείται από το username του χρήστη που το πρόσθεσε, την 
ημερομηνία και ώρα που το μήνυμα καταχωρήθηκε και φυσικά το ίδιο το 
μήνυμα. Το κάθε username είναι σύνδεσμος που παραπέμπει στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Στη σελίδα που ανοίγει, υπάρχει ήδη συμπληρωμένη η 
ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που έκανε τον σχολιασμό και δίνεται η 
δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. 

 

 

Εικόνα 19 
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Εύλογο είναι πως μετά από ένα διάστημα τα σχόλια θα υπερβούν έναν 
συγκεκριμένο αριθμό και η καλαίσθητη εμφάνισή τους θα είναι αδύνατη. Για 
το λόγο αυτό μετά από τα πρώτα έξι σχόλια γίνεται σελιδοποίηση των 
αποτελεσμάτων. Ο χρήστης επιλέγοντας τον αριθμό της σελίδας ή το κουμπί 
“Επόμενο”, μεταβαίνει σε παλαιότερα μηνύματα που τυχόν ενδιαφέρεται να 
διαβάσει. 

Όταν θελήσει να προσθέσει το δικό του σχόλιο για τον ιστοχώρο, αυτό που 
πρέπει να κάνει είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στα πεδία Username, E-
mail και Σχόλιο και να πατήσει το κουμπί “Καταχώρηση ”. 

Εάν κάποιο από τα πεδία Username και E-mail είναι κενό μετά την 
καταχώρηση εμφανίζεται μήνυμα λάθους  

 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν το πεδίο Σχόλιο είναι κενό  

      

Έλεγχος γίνεται και για τη μορφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που 
συμπληρώνει ο χρήστης. Στην περίπτωση που η μορφή δε συνάδει με το 
καθορισμένο πρότυπο υπάρχει ανάλογη ειδοποίηση 

     

Αν όλα έχουν συμπληρωθεί όπως πρέπει τότε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 
ενημερώνει το χρήστη ότι το σχόλιο του καταχωρήθηκε 

     

Πράγματι, αν ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσμο “Επιστροφή” το πρώτο μήνυμα 
στο Βιβλίο Επισκεπτών θα είναι πλέον το δικό του όπως φαίνεται και στην 
Εικόνα 20. 

 

 

Εικόνα 20 
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10.6 Επικοινωνία 
Σειρά έχει η Επικοινωνία. Πατώντας πάνω σε αυτό το κουμπί του κεντρικού 
μενού ή εναλλακτικά των βοηθητικών μενού της πρώτης γραμμής ή του 
υποσέλιδου, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα της επικοινωνίας(Εικόνα 21). 

 

 

Εικόνα 21 

 

Η φόρμα επικοινωνίας μοιάζει αρκετά με τη φόρμα του Βιβλίου Επισκεπτών.  

Και εδώ λοιπόν ίδια μηνύματα λάθους, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν για 
την προσθήκη σχολίων,  εμφανίζονται όταν ο χρήστης δε συμπληρώσει κάποιο 
από τα πεδία Όνομα, E-mail και Μήνυμα. Ειδοποίηση εμφανίζεται και όταν η 
μορφή της ηλεκτρονικής  διεύθυνσης δεν είναι σωστή. Το πεδίο του Θέματος 
δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί. 

Αν όλα έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ο χρήστης πατήσει 
“Αποστολή”, τότε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής ή αδυναμίας 
ολοκλήρωσής της εμφανίζεται. 
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Εάν η αποστολή πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα 

 

Ή αντίθετα 

 

10.7 Αποσύνδεση 
Το κουμπί της “Αποσύνδεσης” που υπάρχει τελευταίο στο κεντρικό μενού δεν 
έχει καμία λειτουργικότητα για τον απλό χρήστη. Ακόμα και αν επιδιώξει να το 
πατήσει ένα ενημερωτικό μήνυμα ότι δεν είναι συνδεδεμένος εμφανίζεται 

 

Εκτός από τις επιλογές του κεντρικού μενού, ένας απλός επισκέπτης έχει 
πρόσβαση και σε κάποιες επιπλέον σελίδες. Στις Συχνές Ερωτήσεις και την 
λειτουργία της Αναζήτησης που βρίσκονται στο βοηθητικό μενού της πρώτης 
γραμμής, στην Εγγραφή Νέου Μέλους, που βρίσκεται στο πεδίο “Είσοδος 
Χρήστη” της δεξιάς στήλης και στους Όρους Χρήσης, που είναι διαθέσιμοι για 
προβολή από τον αντίστοιχο σύνδεσμο του βοηθητικού μενού στο υποσέλιδο. 

10.8 Συχνές Ερωτήσεις και Όροι χρήσης 
Οι Συχνές Ερωτήσεις και οι Όροι χρήσης είναι στατικές σελίδες που δε 
μπορούν να τροποποιηθούν με κανένα τρόπο από τις ενέργειες των χρηστών 
οποιουδήποτε επιπέδου. Η χρησιμότητά τους περιορίζεται στην ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων για κοινές απορίες που αφορούν στην ανταλλαγή σπιτιών και 
για τους κανόνες που πρέπει  να τηρούνται για την ορθή χρήση του ιστοχώρου 
αντίστοιχα. Μέρος των σελίδων αυτών παρουσιάζεται στις Εικόνες 22 και 23. 

 

Εικόνα 22 
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Εικόνα 23 

 

10.9 Αναζήτηση 
Η απλή Αναζήτηση που έχει στη διάθεσή του ο επισκέπτης πραγματοποιείται 
με την εισαγωγή μίας ή περισσότερων λέξεων-κλειδιών. Εάν ο χρήστης δεν 
πληκτρολογήσει κάποιον όρο προς αναζήτηση τότε εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα 

 

Υπάρχει το ενδεχόμενο ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει κάποιον ή κάποιους 
όρους, αλλά η αναζήτηση να μην επέστρεψε κανένα αποτέλεσμα όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 24. Στη σελίδα των αποτελεσμάτων πρώτα αναγράφονται η λέξη ή 
οι λέξεις κλειδιά που αναζητήθηκαν και το σύνολο των αποτελεσμάτων.  

