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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

 

Πρόλογος 
 

Η  «Διαδικτυακή Εφαρμογή Αγοροπωλησίας Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων», 

είναι ένας ιστοχώρος στον οποίο οι χρήστες μπορούν να καταχωρούν αγγελίες 

μεταχειρισμένων αυτοκίνητων,  με στόχο την προβολή τους στο διαδίκτυο. 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί  ένα μια ιστοσελίδα 3 επιπέδων χρηστών,  

(διαχειριστής, μέλος-πωλητής, χρήστης επισκέπτης),όπου ο καθένας από αυτούς 

μπορεί να εκτελέσει τις λειτουργίες που του αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα 

δικαιώματα του, όπως θα περιγραφούν παρακάτω.  

 

Η Web εφαρμογή αναπτύχθηκε με τις γλώσσες προγραμματισμού PHP, 

MYSQL και Html,  και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και πλοήγησης στους 

χρήστες μέσω Internet, ταυτόχρονα και στα τρία επίπεδα χρηστών. Οι επιπλέον 

δυνατότητες της καταχώρησης, και επεξεργασίας ορισμένων στοιχείων της 

εφαρμογής, δίνεται στα εγγεγραμμένα μέλη(Πωλητές), όμως ο διαχειριστής έχει 

απεριόριστα δικαιώματα, δηλαδή να αλλάζει, να τροποποιεί και να διορθώνει 

στοιχεία της εφαρμογής και να επιβλέπει τις ενέργειες των μελών και τα στοιχεία 

αυτών. 

   

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή, 

που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας προσωπικών 

δεδομένων. Ταυτόχρονα διασφαλίζει τον έλεγχο των στοιχείων που εισάγει ή 

τροποποιεί κάθε εγγεγραμμένο μέλος με αποστολή άμεσων ενημερώσεων στον 

διαχειριστή.    

 

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή του Εγγράφου Περιγραφής 

Απαιτήσεων Λογισμικού, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός δημιουργίας του 

εγγράφου, οι ορισμοί που θα χρησιμοποιηθούν και σε ποια πρότυπα βασίζεται.  

 

Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η γενική περιγραφή του Εγγράφου Περιγραφής 

Απαιτήσεων Λογισμικού, όπου αναλύονται οι λειτουργίες του προϊόντος  
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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

λογισμικού, τα χαρακτηριστικά των χρηστών του καθώς και οι γενικοί 

περιορισμοί που μπορεί να έχει το σύστημα.  

 

Στο 3ο κεφάλαιο, αναλύονται οι ειδικές απαιτήσεις του λογισμικού και 

συγκεκριμένα οι λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε επίπεδο χρηστών, ο απαιτήσεις 

των εξωτερικών διεπαφών καθώς και οι απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν 

στην επίδοση του λογισμικού.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισμικού, το 

οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθά το 

πρόγραμμα του λογισμικού και αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, 

στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εισαγωγή του Εγγράφου, όπου αναφέρεται ο 

σκοπός για τον οποίο υλοποιείται, οι ορισμοί και τα ακρωνύμια που θα 

χρησιμοποιηθούν σε όλο το έγγραφο, καθώς και σε ποια πρότυπα βασίστηκε.  

 

Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η αποσύνθεση του λογισμικού, όπου 

περιγράφονται αναλυτικά οι επιμέρους οντότητες του λογισμικού.  

 

Στο 6ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σχέδιο δεδομένων του λογισμικού, όπου 

αναλύονται οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθώς και οι αντίστοιχοι 

πίνακες.   

 

Στο 7ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα σχέδια όλων των διαπροσωπειών του 

λογισμικού, δηλαδή περιγράφονται όλα τα τμήματα του συστήματος που 

υλοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες. 

 

Στο 8ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εγχειρίδια χρήσης ανάλογα με το επίπεδο 

του κάθε χρήστη, τα οποία περιλαμβάνουν screenshots και σύντομες περιγραφές 

για κάθε λειτουργία του ιστοχώρου.  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα παραρτήματα. Αρχικά παρατίθενται 

οι εντολές της MySQL για τη δημιουργία των απαραίτητων πινάκων. Στην 

συνέχεια ακολουθεί το διάγραμμα οντοτήτων της βάσης δεδομένων όπου 

φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων.  
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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

 

Για την εγκατάσταση  της εφαρμογής ο τρόπος είναι ιδιαίτερα απλός. Απαιτεί 

έναν web server, ο οποίος να έχει  εγκατεστημένη την php  και να υποστηρίζει 

την sql. Ο web server μπορεί να είναι είτε συνδεδεμένος στο internet (π.χ. 

Dedicated) είτε στον υπολογιστή (εικονικό δίκτυο localhost) 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος EasyPHP 1-8 το 

οποίο μπορεί να βρεθεί στο Internet ή στο συνοδευτικό cd. Η διαδικασία της 

εγκατάστασης είναι απλή, και γρήγορη. Αφού γίνει η εγκατάσταση του 

προγράμματος, πρέπει να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων με τον εξής τρόπο: 

από το μενού Configuration->PHPmyAdmin δημιουργούμε μια νέα βάση 

δεδομένων με όνομα usedcarsdb με collation greek_general_ci. Στην συνέχεια 

αντιγράφουμε τα αρχεία από τον φάκελο usedcarsdb που βρίσκεται στο cd, σε 

αυτόν που μόλις δημιουργήθηκε με όνομα usedcarsdb, ο οποίος βρίσκεται στον 

υποφάκελο data της EasyPHP, του σκληρού δίσκου. Τέλος στον φάκελο 

υποφάκελο www της EasyPHP , τοποθετούμε  τον φάκελο Usedcars ο οποίος 

περιέχει όλα τα αρχεία php που χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Για να τρέξει η 

εφαρμογή πληκτρολογούμε στο Url του Microsoft Internet Explorer την διεύθυνση 

«http://localhost/usedcars/main.php»      
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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός 
 

O σκοπός αυτού του εγγράφου είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων 

και των χαρακτηριστικών της διαδικτυακής εφαρμογής αγοροπωλησίας 

αυτοκινήτων, κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. 

Το έγγραφο απευθύνεται στους επιβλέποντες καθηγητές. 

 

 

1.2 Γενική Άποψη 
 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή πρόκειται να υλοποιήσει ένα σύστημα προβολής και 

αναζήτησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο διαδύκτιο. Ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αναζητεί αυτοκίνητα της αρεσκείας του, μέσα από 

ένα πλήθος αυτοκινήτων τα οποία έχουν προηγούμενος καταχωρήσει, τα μέλη-

πωλητές του συστήματος.      

 

 

1.3 Ορισμοί – Ακρωνύμια και Συντομογραφίες 
 

 

Β/Δ : Βάση Δεδομένων. 

 

 

1.4 Αναφορές 
 

Πρότυπο ANSI/IEEE Std 830. 
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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

1.5 Επισκόπηση 
 

Το έγγραφο αυτό βασίζεται στο πρότυπο IEEE standards for software 

requirements specification [1]. Για την παραγωγή του εγγράφου 

χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής κειμένου MS Word XP.To έγγραφο περιγράφει 

τις λειτουργικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς υπό τους οποίους θα 

λειτουργεί η εφαρμογή. 

Οι ενότητες οι οποίες απαρτίζουν το Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων 

Λογισμικού περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω 

 

Η ενότητα ‘’Γενική Περιγραφή’’ περιέχει μια  επισκόπηση όλων  των 

λειτουργιών και υπηρεσιών της εφαρμογής και περιορισμών του λογισμικού το 

οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί. 

 

Η ενότητα ‘’Ειδικές Απαιτήσεις’’ παρέχει μία περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος, των εισόδων, εξόδων καθώς και λεπτομερειών που αφορούν την 

επεξεργασία των δεδομένων.  
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2. Γενική Περιγραφή 
 

2.1 Προοπτική του προϊόντος 
 

Το σύστημα προβολής και αναζήτησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων On-Line 

πρόκειται να αναπτυχθεί για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για το τμήμα 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Πρόκειται για ένα αυτόνομο προϊόν το οποίο δεν θα σχετίζεται με άλλα 

μεγαλύτερα έργα. 

  

2.2 Λειτουργίες του προϊόντος 
 
Η εφαρμογή θα απαρτίζεται από ένα πλήθος λειτουργιών και υπηρεσιών, 

μερικές από τις οποίες θα είναι κοινές και για τα τρία επίπεδα χρηστών και 

κάποιες θα αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε επίπεδο.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες της 

εφαρμογής χωρισμένες ανά κατηγορία χρήστη για τον οποίον αναφέρονται.   

  

2.2.1 Λειτουργίες Διαχειριστή (Administrator) 
 

Ο Διαχειριστής βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της εφαρμογής διότι είναι 

υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας. Έχει πρόσβαση σχεδόν σε 

ότι γίνεται στην εφαρμογή και του αναλογούν όλα τα δικαιώματα που έχει ο 

χρήστης-μέλος και ο απλός χρήστης-επισκέπτης της σελίδας, πέρα από αυτά 

που έχει μόνο αυτός. Επομένως του έχουν αποδοθεί οι σημαντικότερες 

λειτουργίες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: 

  

 

 

 

 

 



Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

• Εμφάνιση όλων των Αγγελιών-Αυτοκινήτων 
 

Με την λειτουργία αυτή ο διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις Αγγελίες-

Αυτοκίνητα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από τα Μέλη-Πωλητές της 

εφαρμογής. Δίνετε ταυτόχρονα η δυνατότητα και το  δικαίωμα να επεξεργαστεί ή 

ακόμα και να διαγράψει μια οποιαδήποτε  εγγραφή. 

