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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος (e-shop) µε το προγραµµατιστικό περιβάλλον Laravel 

µε αντικείµενο πώλησης προϊόντα τεχνολογίας και άλλα πολλά.  

Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης του laravel. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα λειτουργικά έξοδα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(e-shop) είναι µηδαµινά, ενώ οι πωλήσεις του µπορούν ακόµα και να ξεπεράσουν 

τις πωλήσεις του πραγµατικού καταστήµατος.  

Το πακέτο απευθύνεται σε όσους θέλουν είτε να δηµιουργήσουν εξ ‘αρχής ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα είτε να επεκτείνουν το ήδη υπάρχον κατάστηµά τους 

δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες τους να ενηµερώνονται και να αγοράζουν 

τα προϊόντα τους 24 ώρες επί 365 µέρες τον χρόνο online µέσω διαδικτύου.  

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis aims at creating an integrated electronic shop (e-shop) with 

the Laravel programming environment selling technology products and more.  

It is worth noting that the operating costs of an electronic shop (e-shop) is 

minimal, while sales may even surpass the sales of the actual store.  

The package is aimed at those who want to either create from scratch an online 

store or to expand the existing store by enabling customers to be informed and to 

buy their products 24 hours for 365 days a year online through internet. 
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Εισαγωγή 

Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας, είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος (eshop) που θα προσφέρει στους χρήστες του, τη 

δυνατότητα να αγοράζουν και να ενηµερώνονται άµεσα για τα νέα προϊόντα της 

επιχείρησης. Η υλοποίηση του δικτυακού καταστήµατος έγινε µε τη βοήθεια του 

προγραµµατιστικού περιβάλλον Laravel, το οποίο επιτρέπει τη δηµιουργία 

δυναµικών ιστοσελίδων µε µεταβλητό περιεχόµενο, που τροποποιείται και 

ανανεώνεται άµεσα από κάποιο σύστηµα διαχείρισης. Η συντήρηση είναι πολύ 

εύκολη αφού ο διαχειριστής το µόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να ενηµερώσει 

µία βάση δεδοµένων. Η κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων προτείνεται στην 

περίπτωση διαδικτυακών τόπων µε µεγάλο περιεχόµενο. Προπαντός συστήνεται 

η κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων όταν υπάρχει ανάγκη πολύ συχνής 

ενηµέρωσης και ανανέωσης του περιεχοµένου της ιστοσελίδας.  

Αν την συγκρίνουµε µε µια στατική ιστοσελίδα, η κατασκευή δυναµικών 

ιστοσελίδων είναι πιο πολύπλοκη και εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις 

δυνατότητες που υποστηρίζει. Η στατική ιστοσελίδα περιέχει µοναδικό 

περιεχόµενο που σηµαίνει ότι πρέπει χειροκίνητα να ανοιχθεί και να επεξεργαστεί 

για οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να υπάρξει. Γενικότερα, µπορεί να µην έχουν 

µεγάλη διαφορά στην εµφάνιση αλλά οι δυναµικές ιστοσελίδες είναι πιο 

αποδοτικές σε βάθος χρόνου.  
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Η διάρθρωση της διπλωµατικής είναι όπως παρακάτω : 

 

• Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι µορφές και τα 

χαρακτηριστικά του,  τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του 

• Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται περιγραφή της αρχιτεκτονικής λογισµικού Model - 

View - Controller που υποστηρίζει το προγραµµατιστικό περιβάλλον 

Laravel. 

• Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή του προγραµµατιστικού περιβάλλον 

Laravel, οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του. 

• Στο Κεφάλαιο 4 αναλύουµε την αρχιτεκτονική του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, και περιγράφουµε τους πίνακες και τις κλάσεις της 

εφαρµογής. 

• Στο κεφάλαιο 5 γίνεται περιγραφή της εφαρµογής Από Την Πλευρά Του 

Πελάτη. 

• Στο κεφάλαιο 6 γίνεται περιγραφή της εφαρµογής Από Την Πλευρά Του 

∆ιαχειριστή. 