  

 

Εικόνα 24 

 

Στην περίπτωση που η Αναζήτηση επιστρέψει αποτελέσματα τότε η σελίδα 
διαμορφώνεται όπως στην Εικόνα 25. Τα αποτελέσματα για την αρτιότερη 
εμφάνισή τους εκτός από το σύνδεσμο για τη σελίδα που τα εμπεριέχει 
αναφέρουν και τον τομέα του ιστοχώρου όπου ανεβρέθηκαν, όπως για 
παράδειγμα Προφίλ Μέλους, Λίστα Σπιτιών κ.ο.κ. Το σύνολο των 
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αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Για το λόγο 
αυτό,  τα αποτελέσματα σελιδοποιούνται όταν ξεπεράσουν τα δέκα στον αριθμό. 

 

 

Εικόνα 25 

Όπως είναι φανερό στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται και σύνδεσμοι προς 
τα προφίλ των μελών στα οποία βρέθηκε ο όρος αναζήτησης. Τα προφίλ αυτά 
δεν είναι διαθέσιμα για προβολή σε μη εγγεγραμμένα μέλη. Έτσι, αν ο απλός 
χρήστης επιλέξει έναν τέτοιο σύνδεσμο θα εμφανιστεί μια απαγορευτική 
προειδοποίηση. 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για αποτελέσματα της κατηγορίας Αξιολόγηση Μελών. 

 

10.10 Εγγραφή Νέου Μέλους 
Η Εγγραφή Νέου Μέλους παρέχει τη δυνατότητα σε έναν απλό επισκέπτη να 
αποκτήσει επιπλέον δικαιώματα στον ιστοχώρο. Η σελίδα αυτή (Εικόνα 26) 
περιλαμβάνει μία φόρμα όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα 
προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία πρόσβασης που επιθυμεί. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί άμεσα να εισέλθει στο σύστημα 
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ως εγγεγραμμένο μέλος πλέον, όπως φυσικά και κάθε επόμενη φορά που 
επισκέπτεται τον ιστοχώρο.  

 

 

Εικόνα 26 

 

Όπως σε κάθε φόρμα του ιστοχώρου, έτσι κι εδώ η ελλιπής ή η λάθος 
συμπλήρωση στοιχείων  οδηγεί σε μηνύματα σφάλματος που προτρέπουν για 
διόρθωση. Όταν κάποια από τα απαραίτητα πεδία είναι κενά και πατηθεί το 
κουμπί “Εγγραφή” εμφανίζεται το μήνυμα  

 

Αν όλα τα προσωπικά στοιχεία έχουν συμπληρωθεί, αλλά παρόλα αυτά η 
ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε δεν έχει την καθορισμένη μορφή τότε 
και πάλι ένα προειδοποιητικό μήνυμα προτρέπει για διόρθωση 
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Μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται επίσης όταν το password δεν έχει 
επιβεβαιωθεί σωστά 

 

Στην περίπτωση που το username είναι ήδη κατοχυρωμένο από άλλο 
εγγεγραμμένο μέλος ειδοποιείται ο χρήστης για την αλλαγή του 

 

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή επιτυχώς θα πρέπει εκτός από σωστά και 
αποδεκτά στοιχεία ο χρήστης να τσεκάρει την επιλογή αποδοχής των Όρων 
Χρήσης, αφού πρώτα τους διαβάσει και συμφωνήσει με αυτούς. Στην επιλογή 
αυτή υπάρχει σύνδεσμος ώστε το υποψήφιο μέλος να μπορεί να μεταβεί 
απευθείας στη σελίδα με τους Όρους Χρήσης. Εφόσον δεν έχει τσεκάρει την 
επιλογή ενημερώνεται για αυτή την προϋπόθεση 

 

Δεδομένου ότι όλοι οι παραπάνω έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχει 
βρεθεί καμία παρατυπία στην συμπλήρωση των στοιχείων εμφανίζεται το τελικό 
μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής, που προτρέπει για άμεση είσοδο στο 
σύστημα. 
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11. Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Εγγεγραμμένο Χρήστη/Μέλος 
 

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει σαφώς περισσότερα δικαιώματα από τον απλό 
επισκέπτη. Σε αυτό το κομμάτι του εγχειριδίου χρήσης θα παρουσιαστούν οι 
επιπλέον λειτουργίες που έχει στη διάθεσή του ένα μέλος. Συμπληρωματικά, θα 
επισημανθούν οι επιπρόσθετες δυνατότητες των λειτουργιών που ήδη 
αναλύθηκαν για τον απλό χρήστη, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.  

 

11.1 Είσοδος Χρήστη 
Καταρχήν, για να αναγνωριστεί ένας χρήστης ως εγγεγραμμένος, θα πρέπει να 
εισέλθει στο σύστημα με τα στοιχεία πρόσβασης που δήλωσε κατά την εγγραφή 
του. Η πρόσβαση πραγματοποιείται συμπληρώνοντάς τα στοιχεία αυτά στο 
πεδίο “Είσοδος Χρήστη”. Εάν κάποιο από τα πεδία Username και Password 
είναι κενό, τότε ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στον βασικό κορμό της 
σελίδας. 

 

Υπάρχει πιθανότητα τα πεδία να συμπληρωθούν με στοιχεία που δεν 
αντιστοιχούν σε εγγεγραμμένο μέλος. Τότε το μήνυμα που εμφανίζεται είναι το 
εξής  

 

Εάν όλα έχουν συμπληρωθεί όπως πρέπει και η επαλήθευση είναι επιτυχής, το 
μέλος ενημερώνεται για την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα. 

 

Στην “Είσοδο Χρήστη” υπάρχει επίσης η επιλογή “Remember Me”. Η επιλογή 
αυτή, εάν τσεκαριστεί, την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επιστρέψει στον 
ιστοχώρο θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να 
επαναπληκτρολογήσει τα στοιχεία πρόσβασής του. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο χρήστης να μην αποσυνδεθεί από το σύστημα προτού κλείσει τη σελίδα. 