 

  

• Επεξεργασία μιας Αγγελίας. 
 

Με αυτήν την λειτουργία δίνεται το δικαίωμα στον διαχειριστή να επεξεργαστεί 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες της οποιαδήποτε αγγελίας του συστήματος  και 

να αποθηκεύσει τις αλλαγές στη Β/Δ.   

 
 

• Διαγραφή  Αγγελίας 
 

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο από τον διαχειριστή, του δίνεται το 

δικαίωμα να διαγράψει οποιαδήποτε αγγελία από το σύστημα. Επιπλέον με την 

διαγραφή της κάθε αγγελίας θα διαγράφονται  και τα μηνύματα που έχουν σταλεί 

για την συγκεκριμένη εγγραφή από την Β/Δ. 

 

 

• Εμφάνιση Όλων των Μηνυμάτων  
 

Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται στον διαχειριστή όλα τα μηνύματα  που 

υπάρχουν στην Β/Δ του συστήματος, τα οποία έχουν σταλεί από τους χρήστες-

επισκέπτες της εφαρμογής για τις αγγελίες που έχουν καταχωρίσει τα Μέλη-

Πωλητές του συστήματος. 
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Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

 

• Διαγραφή ενός Μηνύματος 
 
Με την λειτουργία αυτή εκτελείται η διαγραφή ενός μηνύματος ενδιαφέροντος 

από την Β/Δ του συστήματος, που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα από κάποιο 

χρήστη-επισκέπτη, για μία αγγελία που είναι καταχωρημένη στην   Β/Δ.  

 

 

• Εμφάνιση όλων των Μελών  
 

Με αυτήν την λειτουργία εμφανίζονται σε μία συγκεντρωτική λίστα, όλα τα 

Μέλη-Πωλητές της εφαρμογής, τα οποία έχουν εγγραφεί στο σύστημα και έχουν 

τα  δικαίωμα του χρήστη-μέλους.   

 

 

• Εμφάνιση Λεπτομερειών(Προφίλ) των Μελών. 
 

Η λειτουργία της εμφάνισης του  Προφίλ αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης 

(Εμφάνιση όλων των Μελών) και εμφανίζει στον διαχειριστή τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που αφορούν το κάθε μέλος που είναι εγγεγραμένο στην Β/Δ του 

συστήματος.  

 

 

• Διαγραφή ενός Μέλους-Πωλητή. 
 

Με αυτήν την λειτουργία εκτελείται η διαγραφή ενός μέλους-πωλητή ο οποίος 

είναι καταχωρημένος στο σύστημα, από την Β/Δ της εφαρμογής. Ταυτόχρονα 

διαγράφονται όλες οι καταχωρήσεις του, δηλαδή αγγελίες του και τα μηνύματα 

που αντιστοιχούν σε αυτές, από την Β/Δ του συστήματος. 
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2.2.2 Λειτουργίες Μέλους-Πωλητή. 
 
 

• Εισαγωγή στο σύστημα 
 

Με την λειτουργία αυτή μπορεί ο κάθε χρήστης να πληκτρολογήσει τα στοιχεία 

πρόσβασης του και να εισαχθεί στο σύστημα ως μέλος-πωλητής με τα αντίστοιχα 

δικαιώματα,  εφόσον έχει εγγραφεί κανονικά.   

 
 

• Καταχώριση Αγγελίας. 
 

Με αυτή την λειτουργία επιτυγχάνεται η καταχώριση αυτοκινήτων στο σύστημα 

από τα μέλη πωλητές. Τα μέλη πωλητές έχουν το δικαίωμα να εισάγουν όσα 

αυτοκίνητα θέλουν στο σύστημα και κατά συνέπεια να δημιουργούν αγγελίες 

στην εφαρμογή.   

 

 

• Επεξεργασία Αγγελίας. 
 

Με τη λειτουργία αυτή δίνεται το δικαίωμα στον μέλος-πωλητή να επεξεργαστεί 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες των αγγελιών που έχει καταχωρίσει στο σύστημα 

και να αποθηκεύσει τις αλλαγές στην Β/Δ.  

 

 

• Διαγραφή Αγγελίας. 
 

Με τη λειτουργία της διαγραφής, δίνεται το δικαίωμα σε ένα μέλος - πωλητή να 

διαγράψει μια αγγελία του από την Β/Δ του συστήματος, και ταυτόχρονα να 

διαγραφούν όλα τα μηνύματα ενδιαφέροντος που έχουν σταλεί για την 

συγκεκριμένη εγγραφή.  
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• Εμφάνιση Όλων των Μηνυμάτων. 
 

Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται στο μέλος- πωλητή, όλα τα μηνύματα 

ενδιαφέροντος που έχουν σταλεί και είναι αποθηκευμένα στη Β/Δ του 

συστήματος,  για τα όλες τις αγγελίες  που αυτός έχει καταχωρίσει.  

 
 

• Εμφάνιση  Μηνυμάτων  μιας Συγκεκριμένης Αγγελίας. 
 

Με την  λειτουργία αυτή εμφανίζονται στον μέλος- πωλητή όλα τα μηνύματα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχουν σταλεί και υπάρχουν στην Β/Δ της 

εφαρμογής  για μία συγκεκριμένη αγγελία. 

 

  

• Λεπτομερής Εμφάνιση του Μηνύματος. 
 

Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται στον χρήστη πωλητή πλήρως τα στοιχεία 

και οι πληροφορίες του μηνύματος ενδιαφέροντος που έχει σταλεί για κάποια 

αγγελία του συστήματος. Προβάλλονται δηλαδή τα στοιχεία του αποστολέα, το 

αυτοκίνητο για το οποίο στάλθηκε το μήνυμα καθώς και το κείμενο του 

μηνύματος.  

 
 

• Διαγραφή  Μηνύματος. 
 

Δίνεται το δικαίωμα με αυτήν την λειτουργία στο χρήστη-μέλος, να διαγράψει 

οποιοδήποτε μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιθυμεί από την Β/Δ του 

συστήματος, το οποίο έχει σταλεί για κάποια αγγελία που αυτός έχει 

καταχωρίσει.  
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• Εμφάνιση Προφίλ μέλους. 
 

Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται πλήρως οι πληροφορίες και τα στοιχεία 

του χρήστη μέλους. Εμφανίζονται δηλαδή συγκεντρωτικά τα προσωπικά 

στοιχεία, τα στοιχεία πρόσβασης, καθώς και στατιστικές για τον αριθμό αγγελιών 

που έχει καταχωρίσει και για τον αριθμό μηνυμάτων που έχουν σταλεί για αυτά. 

 

     

• Επεξεργασία Προφίλ. 
 

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη-μέλος να επεξεργαστεί τα προσωπικά 

στοιχεία του, καθώς και τα στοιχεία πρόσβασης.   

 
 

• Αποσύνδεση από το σύστημα. 
 

Με την λειτουργία αυτή αποσυνδέεται ο χρήστης- μέλος από το σύστημα, και 

επανέρχεται ως απλός επισκέπτης στην αρχική σελίδα. 

 

 

2.2.3 Λειτουργίες για τον Χρήστη-Επισκέπτη(Guest) 
 
 
• Αναζήτηση (Απλή-Σύνθετη). 
 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη και στα τρία επίπεδα χρηστών, και είναι μια 

από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εφαρμογής. Υπάρχουν δύο τρόποι 

αναζήτησης, αυτός της απλής, και αυτός της σύνθετης αναζήτησης.  

Στην απλή αναζήτηση απαιτείται η συμπλήρωση δυο μόνο κριτηρίων 

αναζήτησης, ενώ στην σύνθετη αναζήτηση δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να 

εισάγει περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα 

αποτελέσματα.    
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• Αποστολή Μηνύματος. 
 

Με την λειτουργία αυτή μπορεί ο κάθε χρήστης να συμπληρώσει μια φόρμα 

αποστολής στοιχείων μαζί με κάποιο μήνυμα και να την στείλει σε κάποιο Μέλος-

Πωλητή του συστήματος ώστε να γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον του για  κάποια 

αγγελία του.  

 

 

• Εγγραφή στο Σύστημα. 
 
Με την λειτουργία αυτή ο κάθε επισκέπτης στην σελίδα μπορεί να γραφτεί στο 

σύστημα και γίνει μέλος σε αυτό, αποκτώντας πρόσβαση στα δικαιώματα του 

χρήστη-μέλους. 

 
 

2.3 Χαρακτηριστικά χρήστη 
 

Οι τελικοί χρήστες του συστήματος είναι ο διαχειριστής, τα μέλη-πωλητές 

καθώς και οι απλοί χρήστες-επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές και για τις τρεις 

κατηγορίες χρηστών δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής για 

την κατανόηση και  εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών της εφαρμογής .  

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά μια αναφορά για τα χαρακτηριστικά του κάθε 

χρήστη ξεχωριστά. 

 

2.3.1 Χαρακτηριστικά Διαχειριστή (Administrator). 

 
Ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει σχεδόν όλες τις 

λειτουργίες του συστήματος, καθώς και να  επέμβει όποτε χρειαστεί για να 

εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 

 Για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών, που σχετίζονται με τον διαχειριστή 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, ωστόσο χρειάζεται εξοικείωση 
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με το δυαδίκτιο και εφαρμογές που σχετίζονται με αυτό, καθώς και η χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

   

2.3.2 Χαρακτηριστικά Χρήστη-Μέλους Πωλητή(Dealer). 
 

Ο χρήστης–μέλος του συστήματος αποτελεί το κύριο σώμα της εφαρμογής 

καθώς οι αγγελίες, τις  οποίες καταχωρούν, αποτελούν την βάση της εφαρμογής.  