• Συµπεράσµατα από τη χρήση του Laravel. 
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Κεφάλαιο 1 – Ηλεκτρονικό Κατάστηµα  

 

1.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Με τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο αναφερόµαστε στη διαδικασία συναλλαγής 

(πώληση, αγορά ή ανταλλαγή) προϊόντων, πληροφοριών και υπηρεσιών που 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι ένας 

µοχλός, µια προωθητική τεχνολογία στα χέρια των επιχειρήσεων που τους 

επιτρέπει να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα στις εµπορικές τους συναλλαγές. 

Επιπλέον, είναι ένας εύχρηστος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ όχι 

µόνο των οργανισµών, αλλά και των πελατών που χρησιµοποιείται προς όφελος 

όλων. 

1.2 Μορφές Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

• Επιχείρηση µε Επιχείρηση ( Β2Β) : Οι επιχειρήσεις µέσω του ηλεκτρονικού 

εµπορίου βελτιώνουν την µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις 

διαδικασίες και το κόστος προµηθειών, την ταχύτητα αποστολής τους και 

τον καλύτερο έλεγχο του επιπέδου αποθέµατος. Επιπλέον γίνεται πιο 

ποιοτική η εξυπηρέτηση των πελατών και βελτιώνεται ακόµη περισσότερο 

η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων µέσω των ηλεκτρονικών 

πληρωµών µεταξύ προµηθευτών και διανοµέων . 

• Επιχείρηση µε Κράτος ( B2G): Η κατηγορία αυτή όπως και η πιο κάτω 

(C2G) πρόκειται για τις πιο διαδεδοµένες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου 

και καλύπτουν όλες τις συναλλαγές ανάµεσα σε εταιρίες ή ιδιώτες και 

φορείς της δηµόσιας διοίκησης.  

• Καταναλωτή µε Κράτος (C2G): Συναλλαγές που γίνονται µεταξύ κράτους 

και πολιτών. Αφορούν συνήθως συναλλαγές παροχής πληροφοριών και 

υπηρεσιών καθώς και της αγορά εργασίας π.χ. στις ΗΠΑ, έχουν ένα τέτοιο 

χώρο και είναι http://www.usa.gov/  

• • Κράτος µε Κράτος (G2G): Συναλλαγές που γίνονται µεταξύ φορέων του 

κράτους εµπορικές και µη.  

• Επιχείρηση µε Καταναλωτή (B2C): Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί σε µεγάλο 

βαθµό στο ηλεκτρονικό λιανικό εµπόριο. Εδώ ανήκουν όλες οι εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου οι οποίες αναπτύσσονται µε στόχο την πώληση 

προϊόντων απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές.  
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•  Καταναλωτή µε Καταναλωτή (C2C): ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε 

άλλους καταναλωτές π.χ. πωλήσεις µέσω καταχωρηµένων αγγελιών, 

ιστότοπου δηµοπρασιών όπου ο οποιοσδήποτε µπορεί να πουλήσει 

οτιδήποτε.  

 

1.3 Τι είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

Ε-shop τα γνωστά ως ηλεκτρονικά καταστήµατα, είναι ιστότοποι (website) 

που έχουν δηµιουργηθεί από web εφαρµογές, µε τις οποίες µπορείτε να 

ανανεώσετε το περιεχόµενο τους σε πραγµατικό χρόνο (εικόνες, τιµές προϊόντων, 

εκπτώσεις, προσφορές κ.λπ.) και διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία 

παρακολούθησης και αυτόµατης διαχείρισης µιας on line παραγγελίας. Τα e-shop 

είναι ιστότοποι (websites) που ο ρόλος τους είναι η αγορά - πώληση προϊόντων ή 

υπηρεσιών από το διαδίκτυο (internet). Με την δηµιουργία ενός e-shop µια 

επιχείρηση µικρή ή µεγάλη θα έχει στην διάθεση της, ένα επιπλέον "κατάστηµα" το 

οποίο θα πουλάει αυτόµατα όλο το 24ωρο, χωρίς κόστος. Επίσης θα αποτελεί και 

ένα χώρο (site) διαφήµισης της εταιρείας σας.  