 

Στη δεξιά στήλη σε όλη τη διάρκεια που το μέλος παραμένει συνδεδεμένο, τη 
θέση του πεδίου “Είσοδος Χρήστη” παίρνει ένα δεύτερο πλευρικό μενού. 
Ουσιαστικά, το μενού αυτό είναι ένας υποτυπώδης πίνακας ελέγχου από τον 
οποίο το μέλος μπορεί να ενημερωθεί για τα προσωπικά του δεδομένα, ή να τα 
επεξεργαστεί και να τα διαγράψει. Στην Εικόνα 27 φαίνεται η εμφάνιση της 
δεξιάς στήλης μετά την είσοδο κάποιου μέλους. 
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Εικόνα 27 

Να σημειωθεί επίσης, πως όταν υπάρχει αίτημα ανταλλαγής που εκκρεμεί προς 
ένα μέλος, μια ειδοποίηση για το αίτημα αυτό εμφανίζεται. Η ειδοποίηση 
βρίσκεται κάτω από το μήνυμα καλωσορίσματος στην δεξιά στήλη και αποτελεί 
σύνδεσμο για τη σελίδα Επιβεβαίωση/ Απόρριψη Ανταλλαγής(Εικόνα 28).Οι 
ανταλλαγές θα αναλυθούν στην συνέχεια του εγχειριδίου. 

 
Εικόνα 28 

 

11.2 Ξεχάσατε το password σας?  
Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στη σελίδα Ανάκτηση του password σας(Εικόνα 29). 
Είναι πολύ πιθανό κάποιο μέλος να έχει ξεχάσει το password του.  Σε αυτή την 
περίπτωση, μπορεί να ζητήσει την αποστολή νέου password στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Για την πραγματοποίηση της αποστολής αρκεί 
να συμπληρώσει τα στοιχεία Username και E-mail του λογαριασμού του.  

 

 

Εικόνα 29 
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Μηνύματα σφάλματος για ελλιπή ή λάθος στοιχεία  όπως αυτά που φαίνονται 
παρακάτω εμφανίζονται ανά περίπτωση 

 

 

 

Ενώ, αν όλα έχουν συμπληρωθεί όπως πρέπει και έχει γίνει η επαλήθευση των 
στοιχείων το μέλος παροτρύνεται να ελέγξει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο  

 

Ή αν η αποστολή αποτύχει 

 

 

Στην Εικόνα 30 φαίνεται το μήνυμα που έχει αποσταλεί στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

 

Εικόνα 30 

Πράγματι, αν το μέλος πληκτρολογήσει αυτό το password αντί του παλιού θα 
μπορέσει να συνδεθεί κανονικά. Αν δεν επιθυμεί να το κρατήσει μόνιμα μπορεί 
να το αλλάξει από την Αλλαγή Στοιχείων που θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

11.3 Προφίλ Σπιτιού 
Η επιλογή του αριστερού μενού Λίστα Σπιτιών οδηγεί στην ίδια σελίδα που 
αναλύθηκε για τον απλό χρήστη. Ίδια επίσης παραμένει και η σελίδα του 
προφίλ κάθε σπιτιού που υπάρχει στη λίστα(Εικόνες 11, 12 και 13). Η μόνη 
διαφορά για τον εγγεγραμμένο χρήστη είναι ότι στο προφίλ του κάθε σπιτιού το 
username του μέλους που καταχώρησε το συγκεκριμένο σπίτι εμφανίζεται σαν 
σύνδεσμος αυτή τη φορά. Ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο το μέλος μεταβαίνει 
στη σελίδα Προφίλ Μέλους που περιγράφεται ακολούθως. 
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11.4 Προφίλ Μέλους  
Στο προφίλ ενός μέλους οδηγείται κάποιος μέσω του προφίλ του σπιτιού που 
έχει καταχωρηθεί από αυτό ή από αποτελέσματα αναζήτησης που πιθανόν το 
συμπεριλαμβάνουν. Δεν είναι ορατό από κανένα άλλο σημείο του ιστοχώρου, 
αφού κρίνεται ανούσιο να προβάλλονται τα προφίλ των μελών που δεν έχουν 
προχωρήσει σε καταχώρηση σπιτιού.  

Το προφίλ μέλους αποτελείται από πληροφορίες που αφορούν το άτομο αυτό. 
Αρχικά, αναγράφεται το username ακολουθούμενο πιθανόν από έναν αριθμό 
αστεριών. Τα αστέρια σχετίζονται με τη συνολική βαθμολογία του από άλλα 
μέλη, που έχουν προχωρήσει σε ανταλλαγή μαζί του και έχουν αξιολογήσει την 
ανταλλαγή αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα προσωπικά του στοιχεία, 
όπως το ίδιο το μέλος τα έχει δηλώσει, και η ημερομηνία εγγραφής του στον 
ιστοχώρο. Αμέσως μετά υπάρχει ο σύνδεσμος για το σπίτι που έχει 
καταχωρήσει. Τα επόμενα στοιχεία που απαρτίζουν το προφίλ, υπάρχουν μόνο 
στην περίπτωση που το μέλος έχει αξιολογηθεί από άλλα μέλη. Τα στοιχεία 
αυτά είναι λοιπόν, το σύνολο των αξιολογήσεων του, η συνολική βαθμολογία 
του και ένας πίνακας με τα σχόλια και τις βαθμολογίες των αξιολογήσεων από 
κάθε μέλος χωριστά. Τα σχόλια σελιδοποιούνται μετά από ένα συγκεκριμένο 
αριθμό για την καλύτερη εμφάνιση τους. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του προφίλ μέλους είναι η φόρμα αξιολόγησης. 
Η φόρμα αυτή είναι ορατή μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες που έχουν 
πραγματοποιήσει ανταλλαγή με το μέλος στο οποίο ανήκει το προφίλ. Η 
εμφάνιση της φόρμας συνοδεύεται από άλλους δύο περιορισμούς. Ο πρώτος 
είναι, η ανταλλαγή μεταξύ των δύο μερών να θεωρείται ολοκληρωμένη. Δηλαδή, 
να έχει επιβεβαιωθεί και η καταληκτική της ημερομηνία να ανήκει στο 
παρελθόν. Ενώ ο δεύτερος έχει να κάνει με τον αριθμό των ανταλλαγών που 
έχουν γίνει μεταξύ των δύο μερών. Οι αξιολογήσεις που έχει δικαίωμα να κάνει 
ένα μέλος για κάποιο άλλο είναι τόσες όσες και οι ολοκληρωμένες ανταλλαγές 
τους. Προφίλ Μελών παρουσιάζονται στις Εικόνες 31 και 32. Στην Εικόνα 31 
ένα προφίλ μέλους που δεν έχει αξιολογηθεί και στην Εικόνα 32 το προφίλ ενός 
μέλους που έχει δεχθεί σχόλια και αξιολογήσεις. Στην εικόνα αυτή 
περιλαμβάνεται και η φόρμα αξιολόγησης. 