Για την εκτέλεση των λειτουργιών που σχετίζονται με τον χρήστη-μέλος και την 

καταχώριση και διαχείριση των αγγελιών τους, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες  

γνώσεις πληροφορικής. Παρόλο αυτά όμως απαιτείται ένας σχετικά μέτριος 

βαθμός εξοικείωσης με διαδικτιακές εφαρμογές και η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.    

 
 

2.3.3 Χαρακτηριστικά απλού χρήστη-επισκέπτη(Guest). 
 
Ο απλός επισκέπτης- ενδιαφερόμενος του συστήματος, είναι ο στόχος της 

συγκεκριμένης εφαρμογής. Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να περιηγείται με άνεση 

στις σελίδες της εφαρμογής, χωρίς να συναντά δυσκολίες στην εκτέλεση των 

λειτουργιών που δημιουργήθηκαν για αυτόν.  

Δεν απαιτούνται από μέρος του ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Απαιτούνται 

όμως οι στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με το διαδύκτιο και την πλοήγηση σε αυτό, 

και φυσικά η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.    

 

2.4 Γενικές παραδοχές 
 

Η εφαρμογή  θα υλοποιηθεί με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP  

για τον προγραμματισμό της ιστοσελίδας, και της γλώσσας προγραμματισμού 

MSQL για τον προγραμματισμό της βάσης δεδομένων.  
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3 Ειδικές Απαιτήσεις 
 

3.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις 
 

3.1.1  Ειδικές απαιτήσεις για τον Διαχειριστή Administrator    
 

 

• Αναγνώριση και Είσοδος του Διαχειριστή στην Εφαρμογή. 
 

Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, αναγνωρίζεται ο χρήστης ως Διαχειριστής 

από το σύστημα, ελέγχοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που 

αυτός εισάγει. 

 
Είσοδοι:Το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που πληκτρολογεί ο 

χρήστης. 

 
Επεξεργασία:Ο χρήστης εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης 

του. Εν πρώτοις γίνεται έλεγχος για το αν τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη 

είναι έγκυρα, δηλαδή για το αν υπάρχει αντιστοιχία με κάποια έγγραφη στη Β/Δ 

του συστήματος. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και έχει πληκτρολογήσει 

σωστά τα στοιχεία του, γίνετε ένας περαιτέρω έλεγχος για το αν ικανοποιείται μια 

συγκεκριμένη συνθήκη η οποία θα δείξει αν τα στοιχεία πρόσβασης αυτά, 

ανήκουν σε Διαχειριστή του συστήματος, οπότε και θα αποδώσει στον χρήστη τα 

κατάλληλα δικαιώματα.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποια έγγραφη στη Β/Δ του 

συστήματος με τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο χρήστης, είτε επειδή ο χρήστης 

δεν είναι εγγεγραμμένος, είτε επειδή πληκτρολόγησε λάθος, τότε εμφανίζεται 

μήνυμα λάθους με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης, και τον προτρέπει να 

ξαναπροσπαθήσει ή να εγγραφεί στο σύστημα.  
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Έξοδος:Η διαβάθμιση του χρήστη ως Διαχειριστή ή ως Μέλος-Πωλητή. Σε 

περίπτωση που είναι Διαχειριστής, τότε μεταφέρεται αυτόματα στην Σελίδα 

Ελέγχου του συστήματος. 

 

 

• Εμφάνιση Όλων των Αγγελιών 
 
Εισαγωγή: Η λειτουργία αυτή εμφανίζει όλες τις αγγελίες που έχουν 

καταχωρηθεί, και υπάρχουν στην Β/Δ του συστήματος, από τα Μέλη-Πωλητές.  

 
Είσοδοι: ------- 

 
Επεξεργασία: Γίνετε επιλογή των όλων αγγελιών από την Β/Δ του συστήματος, 

και στη συνέχεια ακολουθεί η ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά με βάση την 

μάρκα και το μοντέλο του κάθε αυτοκινήτου. 

 
Έξοδος:Εμφάνιση των επιλεγμένων αγγελιών κατά αλφαβητική σειρά στην 

Σελίδα Ελέγχου με δυνατότητα περαιτέρω ταξινόμησης κατά τιμή και κατά 

χρονολογία. 

 
 

• Τροποποίηση-Επεξεργασία Εγγραφής 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία της επεξεργασίας-τροποποίησης δίνεται το 

δικαίωμα στον Διαχειριστή να επεξεργάζεται και να τροποποιεί τις αγγελίες του 

συστήματος.  

 
Είσοδοι: Μια καταχωρημένη αγγελία. 

 
Επεξεργασία: Γίνονται οι επιθυμητές τροποποιήσεις από τον Διαχειριστή στα 

στοιχεία της αγγελίας, όπως τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, την φωτογραφία 

του και  τον εξοπλισμό του. Στην συνέχεια αποθηκεύονται οι αλλαγές στον 

αντίστοιχο πίνακα της Β/Δ. 
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Όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα και με συγκεκριμένο τρόπο.    

Όλα τα πεδία μπορούν να υποστούν αλλαγές εκτός από το πεδίο VIN στο 

οποίο δεν επιτρέπονται αλλαγές. 

Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί τότε με το 

πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο 

εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το 

οποίο είναι ασυμπλήρωτο. 

Σε περίπτωση επίσης που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί 

σωστά  τότε με το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος 

υποδεικνύεται το πεδίο στο οποίο έχει γίνει λάθος εισαγωγή καθώς και ο τύπος 

δεδομένων που πρέπει να εισαχθεί. 

 

Έξοδος: Εμφάνιση της τροποποιημένης αγγελίας. 

 
 

• Διαγραφή Αγγελίας 
 

Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή διαγράφεται μια αγγελία από τους πίνακες 

της Β/Δ του συστήματος.  

 
Είσοδοι: Μια αγγελία. 

 
Επεξεργασία: Διαγράφεται το αυτοκίνητο της αγγελίας από τους πίνακες της Β/Δ 

του συστήματος μαζί με όλα τα μηνύματα από τον αντίστοιχο πίνακα, που έχουν 

σταλεί για την συγκεκριμένη αγγελία. 

Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί ύστερα από συναίνεση του Διαχειριστή στο 

παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Σε περίπτωση άρνησης δεν θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή και θα 

παραμείνει η αγγελία όπως έχει . 

 
Έξοδος: Εμφάνιση όλων υπόλοιπων αγγελιών στην Σελίδα Ελέγχου, χωρίς 

φυσικά την διαγραμμένη. 
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• Εμφάνιση Όλων των Εγγεγραμμένων Μελών-Πωλητών 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται σε μια συγκεντρωτική λίστα όλα 

τα Μέλη-Πωλητές που έχουν γραφτεί στο σύστημα,  μαζί με πληροφορίες σχετικά 

με την ημερομηνία εγγραφής τους,  και τον αριθμό των καταχωρίσεων τους. 

 
Είσοδοι:----- 
 
Επεξεργασία: Επιλέγονται όλα τα Μέλη-Πωλητές από τον αντίστοιχο πίνακα της 

Β/Δ του συστήματος και ταυτόχρονα καταμετρείται ο αριθμός των καταχωρήσεων 

τους. 

 
Έξοδος: Εμφάνιση όλων των Μελών-Πωλητών ταξινομημένα κατά όνομα, με την 

δυνατότητα περαιτέρω ταξινόμησης κατά ημερομηνία εγγραφής στο σύστημα. 

 
 

• Εμφάνιση Όλων Των Μηνυμάτων. 
 
Εισαγωγή: Εμφανίζονται τα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδηλωθεί κάποιο 

ενδιαφέρων από τους επισκέπτες της εφαρμογής, μέσω κάποιου μηνύματος. 

 
Είσοδοι:---- 
 
Επεξεργασία: Επιλογή όλων των μηνυμάτων από τη Β/Δ  του συστήματος όπως 

επίσης και τα στοιχεία των αποστολέων.  

 
Έξοδος: Εμφάνιση όλων των μηνυμάτων σε μια λίστα, και παρέχεται η 

δυνατότητα να προβληθούν πλήρως τα στοιχεία του κάθε μηνύματος σε μια 

καρτέλα μαζί με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.  
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• Πλήρης Εμφάνιση Μηνύματος. 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή προβάλλεται πλήρως το κείμενο του 

μηνύματος, μαζί με τα στοιχεία του αποστολέα σε μια καρτέλα.    

 
Είσοδοι: Ένα μήνυμα 

 
Επεξεργασία: Επιλογή όλων των στοιχείων του μηνύματος που πρόκειται να 

εμφανιστεί από την Β/Δ.  
 
Έξοδος: Μια καρτέλα στην οποία φαίνονται όλα τα στοιχεία του μηνύματος.  
 

 

• Διαγραφή  Μηνύματος. 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή δίνετε το δικαίωμα στον Διαχειριστή του 

συστήματος, να διαγράψει ένα μήνυμα από την Β/Δ του συστήματος. 

 
Είσοδοι: Ένα μήνυμα. 

 
Επεξεργασία: Επιλογή του προς διαγραφή μηνύματος από τον αντίστοιχο 

πίνακα της Β/Δ, και πριν την οριστικοποίηση της διαγραφής, το σύστημα ζητά 

επιβεβαίωση. 

Μόνο αν ο Διαχειριστής συναινέσει στο παράθυρο επιβεβαίωσης η εγγραφή θα 

διαγράφεί, διαφορετικά μένει όπως έχει. 

 
Έξοδος:---- 
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• Αποσύνδεση από το σύστημα(Log Out) 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή αποσυνδέεται ο Διαχειριστής από το 

σύστημα, και επιστρέφει στην αρχική σελίδα με τα δικαιώματα του απλού 

επισκέπτη. 