 

1.4 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

• Υποστήριξη απεριόριστων προϊόντων - κατηγοριών  

• ∆οµή ‘προϊόντα – κατηγορίες‘ 

• ∆οµή ‘προϊόντα – προϊόντα’  

• Προσθήκη/επεξεργασία/διαγραφή προϊόντων  

• Υποστήριξη προϊόντων µε παραγγελία 

• Ασφαλές control panel διαχειριστή µε username και password τα οποία τα 

οποία δηµιουργούνται από το προγραµµατιστή  

• Άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες µέσω email ή newsletter  

• Οι παραγγελίες αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων για εύκολη πρόσβαση  

• Οι πελάτες µπορούν να δουν το ιστορικό των παραγγελιών τους  

• Γρήγορη και φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση  

• Περιγραφές και σχόλια για τα προϊόντα  

• Λίστα µε τα πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα  

• Εύκολη πλοήγηση στο site  

• Πολλαπλοί τρόποι πληρωµής. 
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1.5 Οφέλη Ηλεκτρονικού Καταστήµατος  

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (E-Shop) είναι ουσιαστικά ένα αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα ηλεκτρονικών πωλήσεων. Κάνει την ίδια δουλειά µε το παραδοσιακό σας 

κατάστηµα, δηλαδή παρουσιάζει και πουλάει τα προϊόντα σας. Η µόνη 

διαφοροποίηση είναι ότι οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών 

µηχανισµών. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήµατα 

σε µια επιχείρηση. Στο διαδίκτυο, το µέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει 

σηµαντικό ρόλο. Μεγάλες και µικρές επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στους 

πελάτες και µπορούν να δηµιουργήσουν παρόµοια παρουσία στο διαδίκτυο. 

Ακόµη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η 

επιχείρηση, οι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της. 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά 

και την υπέρβαση των περιορισµών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να 

πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο. Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα µιας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι: 

 • Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε 

πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος.  

• Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας: Ο προµηθευτής µπορεί να 

απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων».  

• Μείωση λειτουργικού κόστους: Η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο 

γεγονός ότι η επιχείρηση µπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες µε ελάχιστο 

κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθµός των πελατών του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος τόσο µειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών.  

• Συνεχής λειτουργία: Το διαδίκτυο είναι ίσως το µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης 

πελατών που επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 

24ώρο.  

• Εργαλείο µάρκετινγκ: Η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του 

διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, στατιστικά 

στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα σας φέρνει πιο 

κοντά στους πελάτες σας, αφού µπορούν να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις 

πληροφορίες που παρέχετε. Ακόµη, σας προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης της 

αγοράς, αξιοποιώντας την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών.  
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Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης µε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος είναι:  

• Αύξηση των πωλήσεων.  

• Άµεση ικανοποίηση των πελατών.  

• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα.  

• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες.  

• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών.  

 

1.6 Πλεονεκτήµατα e-shop 

• Συνεχείς πωλήσεις και σε οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου.  

Οι χρήστες δεν χρειάζεται να είναι στην ίδια περιοχή µε την έδρα του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος αφού η ανταλλαγή πληροφοριών, η αγορές προϊόντων και οι 

συναλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανά πάσα στιγµή, 24 ώρες την 

ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και από οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο µε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ ένας φυσικός χώρος/κατάστηµα µπορεί να δεχτεί 

µόνο πελάτες που µπορούν να φτάσουν εκεί και συγκεκριµένες ώρες και µέρες.  

• Μείωση χρόνου εργασίας και εξόδων  

Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, υπάρχει µείωση του κόστους που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση παραδοσιακών επιχειρηµατικών διαδικασιών. Πολλές από αυτές τις 

διαδικασίες µπορούν να υποκατασταθούν µε τους ταχύτερους αυτοµατισµούς των 

ηλεκτρονικών µέσων. Για παράδειγµα, υπάρχουν 300 πελάτες που πρέπει να 

ενηµερωθούν για κάποια νέα προϊόντα. Οι τρόποι είναι 2: Αποστολή 300 φακέλων 

µέσω ταχυδροµείου (χαρτί, εκτύπωση, ταχυδροµικά τέλη, προσωπικό κ.λπ.), ή 

µαζική αποστολή e-mail (0 κόστος). Επίσης, σκεφτείτε το κόστος του ενοικίου του 

καταστήµατος σε αντίθεση µε το κόστος της διατήρησης ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος.  