 

 

Εικόνα 31 
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Εικόνα 32 

 

Για να είναι έγκυρη η αξιολόγηση ενός μέλους γίνεται έλεγχος για την επιλογή 
της βαθμολογίας. Εάν κανένας από τους βαθμούς της κλίμακας ένα έως πέντε 
δεν έχει επιλεγεί η ειδοποίηση φαίνεται παρακάτω. 

 

Το σχόλιο είναι προαιρετικό όπως αναφέρθηκε, κατά συνέπεια αν έχει 
σημειωθεί η βαθμολογία ακόμα και να μην υπάρχει συνοδευτικός σχολιασμός 
η αξιολόγηση θεωρείται επιτυχής. 
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11.5 Δήλωση Ανταλλαγής 
Η Δήλωση Ανταλλαγής είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη. Πατώντας 
στο αντίστοιχο κουμπί του αριστερού πλευρικού μενού το μέλος μεταβαίνει στη 
σελίδα της Εικόνας 33. 

 

 

Εικόνα 33 

Από τη σελίδα αυτή υπάρχουν δύο σύνδεσμοι προς δύο διαφορετικές ενέργειες. 
Ο πρώτος οδηγεί στη Νέα Δήλωση ανταλλαγής σπιτιού ενώ ο δεύτερος στην 
Επιβεβαίωση ή την Απόρριψη ενός αιτήματος ανταλλαγής σπιτιού. 

 

 Νέα Δήλωση Ανταλλαγής Σπιτιού 
Ακολουθώντας αυτή την επιλογή το μέλος μεταφέρεται στη αντίστοιχη 
σελίδα (Εικόνα 34), όπου μπορεί να αποστείλει μία αίτηση ανταλλαγής 
σπιτιού σε κάποιο άλλο μέλος συμπληρώνοντας το username αυτού και 
τις ημερομηνίες που έχει συμφωνηθεί η ανταλλαγή. Αυτονόητο είναι ότι 
για να αποστείλει ένα μέλος αίτημα ανταλλαγής σε κάποιο άλλο έχει 
έρθει πρώτα σε συμφωνία μαζί του.  
 

 
 

Εικόνα 34 
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Όπως σε κάθε φόρμα του ιστοχώρου, έτσι και σ’ αυτή υπάρχουν μηχανισμοί 
ελέγχου των δεδομένων που δηλώνονται. Τα μηνύματα σφάλματος που 
προκύπτουν διαφέρουν σε κάθε περίπτωση.  

Εάν το μέλος δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο username εμφανίζεται το μήνυμα  

 

Αν το έχει συμπληρώσει με μη υπαρκτό ή λάθος username 

 

Ή αν το έχει συμπληρώσει με το δικό του username! 

           

Όταν κάποια από τις ημερομηνίες που δηλώνεται δεν είναι έγκυρη ή το 
διάστημα που δηλώνεται δεν είναι σωστό χρονικά. Δηλαδή η ημερομηνία λήξης 
είναι πριν την ημερομηνία έναρξης ή είναι ίδιες 

 

Εάν η ημερομηνία έναρξης είναι παρελθοντική ημερομηνία σε σχέση με την 
ημέρα που συμπληρώνεται το αίτημα 

          

Όταν υπάρχει ήδη δηλωμένη ανταλλαγή για το ίδιο διάστημα, ανάμεσα σε αυτό 
το μέλος και στο μέλος για το οποίο προορίζεται το αίτημα 

        

Και τελευταία περίπτωση, όταν το μέλος για το οποίο προορίζεται το αίτημα έχει 
προγραμματισμένη μια άλλη επιβεβαιωμένη ανταλλαγή για διάστημα που 
συμπίπτει με αυτό που δηλώθηκε. Επίσης, υπάρχει το προτρεπτικό μήνυμα 
ελέγχου της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου σπιτιού για αποφυγή 
επανάληψης του ίδιου λάθους.  
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Αν κανένα από αυτά τα λάθη δεν προκύψει το αίτημα προωθείται κανονικά για 
αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του παραλήπτη του.  

Υπάρχει πιθανότητα η αποστολή να μην είναι πετυχημένη παρόλο που όλα τα 
στοιχεία είναι σωστά, οπότε και εμφανίζεται ανάλογη ειδοποίηση. 

 

Εάν η αποστολή του μηνύματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιβεβαίωση 
είναι αυτή που ακολουθεί 

 

 

Στην Εικόνα 35 φαίνεται ένα ενδεικτικό μήνυμα αιτήματος ανταλλαγής. 

 

 

Εικόνα 35 

 

 

 Επιβεβαίωση/ Απόρριψη Αιτήματος Ανταλλαγής Σπιτιού 
Ο δεύτερος σύνδεσμος της δήλωσης ανταλλαγής οδηγεί στη φόρμα 
επιβεβαίωσης ή απόρριψης ενός αιτήματος ανταλλαγής που εκκρεμεί 
για το συνδεδεμένο μέλος. Το μέλος αν συμφωνεί με τα στοιχεία που του 
εστάλησαν και αναγνωρίζει τον αποστολέα μπορεί να επιβεβαιώσει την 
ανταλλαγή συμπληρώνοντας το username του άλλου μέλους και τον 
κωδικό της ανταλλαγής όπως αυτά αναγράφονται στο μήνυμα(Εικόνα 
36). 
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Εικόνα 36 

 

Τα μηνύματα σφάλματος είναι τα ακόλουθα ανά περίπτωση  

 