 
Είσοδοι:---- 
 
Επεξεργασία:---- 
 
Έξοδος:Μεταφορά στην αρχική σελίδα με τα δικαιώματα του απλού χρήστη-

επισκέπτη. 

 
 

3.1.2 Ειδικές απαιτήσεις για το Μέλος-Πωλητή του  συστήματος. 
 

 

• Αναγνώριση και είσοδος του Μέλους-Πωλητή στο σύστημα 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, αναγνωρίζεται ο χρήστης ως Μέλος-

Πωλητής από το σύστημα, ελέγχοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό 

Πρόσβασης που αυτός εισάγει. 

 
Είσοδοι:Το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που πληκτρολογεί ο 

χρήστης. 

 
Επεξεργασία:Ο χρήστης εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης 

του. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος για το αν τα στοιχεία πρόσβασης του χρήστη 

είναι έγκυρα, δηλαδή για το αν υπάρχει αντιστοιχία με κάποια έγγραφη στη Β/Δ 

του συστήματος. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια αντιστοιχία στους πίνακες της Β/Δ του 

συστήματος με τα στοιχεία πρόσβασης που πληκτρολόγησε ο χρήστης, είτε γιατί 

δεν είναι εγγεγραμμένος, είτε λόγο λάθους πληκτρολόγησης,  θα εμφανιστεί 

σχετικό μήνυμα.  
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Έξοδος:Η διαβάθμιση του χρήστη ως Μέλος-Πωλητή ή η εμφάνιση μηνύματος 

λάθους σε περίπτωση μη ύπαρξης αντιστοιχίας μεταξύ στοιχείων πρόσβασης 

στην Β/Δ.  

 

 

• Εμφάνιση Όλων των Αγγελιών 
 
Εισαγωγή: Η λειτουργία αυτή εμφανίζει όλες τις αγγελίες που έχει καταχωρήσει 

ο συγκεκριμένος χρήστης, και υπάρχουν στην Β/Δ του συστήματος.  
 
Είσοδοι:------- 
 
Επεξεργασία: Γίνετε επιλογή των όλων αγγελιών από την Β/Δ του συστήματος 

που έχει καταχωρίσει ο συγκεκριμένος χρήστης, και στη συνέχεια ακολουθεί η 

ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά με βάση την μάρκα και το μοντέλο του κάθε 

αυτοκινήτου. 

 
Έξοδος:Εμφάνιση των επιλεγμένων αγγελιών κατά αλφαβητική σειρά, με 

δυνατότητα περαιτέρω ταξινόμησης κατά τιμή και κατά χρονολογία. 

 

 

 

• Καταχώρηση Νέου Αυτοκίνητου. 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή γίνεται η εισαγωγή ενός νέου  αυτοκινήτου 

στη Β/Δ του συστήματος από το Μέλος-Πωλητή, και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η 

δημιουργία μιας νέας αγγελίας στο σύστημα.  

 
Είσοδοι: Όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου δηλαδή η 

μάρκα το μοντέλο το έτος παραγωγής τα χιλιόμετρα το χρώμα ο τύπος 

αμαξώματος ο κινητήρας ο αριθμός πλαισίου η τιμή και προαιρετικά φωτογραφία. 
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Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταγραφής εξοπλισμού και εισαγωγή επιπλέον 

σχόλιων και παρατηρήσεων.  
 
Επεξεργασία: Εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα απαιτούμενα πεδία, στον 

πίνακα Vehicles της Β/Δ η εγγραφή καταχωρείται, και στον πίνακα Αggelies 

δημιουργείται η αγγελία, με το πάτημα του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ.   

Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί καθόλου τότε 

με το πάτημα του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο 

εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το 

οποίο είναι ασυμπλήρωτο. 

Σε περίπτωση επίσης που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί 

σωστά  τότε με το πάτημα του κουμπιού ΕΙΣΑΓΩΓΗ εμφανίζεται μήνυμα λάθους 

το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος υποδεικνύεται 

το πεδίο στο οποίο έχει γίνει λάθος εισαγωγή καθώς και ο τύπος δεδομένων που 

πρέπει να εισαχθεί. 

 
Έξοδος: Καθώς η εγγραφή έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στη Β/Δ, μεταφέρεται στη 

συγκεντρωτική σελίδα όπου υπάρχουν όλα τα αυτοκίνητα που έχουν 

καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη μαζί με την αγγελία που μόλις 

καταχώρισε.   

 

 

• Τροποποίηση- Επεξεργασία μιας Αγγελίας 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία της επεξεργασίας-τροποποίησης δίνεται το 

δικαίωμα στο Μέλος-Πωλητή να επεξεργάζεται και να τροποποιεί τις αγγελίες 

που έχει καταχωρίσει στο σύστημα.  

 
Είσοδοι: Μια καταχωρημένη αγγελία. 

 
Επεξεργασία:Εφόσον πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στην αγγελία, η εγγραφή 

καταχωρείται στη Β/Δ στον πίνακα Vehicles, με το πάτημα του κουμπιού 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.   
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Όλα τα πεδία μπορούν να υποστούν αλλαγές εκτός από το πεδίο VIN στο 

οποίο δεν επιτρέπονται αλλαγές. 

Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί τότε με το 

πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο 

εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το 

οποίο είναι ασυμπλήρωτο. 

Σε περίπτωση επίσης που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί 

σωστά  τότε με το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους το οποίο εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος 

υποδεικνύεται το πεδίο στο οποίο έχει γίνει λάθος εισαγωγή καθώς και ο τύπος 

δεδομένων που πρέπει να εισαχθεί. 

 
Έξοδος: Καθώς η εγγραφή έχει τροποποιηθεί και αποθηκευτεί επιτυχώς στη 

Β/Δ, μεταφέρεται στη συγκεντρωτική σελίδα όπου υπάρχουν όλα τα αυτοκίνητα 

που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο χρήστη-μέλος.   

 

 

• Διαγραφή μιας Αγγελίας 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή δίνεται το δικαίωμα  στο Μέλος-Πωλητή να 

διαγράψει μια ή και περισσότερες από τις αγγελίες τις οποίες έχει ο ίδιος 

καταχωρήσει στη Β/Δ του συστήματος. 

 
Είσοδοι: Μια καταχωρημένη από τον συγκεκριμένο χρήστη-Μέλος αγγελία. 

 
Επεξεργασία: Με το πάτημα του κουμπιού ΔΙΑΓΡΑΦΗ εμφανίζεται το παράθυρο 

επιβεβαίωσης όπου ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει την διαγραφή της 

συγκεκριμένης αγγελίας.  

Σε περίπτωση που ο χρήστης-Μέλος συναινέσει στην διαγραφή, η αγγελία 

διαγράφεται από τον πίνακα Aggelies, και ταυτόχρονα διαγράφεται από τους 

πίνακες Vehicles το αντίστοιχο αυτοκίνητο και από τον πίνακα Contacts 

διαγράφονται τα αντίστοιχα μηνύματα για αυτήν την αγγελία.    
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Έξοδος: Καθώς η αγγελία έχει διαγραφεί επιτυχώς από τη Β/Δ μαζί με ότι άλλο 

σχετίζεται με αυτήν, μεταφέρει τον χρήστη στη συγκεντρωτική σελίδα όπου 

υπάρχουν όλες οι αγγελίες τις οποίες έχει καταχωρήσει.   

 

 

• Εμφάνιση Λεπτομερειών Αυτοκίνητου. 
 
Εισαγωγή: Με την λειτουργία αυτή, προβάλλεται πλήρως  η αγγελία στον 

χρήστη-μέλος έτσι όπως έχει δημιουργηθεί και αποθηκευτεί στη Β/Δ του 

συστήματος με τα στοιχεία που αυτός έχει καταχωρήσει για αυτήν.  

 
Είσοδοι: Μια αγγελία.  

 
Επεξεργασία: Αναζήτηση και επιλογή της συγκεκριμένης αγγελίας που ζήτησε ο 

χρήστης από τον αντίστοιχο πίνακα της Β/Δ.    

 
Έξοδος: Η αγγελία προβάλλεται πλήρως στον χρήστη μέλος του συστήματος, σε 

μια σελίδα στην οποία προβάλλονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για την 

συγκεκριμένη αγγελία. 

 

 

• Εμφάνιση του Προφίλ του Χρήστη. 

 
Εισαγωγή:Η λειτουργία επιτρέπει στο Μέλος-Πωλητή να δει τις λεπτομέρειες του 

προφίλ του.  

 

Είσοδοι:---- 
 
Επεξεργασία:Επιλογή όλων των στοιχείων από τη Β/Δ του συστήματος που 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο χρήστη. 
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Έξοδος:Μια σελίδα η οποία προβάλει πλήρως το προφίλ του χρήστη, 

εμφανίζοντας όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτόν, καθώς και τα στατιστικά 

στοιχεία για την δραστηριότητά του στην εφαρμογή. 

 

 

• Επεξεργασία του Προφίλ Χρήστη. 
 
Εισαγωγή:Η λειτουργία επιτρέπει στο Μέλος-Πωλητή να επεξεργαστεί τις 

λεπτομέρειες του προφίλ του και να αποθηκεύσει τις αλλαγές. 

 

Είσοδοι:--- 
 
Επεξεργασία:Με το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ αποθηκεύονται οι 

αλλαγές των στοιχείων του χρηστή στο πίνακα Dealers της Β/Δ. 

 
Έξοδος:Η σελίδα προβολής του προφίλ χρήστη, μαζί με ένα μήνυμα που 

ενημερώνει τον χρήστη πως το προφίλ επεξεργάστηκε επιτυχώς. 
 