• Προβολή όλων των προϊόντων προς πώληση  

Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί µια επιχείρηση να προβάλλει όλα τα προϊόντα 

που διαθέτει προς πώληση, είτε αυτά βρίσκονται στο χώρο της, είτε όχι (διαθέσιµα 

από προµηθευτή χονδρικής). Αν το κατάστηµα είναι µικρό, σίγουρα δεν θα 

υπάρχει η δυνατότητα να έχουµε όλα τα προϊόντα στο χώρο.  
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• Ασφάλεια συναλλαγών.  

Είναι γνωστό ότι η ασφάλεια δεδοµένων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι 

υψίστης σηµασίας γι’ αυτό και η κατασκευή του γίνεται µε βάση τις τελευταίες 

τεχνολογίες ασφαλείας οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Είτε υλοποιήσετε Online 

συναλλαγές, ή απλά θέλετε να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας στο Internet, η 

ασφάλεια θεωρείται δεδοµένη. Ακόµα και για αυτούς που θεωρούν ριψοκίνδυνη τη 

χρέωση πιστωτικών καρτών µέσω του διαδικτύου υπάρχει και η δυνατότητα για 

Offline πληρωµές, παραγγελία µε τηλεφωνική επιβεβαίωση, αντικαταβολή κ.λπ.  

• Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών 

Λόγω του ότι οι πελάτες λαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες µέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, η επικοινωνία είναι συχνά πιο αποτελεσµατική. 

Υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ευελιξία, διαθεσιµότητα και ταχύτεροι χρόνοι 

ανταπόκρισης µε online υποστήριξη. Για παράδειγµα, σκεφτείτε την ταχύτητα µε 

την οποία δίνονται διευκρινήσεις µέσω των συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων (faq) 

που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, µέσω email και live chat, σε 

αντίθεση µε το να πάρει ο πελάτης τηλέφωνο, ειδικά όταν η επιχείρηση είναι 

κλειστή κάποιες ώρες της ηµέρας. Υπάρχει επίσης πιο γρήγορη παράδοση των 

online πωλήσεων, βοηθώντας στην ενίσχυση της σχέσης πελάτη / επιχείρησης. 

Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη νέων αγορών και την 

παροχή πληροφοριών στους πελάτες και συνεργάτες. Η καλύτερη κατανόηση των 

πελατών σας, συµβάλει στη βελτίωση του βαθµού ικανοποίησης των απαιτήσεών 

τους.  

• Στατιστικά στοιχεία 

Σηµαντικό εργαλείο σε µια επιχείρηση για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της 

είναι η επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων. Με το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

και σε συνδυασµό µε τις διαθέσιµες επαγγελµατικές εφαρµογές που µπορούµε να 

βρούµε στο διαδίκτυο, είναι πλέον εύκολο να βλέπουµε στατιστικά τις πωλήσεις, 

να βλέπουµε τα προϊόντα που πωλούνται π.χ. περισσότερο ή λιγότερο, ποιες 

µέρες και µήνες έχουµε περισσότερους επισκέπτες και πωλήσεις κ.λπ. Όλα αυτά 

σηµαίνουν ευελιξία, ανταγωνιστικότητα, οικονοµία. 
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• Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  

Το διαδίκτυο ανοίγει µια εντελώς νέα αγορά για τις επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισµός 

µέσω του ∆ιαδικτύου αυξάνεται, το ίδιο το διαδίκτυο µεγαλώνει ολοένα και 

περισσότερο, και αν µια επιχείρηση δεν προβάλλει σύντοµα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της στο διαδίκτυο, σίγουρα δεν θα έχει µέλλον. Εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο είναι ένα κύριο όφελος του διαδικτύου, που 

επιτρέπει σε µια εταιρεία να δώσει πιο αποτελεσµατική και έγκυρη πληροφόρηση 

και να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αυτών που δεν 

προβάλλονται στο Internet.  