 

      

Στην περίπτωση που τα στοιχεία της ανταλλαγής που εκκρεμεί έχουν 
συμπληρωθεί σωστά, το μήνυμα επιτυχούς εκτέλεσης της επιβεβαίωσης είναι 

 

Ενώ, το μήνυμα επιτυχούς εκτέλεσης της απόρριψης είναι 

 

 

11.6 Βιβλίο Επισκεπτών/Επικοινωνία 
Οι δύο αυτές λειτουργίες είναι ακριβώς ίδιες για το εγγεγραμμένο μέλος με 
αυτές για τον απλό επισκέπτη του ιστοχώρου. Η μοναδική διαφορά που θα 
πρέπει να επισημανθεί είναι πως και στις δύο αυτές σελίδες τα πεδία Username 
και E-mail για το βιβλίο επισκεπτών και τα πεδία Όνομα και E-mail για την 
επικοινωνία συμπληρώνονται αυτόματα. Κατά συνέπεια, το μέλος που είναι 
συνδεδεμένο δε χρειάζεται να ασχοληθεί με αυτά. Να σημειωθεί πως τα 
στοιχεία δε μπορούν να τροποποιηθούν αν προσπαθήσει να τα αλλάξει.  
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11.7 Αποσύνδεση 
Με το πάτημα του κουμπιού “Αποσύνδεση” ο συνδεδεμένος χρήστης 
αποσυνδέεται από το σύστημα, ενημερώνεται με ένα μήνυμα για την ενέργεια 
αυτή και στη δεξιά στήλη εμφανίζεται ξανά το πεδίο “Είσοδος Χρήστη” (Εικόνα 
37 ). 

 

 

Εικόνα 37 

 

11.8 Το σπίτι μου 
Η πρώτη επιλογή του δεξιού πλευρικού μενού ονομάζεται “Το σπίτι μου”. 
Πατώντας σε αυτό το κουμπί, ο συνδεδεμένος χρήστης μεταβαίνει είτε στη 
φόρμα Νέο Σπίτι, είτε στο προφίλ του σπιτιού που έχει καταχωρήσει. Το προφίλ 
είναι ίδιο με το προφίλ σπιτιού που περιγράφηκε νωρίτερα στο Εγχειρίδιο 
Απλού Χρήστη/ Επισκέπτη (Εικόνες 12 και 13). Η μόνη διαφορά είναι ότι από 
το προφίλ του δικού του σπιτιού λείπει το κομμάτι του Ελέγχου Διαθεσιμότητας 
μιας και είναι περιττό! 

 

 Φόρμα Νέου Σπιτιού 
Η φόρμα Νέου Σπιτιού εμφανίζεται μόνο αν το μέλος δεν έχει καταχωρήσει 
το σπίτι του. Είναι αυτή της Εικόνας 38. Τα πεδία της είναι όλα 
υποχρεωτικά εκτός από τα τρία τελευταία. Αυτά ζητούν μια σύντομη 
περιγραφή κάποιων αναλυτικότερων πληροφοριών για το σπίτι που δε 
κρίνονται απαραίτητες για τη σωστή προβολή του.  

Παρόμοια μηνύματα σφάλματος με αυτά που έχουν αναφερθεί αρκετές 
φορές προηγουμένως εμφανίζονται σε περίπτωση που κάποια στοιχεία είναι 
ελλιπή ή λάθος. Τα μηνύματα αυτά παρατίθενται παρακάτω.  

Εάν κάποιο από τα απαραίτητα πεδία δεν έχει συμπληρωθεί 
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Εικόνα 38 
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Το επόμενο μήνυμα εμφανίζεται είτε γιατί κάποια από τις ημερομηνίες δεν 
είναι έγκυρη, είτε επειδή το χρονικό διάστημα που δηλώθηκε δεν αντιστοιχεί σε 
υπαρκτή χρονική περίοδο ή τέλος γιατί η ημερομηνία λήξης που δηλώθηκε δεν 
είναι μελλοντική ημερομηνία. 

 

Όταν όλα τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί όπως θα έπρεπε η κατοχύρωση του 
σπιτιού ολοκληρώνεται και ακολουθεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης  

 

Αν τώρα ο χρήστης ξαναπατήσει το κουμπί “Το σπίτι μου”, θα διαπιστώσει ότι 
τη θέση της φόρμας που μόλις συμπλήρωσε έχει πάρει το ολοκαίνουριο προφίλ 
του σπιτιού του. 

 

11.9 Οι ανταλλαγές μου 
Πατώντας το δεύτερο κουμπί του δεξιού μενού ,“Οι ανταλλαγές μου”, η σελίδα 
που ανοίγει είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ιστορικό όλων των ανταλλαγών στις 
οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος χρήστης. Εάν δεν έχει συμμετάσχει σε 
καμία ανταλλαγή εμφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση 

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η σελίδα μοιάζει με αυτή της Εικόνας 39 

Πρώτα από όλα αναγράφεται το σύνολο των ανταλλαγών που συμμετέχει το 
συνδεδεμένο μέλος. Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι χωρισμένα σε τρείς κατηγορίες. 
Η πρώτη είναι οι ανταλλαγές που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, δηλαδή τα 
αιτήματά τους έχουν επιβεβαιωθεί και η ημερομηνία λήξης τους ανήκει πλέον 
στο παρελθόν. Η δεύτερη είναι οι ανταλλαγές που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν στο μέλλον ή είναι ήδη σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι τα 
αιτήματά τους έχουν επιβεβαιωθεί και η ημερομηνία λήξης τους είναι 
μελλοντική. Τρίτη και τελευταία είναι αυτή που περιλαμβάνει τις ανταλλαγές 
που εκκρεμούν. Δηλαδή, τα αιτήματα που έχει στείλει αυτό το μέλος και δεν 
έχουν επιβεβαιωθεί από το άλλο μέλος ή αντίθετα αυτά που έχει δεχτεί από 
άλλους και δεν έχει επιβεβαιώσει ή απορρίψει. Κάθε μία κατηγορία αποτελείται 
από έναν πίνακα. Κάθε πίνακας απαρτίζεται από γραμμές που αναγράφουν το 
username του μέλους με το οποίο υπάρχει μια ανταλλαγή, την ημερομηνία 
έναρξης και την ημερομηνία λήξης της συγκεκριμένης ανταλλαγής. Το  
username είναι σύνδεσμος προς το προφίλ του χρήστη αυτού, εκτός αν ο 
λογαριασμός του δεν είναι ενεργός πλέον οπότε και δεν υπάρχει σύνδεσμος. 
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Όταν κάποια από τις κατηγορίες δεν περιέχει ανταλλαγές, αντί του πίνακα που 
της απαριθμεί προβάλλεται ενημέρωση ότι δεν υπάρχουν ανταλλαγές για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