 

• Εμφάνιση Όλων των Μηνυμάτων 
 
Εισαγωγή:Η λειτουργία αυτή εμφανίζει σε μια συγκεντρωτική λίστα, όλα τα 

μηνύματα που έχουν σταλεί για τις αγγελίες του συγκεκριμένου χρήστη. 

 

Είσοδοι:---- 
 

Επεξεργασία:Επιλογή όλων των μηνυμάτων από την Β/Δ που σχετίζονται με τις 

αγγελίες του συγκεκριμένου χρήστη. 

 
Έξοδος: Προβολή μιας λίστας μηνυμάτων με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά 

με την ημερομηνία που καταχωρήθηκε το μήνυμα και το όνομα του 

ενδιαφερόμενου. Δίνετε η δυνατότητα με ένα κλικ στο πεδίο «Περισσότερα» του 

κάθε μηνύματος να εμφανιστεί πλήρως το μήνυμα. 
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.   

• Εμφάνιση Όλων των Μηνυμάτων μιας συγκεκριμένης Αγγελίας 
 
Εισαγωγή:Με την λειτουργία αυτή εμφανίζονται όλα τα μηνύματα που έχουν 

σταλεί για μια συγκεκριμένη αγγελία.  

 
Είσοδοι:Μια αγγελία. 

 
Επεξεργασία:Επιλογή όλων των μηνυμάτων από τον αντίστοιχο πίνακα της Β/Δ 

που αφορούν την αγγελία που επιλέχθηκε.  

 
Έξοδος:Προβολή μιας λίστας μηνυμάτων με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με 

την ημερομηνία που καταχωρήθηκε το μήνυμα και το όνομα του ενδιαφερόμενου. 

Δίνετε η δυνατότητα με ένα κλικ στο πεδίο «Περισσότερα» του κάθε μηνύματος 

να εμφανιστεί πλήρως το μήνυμα. 

 

 

• Διαγραφή μηνύματος  
 
Εισαγωγή:Η λειτουργία διαγράφει ένα μήνυμα που έχει επιλεχθεί  

 
Είσοδοι:Ένα μήνυμα 

 
Επεξεργασία:Διαγραφή του μηνύματος από τον πίνακα Contact μαζί και των 

στοιχείων του ενδιαφερόμενου από τον πίνακα Contact_Info της Β/Δ. 
 
Έξοδος:Προβολή μιας λίστας μηνυμάτων με συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με 

την ημερομηνία που καταχωρήθηκε το μήνυμα και το όνομα του ενδιαφερόμενου. 

Δίνετε η δυνατότητα με ένα κλικ στο πεδίο View του κάθε μηνύματος να 

εμφανιστεί πλήρως το μήνυμα. 
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• Αποσύνδεση από το σύστημα   
 
Εισαγωγή:Με την λειτουργία αποσύνδεσης από το σύστημα ο χρήστης 

αποσυνδέεται από το σύστημα, και πλέον αναγνωρίζεται σαν απλός επισκέπτης  

 
Είσοδοι: --- 
 
Επεξεργασία: ---- 
 
Έξοδος: Μεταφορά στην αρχική σελίδα με τα δικαιώματα του απλού χρήστη 

 
 
 
 

3.1.3 Ειδικές απαιτήσεις για τον απλό χρήστη-επισκέπτη.    
 

 

• Λειτουργία Απλής Αναζήτησης 
 
Εισαγωγή:Ο απλός χρήστης μπορεί με τη λειτουργία αυτή να αναζήτησει το 

επιθυμητό αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα   

 
Είσοδοι:  Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου 

 
Επεξεργασία:Σύγκριση της μάρκας και του μοντέλου που έχει εισαχθεί από τον 

χρήστη με αυτά του πίνακα Vehicles της Β/Δ, και επιλογή αυτών που πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια σύγκρισης.  

 
Έξοδος:Εμφάνιση όλων των επιλεγμένων αυτοκινήτων σε μία σελίδα 

αποτελεσμάτων. 
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• Λειτουργία Σύνθετης Αναζήτησης 
 
Εισαγωγή:Ο χρήστης σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και αν βρίσκεται 

πατώντας στο σύνδεσμο ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μεταφέρεται σε μια σελίδα 

στην οποία μπορεί να εκτελέσει μια αναζήτηση με παραπάνω κριτήρια, όπως 

χρονολογία χιλιόμετρα τοποθεσία τιμή. 

 
Είσοδοι:  Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου καθώς η χρονολογία, η τιμή 

και η τοποθεσία.  

 
Επεξεργασία:Σύγκριση των κριτηρίων που εισήχθησαν από τον χρήστη με αυτά 

του πίνακα Vehicles της Β/Δ, και επιλογή αυτών που πληρούν τα παραπάνω 

κριτήρια σύγκρισης.  

 
Έξοδος:Εμφάνιση όλων των επιλεγμένων αυτοκινήτων σε μία σελίδα 

αποτελεσμάτων. 

 

 

• Λειτουργία  Πλήρης Προβολής Αγγελίας.  
 
Εισαγωγή:Η λειτουργία εμφάνισης λεπτομερειών παρέχεται σε όλους τους 

χρήστες και ενεργοποιείται με κλικ στο σύνδεσμο «Περισσότερα» που βρίσκεται 

σε κάθε εγγραφή η οποία εμφανίστηκε στη σελίδα αποτελεσμάτων ύστερα από 

μια αναζήτηση.  

 
Είσοδοι: Ένα αυτοκίνητο από τη σελίδα αποτελεσμάτων. 

 
Επεξεργασία:Επιλογή όλων των πεδίων από το πίνακα Vehicles που αφορούν 

τη συγκεκριμένη εγγραφή. Επίσης από τον πίνακα Dealers της Β/Δ ανακτώνται 

τα στοιχεία του μέλους ο οποίος την καταχώρησε.  

 

Έξοδος:Εμφάνιση όλων των λεπτομερειών του αυτοκινήτου. 
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• Αποστολή Μηνύματος / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  
 
Εισαγωγή:Ο κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να γνωστοποιήσει το 

ενδιαφέρον του για ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα, συμπληρώνοντας μια φόρμα 

η οποία βρίσκεται στη σελίδα προβολής λεπτομερειών του οχήματος. 

 
Είσοδοι:Το όνομα το e-mail και το τηλέφωνο του ενδιαφερόμενου καθώς και ένα 

κείμενο το οποίο περιέχει το μήνυμα του.  

 
Επεξεργασία:Καταχωρούνται τα στοιχεία στον πίνακα Contact_Info, και το 

μήνυμα στον πίνακα Contacts της Β/Δ. 

Το σύστημα πλέον κρατά τα στοιχεία που καταχώρησε ο χρήστης και σε 

περίπτωση που θελήσει ξανά να αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα στο ίδιο ή σε 

κάποιο άλλο αυτοκίνητο τα πεδία των στοιχείων στη φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος είναι συμπληρωμένα. 

 
Έξοδος:Εμφάνιση της σελίδας προβολής λεπτομερειών του οχήματος, με 

μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης του ενδιαφέροντος. 

 

 

• Εγγραφή στο Σύστημα  
 
Εισαγωγή:Με τη λειτουργία αυτή ο χρήστης καταχωρείται στο σύστημα ώστε να 

του αποδοθούν τα δικαιώματα του μέλους. 

 
Είσοδοι:Σε πρώτη φάση ζητούνται τα προσωπικά στοιχεία, δηλαδή το όνομα, το 

e-mail,  η τοποθεσία η διεύθυνση και το τηλέφωνο, και μετά τα στοιχεία 

πρόσβασης δηλαδή το Username και το Password.  

       
Επεξεργασία:Με το πάτημα του κουμπιού «ΕΓΓΡΑΦΗ» τα στοιχεία που 

εισήχθησαν στα παραπάνω πεδία, καταχωρούνται στον πίνακα Dealers της Β/Δ, 

εφόσον ικανοποιούν τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. 
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Σε περίπτωση που κάποιο απαιτούμενο πεδίο δε συμπληρωθεί τότε με το 

πάτημα του κουμπιού «ΕΓΓΡΑΦΗ», εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο 

εμποδίζει την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος περιγράφεται το πεδίο το 

οποίο είναι ασυμπλήρωτο. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης στο πεδίο του τηλεφώνου εισάγει και άλλους 

χαρακτήρες εκτός από αριθμούς εμφανίζεται μήνυμα λάθους το οποίο εμποδίζει 

την αποθήκευση. Στο κείμενο του μηνύματος υποδεικνύεται το πεδίο στο οποίο 

έχει γίνει λάθος εισαγωγή καθώς και ο τύπος δεδομένων που πρέπει να εισαχθεί. 

Σε περίπτωση που το Username που εισάγει ο χρήστης χρησιμοποιείται από 

άλλο μέλος τότε το σύστημα του το γνωστοποιεί  με ένα μήνυμα δίπλα στο πεδίο 

του Username, και  προτρέπει τον χρήστη να εισάγει ξανά τα στοιχεία του, με 

διαφορετικό Username αυτή τη φορά. 

 
Έξοδος:Μια σελίδα από την οποία ο χρηστής καλείται να δώσει τα στοιχεία 

πρόσβασης του, ώστε να αναγνωριστεί από το σύστημα και να περιηγηθεί σαν 

μέλος. 

 

 

3.2 Απαιτήσεις Εξωτερικών Διεπαφών 
 

3.2.1 Διεπαφές Χρήστη 
 
Η διεπαφή χρήστη βασίζεται σε γραφικό περιβάλλον με φόρμες εισαγωγής 

στοιχείων, κουμπιά και είναι οργανωμένη σε μενού επιλογών.  