 

Το σηµαντικότερο είναι ότι οι µικρές επιχειρήσεις πλέον µπορούν να 

ανταγωνιστούν τις µεγάλες επιχειρήσεις, αφού οι σηµαντική µείωση των εξόδων 

συµβάλλει στη πώληση προϊόντων µε µειωµένες τιµές.  

 

1.7 Μειονεκτήµατα e-shop  

• ∆εν υπάρχει εµπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόµενο 

κάποιων πληροφοριών.  

• ∆εν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να προφυλάσσεται το υποκείµενο των 

πληροφοριών που διακινούνται.  

 

Συνεπώς το ηλεκτρονικό εµπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τον ανυποψίαστο 

χρήστη. 
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Κεφάλαιο 2 - Model-View-Controller (MVC) 

 

2.1 Γενικά για το MVC 

Το Model–view–controller (σε συντοµογραφία αναφέρεται ως MVC) είναι ένα 

µοντέλο αρχιτεκτονικής λογισµικού το οποίο χρησιµοποιείται για την δηµιουργία 

περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης χρήστη. Στο µοντέλο αυτό η εφαρµογή διαιρείται 

σε τρία διασυνδεδεµένα µέρη ώστε να διαχωριστεί η παρουσίαση της 

πληροφορίας στον χρήση από την µορφή που έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα.. 

2.2 Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος σε backend επίπεδο ακολουθεί το 

αρχιτεκτονικό πρότυπο Model-View-Controller (MVC). Το µεγάλο πλεονέκτηµα 

του προτύπου βρίσκεται στην ευκολία του διαχωρισµού των τριών διαφορετικών 

πτυχών του GUI (γραφική διεπαφή χρήστη): τo model, τo view, και τoν controller . 

Η κύρια ιδέα είναι ότι αυτά τα τρία στοιχεία είναι ξεχωριστά έτσι ώστε το καθένα 

είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητο από τα άλλα, και έχει το δικό του ρόλο στο 

σύστηµα. 

 Ένα από τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του προτύπου Model-View-Controller είναι η 

δυνατότητα να χρησιµοποιείται ξανά η λογική της εφαρµογής (η οποία υλοποιείται 

στο model) σε πολλά διαφορετικά view. Ένα παράδειγµα της χρησιµότητας του 

MVC είναι ότι µπορούµε µε µοναδικές αλλαγές στον controller, να δίνουµε 

διαφορετικούς τύπους view, που εξαρτώνται από τον τύπο περιεχοµένου που 

ζητήθηκαν από το χρήστη.  

Έτσι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του MVC συνοψίζονται σε : 

1. Επαναχρησιµοποίηση κώδικα. 

2. ∆ιαχωρισµός λειτουργιών 

3. Βαθµός ελευθερίας µεταξύ των υποσυστηµάτων (loose coupling) 
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[Εικόνα 2.1] Αναπαράσταση

χρήστης ζητάει µια σελίδα σε

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν

κωδικα. 

Στο σχήµα παραπάνω[Εικόνα

στοιχεία της αρχιτεκτονικής

συστήµατος σε front–end 

javascript εφαρµογές, module pattern. 

διαχείριση µεγάλου κώδικα
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Αναπαράσταση των λειτουργιών που πραγµατοποιούνται

σελίδα σε mvc αρχιτεκτονική. 

παραπάνω οδηγούν σε ευκολία επεκτασιµότητας και διατήρησης

Εικόνα 3.1] παρουσιάζονται διαγραµµατικά

αρχιτεκτονικής και οι σχέσεις µεταξύ τους. Η αρχιτεκτονική

end επίπεδο ακολουθεί το γνωστό πρότυπο

εφαρµογές, module pattern. Η αρχιτεκτονική αυτή

µεγάλου κώδικα, που χρησιµοποιείται σε µια διαδραστική
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πραγµατοποιούνται όταν ο 

επεκτασιµότητας και διατήρησης του 

διαγραµµατικά τα επιµέρους 

Η αρχιτεκτονική του 

πρότυπο κώδικα για 

αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη 

διαδραστική εφαρµογή. 
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2.3 Αλληλεπιδράσεις µοντέλων 