 

Εικόνα 39 

 

11.10 Upload Φωτογραφιών 
Στη σελίδα αυτή, που το μέλος οδηγείται αν πατήσει το αντίστοιχο κουμπί του 
δεξιού μενού, μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες για την πιο ολοκληρωμένη 
προβολή του σπιτιού του. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει καταχωρήσει 
προηγουμένως το σπίτι του στον ιστοχώρο. Διαφορετικά εμφανίζεται το μήνυμα 

 

Η σελίδα Upload Φωτογραφιών είναι αυτή της Εικόνας 40. Με τη βοήθεια της 
φόρμας το μέλος μπορεί να ανεβάσει έως και εννέα φωτογραφίες του σπιτιού 
και της οικογένειάς του, συνοδευόμενες από μια σύντομη περιγραφή για κάθε 
μία. 

Εάν το upload γίνει με επιτυχία , προβάλλεται μια μικρή ανάλυση της κάθε 
φωτογραφίας που αφορά στο όνομα που ήταν αποθηκευμένη, τον τύπο της και 
το μέγεθος της μαζί με ένα μήνυμα για την επιτυχή εκτέλεση της ενέργειας. 
Διαφορετικά, αν προσπαθήσει να κάνει Upload κάποιον μη επιτρεπόμενο τύπο 
αρχείου ή υπερβεί τον αριθμό των φωτογραφιών που έχει δικαίωμα να 
προβάλλει εμφανίζεται η ανάλογη ειδοποίηση (Εικόνες 41 και 42). 
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Εικόνα 40 

 

 

 

Εικόνα 41 

 

 

Εικόνα 42 
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11.11 Αλλαγή Στοιχείων 
Ο επόμενος σύνδεσμος του δεξιού μενού είναι η “Αλλαγή Στοιχείων”. Η φόρμα 
που εμφανίζεται με την επιλογή αυτή, είναι ίδια με εκείνη που συμπλήρωσε ο 
χρήστης για την εγγραφή του στον ιστοχώρο(Εικόνα 43). Η διαφορά είναι πως η 
φόρμα είναι ήδη συμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης. 
Του δίνετε έτσι η ευκαιρία να αλλάξει κάποιες πληροφορίες αν το επιθυμεί. Για 
να κατοχυρωθούν οι αλλαγές απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μέλος να 
επιβεβαιώσει  το password του. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να 
αλλάξει το ίδιο το password, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που 
υπάρχει για αυτό το λόγο στην περιοχή “Στοιχεία Πρόσβασης” της φόρμας 
αυτής. Τα μηνύματα που εμφανίζονται για κάθε παράτυπη συμπλήρωση των 
στοιχείων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Όταν κάποια υποχρεωτικά πεδία είναι κενά 

 

Έλεγχος γίνεται και για τη μορφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Αν δεν 
ακολουθεί το πρότυπο  

 

Αν το password δεν είναι αυτό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή και η 
αποθήκευση των αλλαγών δε μπορεί να επαληθευτεί. 

       

 

Ή αν το password είναι αυτό που πρέπει, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί σωστά. 

 

Η αλλαγή μπορεί να αφορά το username. Το νέο username όμως μπορεί να 
είναι ήδη κατοχυρωμένο από κάποιο άλλο μέλος. 

 

 

Αν κανένα λάθος από τα παραπάνω δεν προκύψει και η αλλαγή των στοιχείων 
εκτελεστεί κανονικά ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται. 
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Εικόνα 43 

 

Όπως προαναφέρθηκε η αλλαγή του password βρίσκεται σε ξεχωριστή 
σελίδα(Εικόνα 44). 

 

 
Εικόνα 44 
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Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι το παλιό password που το μέλος 
χρησιμοποιεί, το νέο password που επιθυμεί να αποκτήσει και η επιβεβαίωση 
του νέου password για την εξακρίβωση του. 

Αν κάποιο από τα πεδία δεν συμπληρωθεί όπως πρέπει τα μηνύματα 
σφάλματος ανά περίπτωση είναι τα ακόλουθα και θεωρείται ξεκάθαρος ο λόγος 
που προκύπτει καθένα από αυτά. 

 

   

    

Αν κανένα από τα παραπάνω προβλήματα δεν υπάρξουν κατά τη διαδικασία 
αλλαγής του password εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 

 

11.12 Αλλαγή Σπιτιού 
Η “Αλλαγή Σπιτιού” είναι η πέμπτη κατά σειρά επιλογή του δεξιού μενού. Όπως 
είναι φανερό και από το όνομά της οδηγεί σε μία φόρμα για την αλλαγή των 
στοιχείων που αφορούν στο σπίτι. Η φόρμα είναι ίδια με εκείνη της 
καταχώρησης νέου σπιτιού που έχει συμπληρώσει ο χρήστης. Η μόνη διαφορά 
είναι πως αυτή η φόρμα είναι ήδη συμπληρωμένη με τις αποθηκευμένες 
πληροφορίες του σπιτιού. Αν ο χρήστης δεν έχει καταχωρήσει ακόμα το σπίτι 
του στον ιστοχώρο είναι προφανές ότι δεν έχει νόημα αυτή η επιλογή και γι 
αυτό εμφανίζεται ανάλογη ενημέρωση. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση η φόρμα είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 45. 