 

3.2.2 Διεπαφές Υλικού 
 
Οι χρήστες της εφαρμογής επικοινωνούν με το σύστημα μέσω των συσκευών 

του πληκτρολογίου και ποντικιού, για την εισαγωγή δεδομένων, και μέσω της 

οθόνης για την εξαγωγή δεδομένων.  
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3.3 Απαιτήσεις επίδοσης 
 
Υποστηρίζονται πολλοί χρήστες κάθε φόρα. 

 

 

3.2 Ιδιώματα  
 
• Συντηρησιμότητα 
 
Για τη δυνατότητα μελλοντικής συντήρησης, το λογισμικό θα είναι δομημένο και 

θα έχει επαρκή σχόλια. Τα παραγόμενα αρχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις θα 

τεκμηριωθούν κατάλληλα, σε επόμενη ενότητα.  

 

• Αξιοπιστία 
 

Το σύστημα θα λειτουργεί πάντοτε, ακόμη και σε περίπτωση εισαγωγής 

λανθασμένων στοιχείων ή μη επιτρεπτών δεδομένων από το χρήστη. 

 

• Ευχρηστία 
 

Οποιοσδήποτε χρήστης κατέχοντας τις βασικές γνώσεις πληροφορικής, θα 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες που 

υπάρχουν σε κάθε σημείο της ιστιοσελίδας.  

 

• Ασφάλεια 
 

Η πρόσβαση σε λειτουργίες που αντιστοιχούν στα μέλη και στους διαχειριστές 

του συστήματος θα γίνεται με έλεγχο των στοιχείων πρόσβασης, Όνομα Χρήστη 

και Κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωσης λανθασμένης εισαγωγής στοιχείων η 

είσοδος θα απαγορεύεται.    
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8. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
 

Σε αυτήν την ενότητα ακολουθεί η περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης της 

εφαρμογής, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη όσα και τα επίπεδα των 

χρηστών, απλός επισκέπτης, μέλος-πωλητής, και  διαχειριστής.  

 

8.1 Εγχειρίδιο για τον απλό Χρήστη – Επισκέπτη. 
 

• Αρχική οθόνη 
 

Η αρχική οθόνη εμφανίζεται με την έναρξη της εφαρμογής και φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Από την αρχική οθόνη οι επισκέπτες μπορούν να περιγηθούν στις σελίδες 

της εφαρμογής μέσω των διαθέσιμων επιλογών. 

 

• Αναζήτηση 
 

Ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία της αναζήτησης, 

προκειμένου να βρει τις εγγραφές που επιθυμεί μέσα από τις αγγελίες του 

συστήματος, θέτοντας κάποια κριτήρια. 

 Η λειτουργία της αναζήτησης γίνεται με δύο τρόπους, αυτόν της απλής 

αναζήτησης και αυτόν της Σύνθετης Αναζήτησης 

 

Απλή αναζήτηση 
 

Στην απλή αναζήτηση απαιτείται η συμπλήρωση δύο μόνο πεδίων, αυτό 

της μάρκας και του μοντέλου. Η φόρμα απλής αναζήτησης βρίσκεται σε κάθε 

σελίδα της εφαρμογής και έχει την μορφή που φαίνεται παρακάτω: 

 

 
 

Αφού ο χρήστης εισάγει την μάρκα και το μοντέλο, με το πάτημα του 

κουμπιού ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ μεταφέρεται ο χρήστης στην Σελίδα Αποτελεσμάτων 

η οποία θα αναλυθεί παρακάτω.  

 

Σύνθετη αναζήτηση 
 

Η μετάβαση στην φόρμα Σύνθετης Αναζήτησης γίνεται με κλικ στον 

σύνδεσμο «Σύνθετη Αναζήτηση».   
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Στην σύνθετη αναζήτηση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εκτελέσει 

την αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια και επιλογές, όπως τιμή, χρονολογία 

και τοποθεσία. 

 
Η εισαγωγή των κριτηρίων αναζήτησης δεν απαιτεί πληκτρολόγηση, αλλά 

γίνεται με επιλογη από το αναδυόμενο μενού που υπάρχει για κάθε πεδίο. 

Στο μενού για την επιλογή της Μάρκας εμφανίζονται μόνο οι μάρκες που 

υπάρχουν στο σύστημα. Δηλαδή δεν προκειται να εμφανιστεί στον χρήστη μια 

μάρκα για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη αγγελία στο στο σύστημα. 

 

 
 

Συνεπώς και στο μενού για το Μοντέλο εμφανίζονται τα μόνο τα μοντέλα 

που αντιστοιχούν στην μάρκα που προηγουμένος επέλεξε ο χρήστης και για 

τα οποία υπάρχει κάποια αγγελία στο σύστημα. 

Το ίδιο συμβαίνει και για την επιλογή της Τοποθεσίας. 

 

Σε κάθε συνδυασμό αναζήτησης, ο χρήστης μεταφέρεται στην Σελίδα 

Αποτελεσμάτων όπου παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της αναζήτησης: 
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• Σελίδα Αποτελεσμάτων 
 

Στην σελίδα αποτελεσμάτων εμφανίζονται οι εγγραφές που πληρούν τα 

κριτήρια αναζήτησης που εισηγαγε ο χρήστης είτε μέσω της απλής 

αναζήτησης είτε μέσω της σύνθετης αναζήτησης. 

Τα αποτελέσματα παραουσιάζονται ταξινομημένα κατά όνομα όπως 

φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων επιλέγοντας την αντιστοιχη ταξινόμηση. Η ταξινόμηση μπορεί 

να γίνει κατά τιμή και κατά χρονολογία, αυξουσα ή φθίνουσα 

 

 
 

Κάνοντας ο χρήστης κλίκ πάνω στον σύνδεσμο «Περισσότερα» ή πάνω 

στη φωτογραφία, μεταβαίνει στην πλήρη προβολή της αγγελίας, στην σελίδα 

Λεπτομέρειες Αγγελίας. 
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• Λεπτομέρειες Αγγελίας 
 

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζεται πλήρως η αγγελία με όλα τα 

χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και τα στοιχεία του πωλητή. 

 
Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του οχήματος, τιμή 

κυβισμός χρονολογία κτλ, καθώς και η φωτογραφία του. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που διαθέτει το αυτοκίνητο με 

την χρησιμοποίηση Checkboxes. Τα Checkboxes είναι τσεκαρισμένα ανάλογα 

με αν το αυτοκίνητο διαθέτει το συγκεκριμένο εξοπλισμό ή όχι. Φυσικά είναι 

κλειδωμένα και δεν επιτρέπεται η αλλαγή στην κατάστασή τους. 

 Δίπλα από τον εξοπλισμό βρισκονται τα σχόλια σε ένα πλαισιο κειμένου 

που εχει παραθέσει ο πωλητής του συγκεκριμένου αυτοκινήτου σχετικά με 

αυτό. Είναι και αυτό κλειδωμένο ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία.   

Στο κάτω μέρος αναγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με τον πωλητή του 

συγκεκριμένου αυτοκινήτου, όπως το όνομα και κάποια στοιχεία επικοινωνίας. 

Στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα πατώντας στον σύνδεσμο «Όλα τα 

αυτοκίνητα από αυτόν τον πωλητή» να εμφανιστούν στην Σελίδα 

Αποτελεσμάτων τα αυτοκίνητα που έχουν καταχωρηθεί από τον συγκεκριμένο  

πωλητή. 

 

• Αποστολή μηνύματος 
 

Ο χρήσης έχει την δυνατότητα να στείλει ένα ή και περισσότερα μηνύματα 

για κάποιο οχήμα που τον ενδιαφέρει, στον πωλητη του. Αυτό γίνεται με την 

συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας αποστολής μηνύματος που φαίνεται 

παρακατω: 
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Ο χρήστης αφού πατήσει το κουμπί της αποστολής το μήνυμα θα σταλεί 

στον πωλητή.  

 

 

Τα στοιχεία που πληκτρολόγησε ο χρήστης στα πεδία της παραπάνω 

φόρμας, αποθηκεύονται προσωρινά και είναι διαθέσιμα και έτοιμα 

τοποθετημένα στα πεδία της φόρμας.  

 

 

 
 

Σε περίπτωση δηλαδή που ο χρήστης επιθυμεί να στείλει ένα δεύτερο 

μήνυμα για την ίδια αγγελία ή ακόμα και για κάποια άλλη, δε χρειάζεται να 

ξαναγράψει τα στοιχεία του, παρά μόνο το κείμενο του μηνύματος. 

 

 

 

Επιστροφή στα Αποτελέσματα 
 

Ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα προβολής λεπτομερειών, μπορεί να 

επιστρέψει στη σελίδα αποτελεσμάτων από την οποία ηρθε, και να επιλέξει 

μια άλλη αγγελία από αυτές που είχαν εμφανιστεί με τα κριτήρια που 

προηγουμένος είχε θέσει. 
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• Εγγραφή Χρήστη 
 

Ο απλός χρήστης-επισκέπτης έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο 

σύστημα και να αποκτήσει τα δικαιώματα του μέλους. Η εγγραφή 

πραγματοποιείται στην σελίδα «Εγγραφή Χρήστη» και η μετάβαση σε αυτήν 

γίνεται από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής πατώντας στον σύνδεσμο 

«Εγγραφή». 

 

 

• Σελίδα εγγραφής 
 

Μέσω αυτής της σελίδας επιτυγχάνεται η εγγραφή στο σύστημα, του  

οποιοδήποτε επισκέπτη της εφαρμογής.  