Εκτός από το να διαιρείται η εφαρµογή σε τρία µοντέλα, η σχεδίαση model–view–

controller ορίζει και τις αλληλεπιδράσεις των µοντέλων 

2.3.1 Model 

Ένα model αποτελεί την µέθοδο µέσω της οποίας ο προγραµµατιστής µπορεί να 

αποχτήσει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων και να την διαχειριστεί. Στο model 

τοποθετούµε διάφορες συναρτήσεις οι οποίες εκτελούν διάφορες λειτουργίες στη 

διαχείρισης των δεδοµένων που λαµβάνουµε από τη βάση. Επίσης µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε διάφορες συσχετίσεις µε άλλους πίνακες που υπάρχουν στην 

βάση. 

2.3.2 View 

Μέσα στο view υπάρχει ο HTML κώδικας της σελίδας της εφαρµογής. Το view 

αναπαριστά µε γραφικό τρόπο την πληροφορία που περιέχει το model 

δηµιουργώντας γραφική παρουσίαση στο χρήστη. Τις περισσότερες φορές το 

View επικοινωνεί µε τον controller και αφού ο controller κάνει τις διάφορες 

επεξεργασίες των δεδοµένων στέλνει στο View τα αποτελέσµατα για να τα 

εµφανίσει. 

2.3.3 Controller 

Η βασική λειτουργικότητα του Controller είναι να διαχειρίζεται τα αιτήµατα και να 

περνάει δεδοµένα στο Model και στα Views. Άρα ένας Controller µπορεί να 

θεωρηθεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο Model και τα Views..
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Κεφάλαιο 3 – Laravel 

 

3.1  Γενικά για το Laravel 

Η εφαρµογή Laravel είναι ένα web application/framework ανοιχτού κώδικα 

γραµµένο σε PHP. ∆ηµιουργήθηκε από τον Taylor Otwell και έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη web εφαρµογών που ακολουθούν MVC (Model – View – Controller) 

αρχιτεκτονική λογισµικού. Μερικά από τα χαρακτηριστικά της είναι το modular 

packaging system µε αυτόνοµο dependency manager, η µεγάλη ποικιλία στους 

τρόπους πρόσβασης σε σχεσιακές βάσεις, αλλά και οι έτοιµες λειτουργίες που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρµογών. 

3.2 ∆υνατότητες του Laravel 

Το Laravel αποτελεί ένα framework διαδικτυακών εφαρµογών το οποίο 

προσπαθεί να διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης, απλοποιώντας 

επαναληπτικές διεργασίες που χρησιµοποιούνται στις περισσότερες διαδικτυακές 

εφαρµογές, χωρίς να περιορίζεται, το routing, το authentication, το caching και τα 

sessions. Καθώς καταφέρνει να κάνει όλες τις ουσιώδεις εργασίες, από 

διαδικτύωση και διαχείριση βάσεων δεδοµένων µέχρι και παραγωγή HTML 

περιεχοµένου, το Laravel ονοµάζεται και full-stack framework,δηλαδή, framework 

που δουλεύει σε όλες τις στοίβες λειτουργιών. 

Το Laravel είναι µοναδικό µε τον τρόπο του, καθώς δίνει προτεραιότητα στις 

προγραµµατιστικές συµβάσεις, σε σχέση µε τη διαµόρφωση ρυθµίσεων. Στην 

πραγµατικότητα, αντίθετα µε άλλα PHP frameworks τα οποία απαιτούν αρκετή 

διαµόρφωση πριν την την εκκίνηση του κανονικού project, το Laravel χρειάζεται 

µόνο λίγες γραµµές από PHP κώδικα που να χρειάζονται διόρθωση, πριν να είναι 

έτοιµο προς χρήση. 