Τα μηνύματα λάθους είναι ίδια με αυτά της φόρμας νέου σπιτιού και δε 
κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν ξανά. Αρκεί να σημειωθεί ότι γίνεται 
έλεγχος για την εγκυρότητα και την σωστή χρονική διάρκεια των ημερομηνιών 
έναρξης και λήξης, για την πληρότητα όλων των απαραίτητων πεδίων, για την 
επαλήθευση του password καθώς επίσης και για την σωστή επιβεβαίωσή του. 

Εάν όλα τα απαραίτητα πεδία έχουν συμπληρωθεί με έγκυρες τιμές τότε ένα 
μήνυμα προβάλλεται που επιβεβαιώνει την σωστή ενημέρωση των στοιχείων του 
σπιτιού. 
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Εικόνα 45 
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11.13 Διαγραφή Φωτογραφιών 
Στη σελίδα της διαγραφής φωτογραφιών προβάλλονται όλες οι φωτογραφίες που 
ενδεχομένως έχει ανεβάσει ο χρήστης στον ιστοχώρο. Μπορεί να επιλέξει αυτές 
που επιθυμεί να διαγράψει τσεκάροντας το αντίστοιχο checkbox. Διαφορετικά, 
ειδοποιείται πως δεν υπάρχουν αποθηκευμένες φωτογραφίες που του ανήκουν. 

 

Εάν δεν επιλέξει καμία φωτογραφία για διαγραφή ένα μήνυμα σφάλματος τον 
ενημερώνει. 

 

Ενώ, αν η λειτουργία εκτελεστεί χωρίς προβλήματα η επιτυχής διαγραφή 
επιβεβαιώνεται. 

 

Η σελίδα της διαγραφής για κάθε μέλος μοιάζει με αυτή της Εικόνας 46. 

 

Εικόνα 46 

 

11.14 Διαγραφή Σπιτιού 
Η 7η επιλογή του δεξιού μενού είναι η “Διαγραφή Σπιτιού”. Ακολουθώντας το 
σύνδεσμο αυτό ο χρήστης μεταφέρεται σε μία μεταβατική σελίδα (Εικόνα 47) 
όπου πρέπει να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με τη διαγραφή. Επίσης, στη σελίδα 
αυτή γνωστοποιείται στο χρήστη, πως η διαγραφή του σπιτιού συνεπάγεται και 
τη διαγραφή όλων των φωτογραφιών που τυχόν έχει ‘ανεβάσει’ στον ιστοχώρο. 
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Εικόνα 47 

 

Στην προσπάθεια ενός μέλους να διαγράψει το σπίτι του ενώ προηγουμένως δεν 
το έχει καταχωρήσει στον ιστοχώρο, το μήνυμα σφάλματος που τον ενημερώνει 
σχετικά φαίνεται παρακάτω. 

 

 

11.15 Διαγραφή Προφίλ 
Η τελευταία επιλογή του δεξιού μενού είναι η “Διαγραφή Προφίλ”. Παρόμοια με 
την διαγραφή σπιτιού, η σελίδα που μεταβαίνει ο χρήστης λειτουργεί ως 
ενδιάμεσο για την επιβεβαίωση της διαγραφής. Προτού προχωρήσει στην 
εκτέλεση της εντολής το μέλος ενημερώνεται για την διαγραφή του σπιτιού και 
των φωτογραφιών του, που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Επίσης, του 
γνωστοποιείται ότι για λόγους αρτιότερης εμφάνισης των πληροφοριών που 
σχετίζονται με αυτό (σχόλια, αξιολογήσεις, ανταλλαγές στις οποίες έχει 
συμμετάσχει)  το username του θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τον 
ιστοχώρο. Η Εικόνα 48 παρουσιάζει την σελίδα αυτή.  

 

 

Εικόνα 48 
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Η ολοκλήρωση της εκτέλεσης της διαγραφής συνοδεύεται από ένα μήνυμα 
επιβεβαίωσης και την αυτόματη αποσύνδεση του χρήστη από το σύστημα. 

 

 

Από τη στιγμή της διαγραφής ενός μέλους το προφίλ του παύει να 
συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Επίσης, όπου το 
username λειτουργούσε σαν σύνδεσμος προς το προφίλ του μέλους αυτού 
εμφανίζεται ως απλό κείμενο. 

 

11.16 Αναζήτηση 
Η απλή αναζήτηση που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της πρώτης γραμμής του 
ιστοχώρου λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφηκε στο εγχειρίδιο απλού 
χρήστη/επισκέπτη. Η μοναδική διαφορά είναι πως στα αποτελέσματα της 
αναζήτησης που αφορούν στην αξιολόγηση των μελών και στα προφίλ μέλους η 
πρόσβαση επιτρέπεται κανονικά αν επιλεχτεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος. 
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12. Εγχειρίδιο Χρήσης για το Διαχειριστή 
 

Ο διαχειριστής βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο δικαιωμάτων. Εκτός από όλες τις 
λειτουργίες που περιγράφηκαν στα εγχειρίδια απλού και εγγεγραμμένου 
χρήστη κάποια επιπλέον προνόμια είναι διαθέσιμα. Σκοπός των επιπλέον 
δικαιωμάτων που παρέχονται στο διαχειριστή, είναι η κατά το δυνατόν 
καλύτερη λειτουργία και εμφάνιση του ιστοχώρου. Τα δύο επιπλέον κουμπιά 
που προστίθενται στον πίνακα ελέγχου του δεξιού πλευρικού μενού είναι η 
“Διαχείριση Μελών” και η “Συντήρηση” . 