Στην σελίδα αυτή ο χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς 

και τα στοιχεία πρόσβασης, στην παρακάτω φόρμα: 
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Η συμπλήρωση όλων των  πεδίων είναι υποχρεωτική και ορισμένα από 

αυτά πρέπει να είναι συμπληρωμένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όπως για 

παράδειγμα στο πεδίο Τηλέφωνο  θα πρέπει να εισαχθεί αριθμός. 

Ο έλεγχος για την ορθότητα πλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων γίνεται 

με το πατημα του κουμπιού Εγγραφή. Σε περίπτωση που καποιο πεδίο δεν 

είναι συμπληρωμένο θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους το οποίο θα εμποδίσει την 

αποθήκευση των στοιχείων στη Β/Δ. 

Για παράδειγμα αν ο χρήστης δε συμπληρώσει το πεδίο Όνομα 

εμφανίζεται μήνυμα λάθους όπως φαίνεται παρακάτω:  

 
Επίσης αν στο πεδίο του Τηλεφώνου δεν πληκτρολογήσει αριθμό θα 

εμφανιστεί το παρακάτω μηνυμα λάθους: 
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Σε κάθε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης των απαιτούμενων 

πεδίων, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο θα πληροφορεί τον 

χρήστη για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει , και θα εμποδίζει την εγγραφή του.  

Γίνεται επίσης ένας επιπλέον ελεγχος για να ικανοποιηθεί ο περιορισμός 

σχετικά για την μοναδικότητα του Username. Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει 

στο πεδίο Username ένα όνομα το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από κάποιο 

άλλος μέλος του συστήματος, τότε δίπλα στο πεδίο Username θα εμφανίζεται 

σχετικό μήνυμα 

 
Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

Εγγραφή και δεν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθους. Τότε τα στοιχεία του 

προς εγγραφή χρήστη θα αποθηκευτούν στην Β/Δ του συστήματος και ο 

χρήστης πλέον θα αποκτήσει τα δικαιώματα του μέλους.  

 Μετά από μια επιτυχή εγγραφή ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα 

στοιχεία πρόσβασης του στην φόρμα εισόδου στην οποία εμφανίζεται, ώστε 

να εισαχθεί στο σύστημα με τα δικαιώματα του μέλους. 
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• Είσοδος 

 

Κατά την πλοήγηση του χρήστη στις σελίδες της εφαρμογής υπάρχει 

παντα διαθέσιμη η φόρμα εισοδου με την οποία γίνεται το Log in στο 

σύστημα. 

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με την πληκτρολόγηση των στοιχείων 

πρόσβασης, Username και Password, στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας 

εισόδου.  

 

 
   

Με το πατημα του κουμπιού ΕΙΣΟΔΟΣ γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει 

αντιστοιχία των στοιχείων που πληκτρολόγησε ο χρήστης με αυτά της Β/Δ.  

Σε περιπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία στη Β/Δ εμφανίζεται σχετικό 

μήνυμα και προτρέπει τον χρήστη να ξαναπροσπαθησει. 
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Σε περίπτωση που υπαρχει αντιστοιχία πραγματοποιείται η επιτυχής 

είσοδος του χρήστη στο σύστημα, το οποίο πλεον τον αναγνωρίζει σαν μέλος 

και έχει την δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματα του.     

 

 

8.2 Εγχειρίδιο για το Μέλος-Πωλητή 
 

Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει σωστά τα στοιχεια προσβασής του στα 

πεδία της φόρμας εισόδου, θα αναγνωριστεί από το σύστημα ως μέλος. 

 

 Με την αναγνώριση ως μέλος, η πλευρικά μπαρα  αλλάζει μορφή και 

εμφανίζει πληροφορίες για τον χρήστη, καθώς και επιλογές που είναι 

διαθεσιμες στα μέλη.  
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• Όλα τα Αυτοκίνητα 
 

Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται στο μέλος όλα τα αυτοκίνητα που έχει 

καταχωρίσει στο σύστημα. 
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Η κάθε εγγραφή εμφανίζεται με τη φωτογραφία της, και μερικές κύριες 

πληροφορίες. 

Σε κάθε εγγραφή υπάρχει ο σύνδεσμος «Περισσότερα» και δύο 

κουμπάκια.  

Ο Σύνδεσμος «Περισσότερα» παραπέμπει σε μια λεπτομερή προβολή της 

εγγραφής, όπου φαίνονται όλες οι πληροφορίες του οχήματος. 

Με τα κουμπάκια που εμφανίζονται στην κάθε εγγραφή 

πραγματοποιούνται δύο βασικές λειτουργίες, αυτή της επεξεργασίας και αυτή 

της ανάγνωσης μηνυμάτων. 

 

 

• Επεξεργασία Αγγελίας 
 

Στην επεξεργασία μιας αγγελίας ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, να 

αλλάξει την φωτογραφία του, να διορθώσει τον εξοπλισμό του και να 

επεξεργαστεί τα σχόλια σχετικά με αυτό. 
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Το μόνο πεδίο που δεν μπορεί να επεξεργασθεί και να τροποποιήθει είναι 

αυτό του Αρ. Πλαισίου το οποίο είναι κλειδωμένο. Σε περίπτωση που γίνει 

κάποιο λάθος στο πεδίο αυτό κατά την εισαγωγή του αυτοκινήτου στο 

σύστημα, τότε θα πρέπει να διαγραφεί η εγγραφή και να ξανά καταχωρηθεί 

από την αρχή. 

Πατώντας στο κουμπί αποθήκευση αποθηκεύονται οι αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στη Β/Δ του συστήματος. 

  

 

 

 

 76



Διαδικτυακή  Εφαρμογή  Αγοροπωλησίας Αυτοκινήτων 

• Διαγραφή Αγγελίας  
 

Η διαγραφή μιας αγγελίας εξ΄ ολοκλήρου από το σύστημα γίνεται με το 

πάτημα του κουμπιού της διαγραφής το οποίο  συνοδεύει κάθε εγγραφή, και 

έχει την παρακάτω μορφή 

   

Πατώντας το κουμπί αυτό, το σύστημα θα ζητήσει επιβεβαίωση της 

διαγραφής, εμφανίζοντας το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου 

 
  Μόνο όταν ο χρήστης επιβεβαιώσει την διαγραφή επιλέγοντας ΟΚ στο 

παραπάνω πλαίσιο διαλόγου, το σύστημα θα προχωρήσει στην διαγραφή της 

εγγραφής από το σύστημα μαζί με τα μηνύματα που αφορούν τη 

συγκεκριμένη εγγραφή. 

 

• Εμφάνιση Μηνυμάτων    
 

Σε κάθε εγγραφή βρίσκεται το κουμπί της ανάγνωσης μηνυμάτων και δίπλα 

σε αυτό αναγράφεται ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν σταλεί για την 

συγκεκριμένη εγγραφή. 
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Πατώντας το, παρουσιάζονται σε μια συγκεντρωτική λίστα όλα τα μηνύματα 

για αυτήν την εγγραφή ως εξής   

 

 

• Προβολή Μηνύματος 
 

Ο σύνδεσμος «Εμφάνιση» που υπάρχει δίπλα από κάθε εγγραφή 

παραπέμπει στην πλήρη προβολή του μηνύματος όπως φαίνεται παρακάτω 
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Σε αυτό το σημείο δινεται η δυνατότητα στο μέλος-πωλητή να διαγράψει το 

συγκεκριμένο μήνυμα από την Β/Δ του συστήματος.  

 

• Διαγραφή Μηνύματος 
 
 Στην παραπάνω σελίδα προβολής του μηνύματος υπάρχει το κουμπί 

της διαγραφής. Πατώντας το ζητείται επιβεβαίωση της διαγραφής μέσω ενός 

παραθύρου επιβεβαίωσης 

 

Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί μόνο αν ο χρήστης-πωλητής επιλέξει ΟΚ στο 

παραπάνω  παράθυρο. Με την επιτυχή διαγραφή του μηνύματος η εφαρμογή 

επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.    

 

• Εμφάνιση Προφίλ 
 

Το προφίλ του χρήστη –μέλους εμφανίζεται με πάτημα στον σύνδεσμο 

Προφίλ που βρίσκεται δεξιά στην πλευρική μπάρα.   

 
Η σελίδα προβολής του προφίλ είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω. 
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 Στην σελίδα αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία του μέλους, τόσο τα 

προσωπικά όσο και τα στοιχεία πρόσβασης, όπως επίσης και η ημερομηνία 

εγγραφής στο σύστημα.  

Στο προφίλ του χρήστη-μέλους υπάρχουν και τα στατιστικά σχετικά με 

την κίνηση του στο σύστημα, δηλαδή τον αριθμό των αυτοκινήτων που εχει 

καταχωρίσει καθώς και τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν σταλεί για τις 

αγγελίες του.  

 
Οι λέξεις «Αυτοκίνητα» και «Μηνύματα» αποτελούνε συνδέσμους οι 

οποίοι πατώντας του οδηγούν στην προβολή των αυτοκινήτων και μηνυμάτων 

αντίστοιχα 

Μέσα από την προβολή της σελίδας του προφίλ, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του, πατώντας το κουμπί επεξεργασίας. 
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• Επεξεργασία Προφίλ 
 

Στην επεξεργασία προφίλ , ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις 

πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τον ίδιο, καθώς και τα στοιχεία 

πρόσβασης Username και Password 

 Η σελίδα επεξεργασίας προφίλ του χρήστη μέλους φαίνεται παρακάτω 
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 Οι έλεγχοι ορθής πλήρωσης των πεδίων επεξεργασίας είναι ιδιοι και εδώ 

με αυτούς που λαμβάνουν χώρα κατά την εγγραφή χρήστη.   

Πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση», και αφού οι παραπάνω έλεγχοι το 

επιτρέψουν, αποθηκεύονται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Β/Δ 

του συστήματος, και επιστέφει στην σελίδα προβολής του ανανεωμένου 

πλέον προφίλ. 

Εμφανίζεται επίσης ένα μήνυμα που πληροφορεί τον χρήστη πως 

πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι αλλαγές. 

 

 
 

• Νέο Αυτοκίνητο 
 

Κάθε μέλος-πωλητής έχει το δικαίωμα να καταχωρίσει όσες αγγελίες 

επιθυμεί εισάγοντας τα αντίστοιχα αυτοκίνητα στο σύστημα.   

Η λειτουργία αυτή αναφέρεται μόνο στα μέλη του συστήματος και γίνεται 

διαθέσιμη με το πάτημα του συνδέσμου «Νέο Αυτοκίνητο» που βρίσκεται 

στην δεξιά πλευρική μπάρα επιλογών. 
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Η σελίδα εισαγωγής αυτοκίνητου που εμφανίζεται είναι η παρακάτω 

 
Εδώ απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας «Στοιχεία 

Αυτοκινήτου», και ισχύουν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τον τρόπο 

συμπλήρωσης τους. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν να κάνουν αρχικά με το αν 

κάποιο από το πεδία δεν εχεί συμπληρωθεί, και ύστερα για το αν τα πεδία 

Τιμή, Χρονολογία, Κυβισμός, Χιλιόμετρα έχουν συμπληρωθεί με αριθμούς.    

 Ο έλεγχος για τους περιορισμούς και την υποχρεωτική συμπλήρωση των 

συγκεκριμένων πεδίων πραγματοποιείται με το πατημα του κουμπιού 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σε περιπτωση που δεν ικανοποιηθει κάποιος περιορισμός 

εμφανίζεται σχετικό μηνυμα. 

 

• Αποσύνδεση 
 

Με το πάτημα του συνδέσμου  αποσύνδεση από το μενού επιλογών, ο 

χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική σελίδα του συστήματος και έχοντας πλέον 

τα δικαιώματα του απλού επισκέπτη.  
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8.3 Εγχειρίδιο Διαχειριστή 
 

Ο διαχειριστής αφού πληκτρολογήσει έγκυρα, τα στοιχεία πρόσβασης του 

Όνομα Χρήστη και Κωδικό, στην φόρμα εισόδου, μεταβαίνει στην κεντρική 

σελίδα ελέγχου τις εφαρμογής. Σε αυτή την σελίδα της εφαρμογής, πρόσβαση 

έχει μόνο ο διαχειριστής. 

 

 

 
 

Η κεντρική σελίδα ελέγχου του συστήματος φαίνεται παρακάτω: 
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Η σελίδα αυτή ξεκινά εμφανίζοντας όλες τις αγγελίες του συστήματος 

ταξινομημένες κατά μάρκα, με δυνατότητα περαιτέρω ταξινόμησης κατά τιμή ή 

χρονολογία, αύξουσα και φθίνουσα.   
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Η κάθε αγγελία εμφανίζεται συνοδευόμενη από μερικές πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά του οχήματος, το όνομα του πωλητή της και δύο κουμπάκια 

που εκτελούν τις λειτουργίες της επεξεργασίας μιας εγγραφής, καθώς και 

αυτήν της προβολής μηνυματων για αυτήν. Επίσης το όνομα του πωλητή 

αποτελεί ενεργό σύνδεσμο οποίος παραπέμπει στην προβολή Προφίλ 

Χρήστη. 

Επεξεργασία  

Προβολή μηνυμάτων  

 

 
 

 

Ο σύνδεσμος «Περισσότερα» μεταφέρει τον Διαχειριστή στην πλήρη 

προβολή της αγγελίας 

  

Στην κεντρική σελίδα του διαχειριστή εμφανίζεται η πλευρική μπάρα με 

διαφοροποιημένες τις διαθέσιμες επιλογές. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες 

υπάρχουν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των χρηστών στην 

εφαρμογή. 
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Από το μενού επιλογών δίνονται στον διαχειριστή οι παρακάτω επιλογές¨ 

    

• Όλα τα Αυτοκίνητα 
 

Η επιλογή είναι προεπιλεγμένη με την έναρξη της κεντρική σελίδας ελέγχου 

του συστήματος, και εμφανίζει όλα τα αυτοκίνητα που είναι καταχωρημένα στο 

σύστημα.   

 

• Προβολή  Αγγελίας 
 

Πατώντας στον σύνδεσμο «Περισσότερα» εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα 

όπου φαίνονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου,  και ο 

πωλητής. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της διαγραφής της αγγελίας με το 

κουμπί της διαγραφής.  
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• Προβολή Προφίλ Πωλητή 
 

 Πατώντας στο όνομα του πωλητή, είτε στην παραπάνω σελίδα, είτε στην 

αρχική, μεταφέρεται ο διαχειριστής στην σελίδα προβολής προφίλ που 

φαίνεται παρακάτω  
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Στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράψει τον 

συγκεκριμένο χρήστη, πατώντας στο κουμπί διαγραφή, υστερα βέβαια από 

θετική επιβεβαίωση στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί. 

 Αναλυτικότερα η λειτουργία της διαγραφής Μέλους θα ακολουθήσει 

παρακάτω. 

 

• Προβολή μηνυμάτων για συγκεκριμένη Αγγελία 
 

Πατώντας το κουμπί εμφάνιση μηνυμάτων που υπάρχει σε κάθε αγγελία, 

εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα, όπου παρουσιάζονται σε μια συγκεντρωτική 

λίστα όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί για την συγκεκριμένη αγγελία. 
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Ο σύνδεσμος «Εμφάνιση» που υπάρχει δίπλα από κάθε εγγραφή 

παραπέμπει στην πλήρη προβολή του μηνύματος όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 
 

Σε αυτό το σημείο δινεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να διαγράψει το 

συγκεκριμένο μήνυμα από την Β/Δ του συστήματος, πατώντας το κουμπί της 

διαγραφής   
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• Διαγραφή Μηνύματος  
 

Στην παραπάνω σελίδα προβολής του μηνύματος υπάρχει το κουμπί της 

διαγραφής.  

Πατώντας το ζητείται επιβεβαίωση της διαγραφής μέσω ενώς παραθύρου 

επιβεβαίωσης 

 

 
 

Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί μόνο αν ο διαχειριστής επιλέξει ΟΚ στο 

παραπάνω  παράθυρο. Με την επιτυχή διαγραφή του μηνύματος η εφαρμογή 

επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.    

 

 

• Επεξεργασία Αγγελίας 
 

Η σελίδα για την επεξεργασία της αγγελίας ανοιγει με το κουμπί 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, και ισχύει η ίδια διαδικασία με την επεξεργασία αγγελίας για 

τον χρήστη μέλος που περιγράφηκε παραπάνω.  
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• Διαγραφή Αγγελίας 
 
Για την λειτουργία της διαγραφής μιας αγγελίας από τον διαχειριστή 

ακολουθείται ίδια διαδικασία με την διαγραφή αγγελίας από το χρήστη Μέλος, 

η οποία περιγράφηκε παραπάνω.  
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• Όλα τα Μηνύματα 
  

Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα, όπου παρουσιάζονται 

σε μια συγκεντρωτική λίστα όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί για όλες τις 

αγγελίες που είναι καταχωρημένες στο σύστημα . 

 

 
 

Η σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων είναι η εξής:  

 

 
 

Με επιλογή του συνδέσμου «Εμφάνιση»  εμφανίζεται πλήρως το μήνυμα. 

 

• Προβολή Μηνύματος 
 

Η διαδικασία για την προβολή μηνύματος έχει περιγραφεί παραπάνω. 
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• Όλα τα Μέλη 
Με την επιλογή αυτή προβάλονται στον διαχειριστή όλα τα εγγεγραμμένα 

μέλη του συστήματος στην παρακάτω σελίδα εμφάνισης μελών 

 
Κάθε μια εγγραφή αποτελει σύνδεσμο ο οποίος μεταφέρει τον διαχειριστή 

στην πλήρη προβολή του προφίλ του εκάστοτε χρήστη μέλους. 

Οι εγγραφές μπορούν να ταξινομηθούν κατά όνομα η κατά ημερομηνία 

εγγραφής στο σύστημα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο  

 

 
 

• Διαγραφή Μέλους 
 

Η λειτουργία της διαγραφής γίνεται διαθέσιμη στον διαχειριστή από την σελίδα 

της Προβολής Προφιλ του χρήστη, που περιγράφηκε παραπάνω . 

Η διαγραφή ξεκινά με το πατημα του κουμπιού ΔΙΑΓΡΑΦΗ.  

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται σχετικό παράθυρο επιβεβαίωσης, στο οποίο πρεπει 

να συμφωνίσει ο διαχειριστης επιλέγοντας ΟΚ. 
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Με την ολοκλήρωση της διαγραφής διαγράφονται όλες οι καταχωρίσεις που 

σχετίζοντια με το μέλος αυτό από τους πίνακες της Β/Δ, συγκεκριμένα οι 

αγγελίες του και τα μηνύματα που έχουν σταλεί για αυτές. 

    

 

• Αποσυνδεση 
 

Η αποσύνδεση του διαχειριστή επιτυγχάνεται με το πάτημα του συνδέσμου 

Αποσύνδεση, Μετα την αποσύνδεση η εφαρμογή μεταφέρει τον χρήστη στην 

αρχική σελίδα με δικαιώματα απλού χρήστη πλέον. 
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