 

12.1 Διαχείριση Μελών 
Στη σελίδα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να δει μια λίστα όλων των 
εγγεγραμμένων μελών, ταξινομημένων με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους 
στον ιστοχώρο. Στην κορυφή της σελίδας αναγράφονται, το σύνολο των μελών, ο 
αριθμός των εγγεγραμμένων ενεργών μελών και ο αριθμός εκείνων που έχουν 
απενεργοποιήσει το λογαριασμό τους. Στον πίνακα που ακολουθεί όπως 
φαίνεται και από την Εικόνα 49 για κάθε μέλος χωριστά αναφέρονται το 
username του σε μορφή συνδέσμου, η κατάστασή του, δηλαδή αν το μέλος 
είναι ενεργό ή αν έχει διαγράψει το προφίλ του, η ημερομηνία εγγραφής του 
στον ιστοχώρο και τέλος ένα κουμπί διαγραφής. Το κουμπί διαγραφής είναι 
διαθέσιμο για όλα τα ενεργά μέλη, εκτός από τον διαχειριστή που αποτελεί 
κομμάτι του συστήματος και απαγορεύεται να διαγραφεί. Ο σύνδεσμος του 
username είναι παραπομπή στο προφίλ του μέλους αυτού. Σύνδεσμος υπάρχει 
και για τα μη ενεργά μέλη που ουσιαστικά δε μεταβαίνει πουθενά, παρά μόνο 
εμφανίζει την εξής ειδοποίηση  

 

 

Για την καλύτερη εμφάνιση της σελίδας τα αποτελέσματα σελιδοποιούνται αν 
ξεπεράσουν τα δέκα στον αριθμό. 

Όταν ο διαχειριστής πατήσει το κουμπί της “Διαγραφής” για το μέλος που 
επιθυμεί εμφανίζεται ένα μήνυμα που τον ενημερώνει πως η εκτέλεση της 
διαγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
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Εικόνα 49 

12.2 Συντήρηση 
Η συντήρηση (Εικόνα 50) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ομαλή 
λειτουργία του ιστοχώρου. Μέσω αυτής ο διαχειριστής έχει στη διάθεσή του 
τρείς εναλλακτικές. Τον Έλεγχο Σχολίων, τον  Έλεγχο Αξιολογήσεων και τη 
Διαγραφή Μη Επιβεβαιωμένων Ανταλλαγών. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες 
θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

Εικόνα 50 
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 Έλεγχος Σχολίων 
Ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο ο διαχειριστής μεταβαίνει στη σελίδα 
της Εικόνα 51. Εκεί φαίνονται όλα τα νέα σχόλια που έχουν 
καταχωρηθεί στο βιβλίο επισκεπτών από την τελευταία φορά που έγινε 
έλεγχός τους. Τα σχόλια αυτά παρουσιάζονται  με τη μορφή πίνακα 
όπου κάθε γραμμή περιέχει ένα checkbox, το username του μέλους ή 
του επισκέπτη που σχολίασε σε μορφή συνδέσμου, το ίδιο το σχόλιο, την 
ακριβή ημερομηνία και ώρα καταχώρησής του και τέλος ένα κενό πεδίο 
“Λόγος”. Ο σύνδεσμος του κάθε username ανοίγει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για άμεση επικοινωνία με το μέλος αυτό. Ο διαχειριστής 
μπορεί να διαβάσει όλα τα νέα σχόλια και να επιλέξει όσα θεωρεί πως 
δεν τηρούν τους κανονισμούς λειτουργίας του ιστοχώρου. Προαιρετικά 
σε όσα επιλέξει μπορεί να σημειώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί να 
τα διαγράψει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Πατώντας το κουμπί 
“Εκτέλεση” όσα σχόλια έχουν επιλεχθεί διαγράφονται και 
αντικαθίστανται από το μήνυμα “Διεγράφη από το Διαχειριστή” 
ακολουθούμενο, εάν υπάρχει, από τον λόγο της διαγραφής. Τα 
υπόλοιπα σχόλια θεωρούνται εγκεκριμένα και απλά ενημερώνονται ότι 
έχουν ελεγχθεί για να μην εμφανιστούν ξανά στον επόμενο έλεγχο 
σχολίων που θα πραγματοποιηθεί.  
 
Το μήνυμα επιβεβαίωσης που καθορίζει και την ολοκλήρωση του 
ελέγχου φαίνεται παρακάτω. 

 
 

Εάν κανένα σχόλιο δεν έχει καταχωρηθεί μετά από τον πιο πρόσφατο 
έλεγχο εμφανίζεται μια ειδοποίηση που ενημερώνει ανάλογα τον 
διαχειριστή. 

 
 

 

Εικόνα 51 
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Η νέα εμφάνιση του βιβλίου επισκεπτών μετά τον έλεγχο, παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 52. 

 

Εικόνα 52 

 

 Έλεγχος Αξιολογήσεων  
Ο έλεγχος αξιολογήσεων λειτουργεί ακριβώς όπως ο έλεγχος  σχολίων. 
Παρόμοια με τον προηγούμενο πίνακα, κάθε γραμμή περιέχει στοιχεία 
για κάθε σχόλιο που αφορούν στο username του μέλους που έκανε την 
αξιολόγηση, το ίδιο το σχόλιο, το username του μέλους που 
αξιολογήθηκε, την ακριβή ημερομηνία και ώρα καταχώρησης του 
σχολίου και το πεδίο “Λόγος”. Τα username λειτουργούν ως σύνδεσμος 
προς το προφίλ μέλους του καθενός. Οι ειδοποιήσεις προς το 
διαχειριστή για τη μη ύπαρξη νέων αξιολογήσεων και για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του ελέγχου είναι ίδιες με εκείνες του ελέγχου σχολίων. 
Στιγμιότυπο του πίνακα ελέγχου των αξιολογήσεων απεικονίζει η Εικόνα 
53. 

 

Εικόνα 53 
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 Διαγραφή Μη Επιβεβαιωμένων Ανταλλαγών 
Ο τελευταίος σύνδεσμος της σελίδας συντήρησης είναι η διαγραφή των 
μη επιβεβαιωμένων ανταλλαγών, των οποίων η ημερομηνία έναρξής 
ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι ανταλλαγές αυτές εφόσον δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται οριστικά. 
 
Εάν δεν υπάρχουν ανταλλαγές που εκκρεμούν το μήνυμα που 
ενημερώνει σχετικά είναι το ακόλουθο. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση η σελίδα παρουσιάζεται στην Εικόνα 54 και 
λειτουργεί σαν μεταβατικό στάδιο για την επιβεβαίωση από τον 
διαχειριστή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 
 

 

Εικόνα 54 

 

Το πάτημα του κουμπιού “Διαγραφή” συνοδεύεται από ένα μήνυμα 
ενημέρωσης για την επιτυχή εκτέλεση αυτής της λειτουργίας συντήρησης. 
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