Αποφεύγοντας εξ' ολοκλήρου, ή χρησιµοποιώντας ένα πολύ µικρό αριθµό από 

αρχεία ρυθµίσεων, το Laravel επιτυγχάνει να διατηρεί παρόµοια δοµή σε κάθε 

project, πράγµα που τα καθιστά παρόµοια µεταξύ τους, άρα και εύκολα στην 

αναγνώριση και ανάγνωση. Παρά το γεγονός ότι αυτό µπορεί στην αρχή να φανεί 

ως περιορισµός στον τρόπο µε τον οποίο ο προγραµµατιστής θα δοµήσει την 

διαδικτυακή εφαρµογή του, αυτοί οι περιορισµοί στην πραγµατικότητα επιτρέπουν 
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πλήρη ελαστικότητα και ευκολία στην κατασκευή εφαρµογών. Στην ουσία, όλα τα 

νέα projects στο Laravel είναι εξοπλισµένα µε ένα πλήρες δοµηµένο δίκτυο από 

φακέλους, καθώς και πολλά “placeholder” αρχεία. Η συγκεκριµένη δοµή επιτρέπει 

την γρήγορη εκκίνηση, ανάπτυξη και προτυποποίηση ιδεών και κατά συνέπεια της 

πραγµατικής προγραµµατιστικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά, αυτή η δοµή είναι 

απόλυτα παραµετροποιήσιµη. 

3.3 Βασικά χαρακτηριστικά του Laravel 

3.3.1 Routing 

Τα routes (κοίτ. Εικονα 3.1) ορίζονται στο αρχείο resources/routes/web.php το 

οποίο χρησιµοποιεί τη class Illuminate\Http\Request. Τα πιο βασικά routes στο 

Laravel απλά δέχονται ένα URL και µια συνάρτηση που βρίσκεται σε κάποιο 

controller. 

 
[Εικόνα 3.1] Παράδειγµα Routing :  

3.3.2 Middleware  

Τα HTTP middlewares (κοίτ. Εικονα 3.2) παρέχουν έναν άνετο µηχανισµό 

φιλτραρίσµατος των HTTP requests που εισέρχονται στην εφαρµογή. Για 

παράδειγµα, το Laravel περιέχει ένα middleware το οποίο πιστοποιεί ότι ο 

χρήστης της εφαρµογής είναι authenticated. Αν ο χρήστης δεν είναι authenticated 

τότε το middleware θα τον κατευθύνει στο login page αλλιώς αν ο χρήστης είναι 

authenticated τότε το middleware θα του επιτρέψει να συνεχίσει µέσα στην 

εφαρµογή. Υπάρχουν πολλά είδη middlewares που περιέχονται στο Laravel όπως 

middlewares για authentication και CSRF protection. Όλα αυτά τα middlewares 

βρίσκονται στο φάκελο app/Http/Middleware. 

 
[Εικόνα 3.2] Παράδειγµα Middleware:  

3.3.3 Eloquent ORM 

Το Eloquent που περιλαµβάνεται στο Laravel παρέχει µια απλή υλοποίηση του 

ActiveRecord για την αλληλεπίδραση µε µία βάση. Κάθε πίνακας στη βάση έχει 

ένα αντίστοιχο Model που χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση µε τη βάση. 
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3.3.4 Blade Templates 

Το Blade είναι ένα απλό αλλά και ισχυρό template το οποίο παρέχεται από το 

Laravel. Στην εικόνα 3.3 παρουσιάζεται παράδειγµα του κώδικα blade.  

 

[Εικόνα 3.3] Παράδειγµα κώδικα blade.  

Σε αντίθεση µε άλλα γνωστά PHP templates το Blade δεν εµποδίζει από το να το 

χρησιµοποιήσουµε καθαρή PHP στην εφαρµογή. Όλα τα Blade views γίνονται 

compile σε καθαρή PHP και στη συνέχεια γίνονται cached µέχρι να 

τροποποιηθούν, πράγµα που σηµαίνει ότι το Blade δεν προσθέτει κάποια 

επιβάρυνση στην εφαρµογή. Τα Blade view αρχεία χρησιµοποιούν την επέκταση 

.blade.php και τυπικά είναι αποθηκευµένα στο φάκελο resources/views. 

3.3.5 Migrations 

Τα migrations (κοίτ. Εικονα 3.4) είναι κάποιο είδος ελέγχου της βάσης, 

επιτρέποντας σε µια οµάδα χρηστών να δηµιουργεί να τροποποιεί και να παρέχει 

πρόσβαση στο σχήµα της βάσης. Τα migrations είναι τυπικά συνδεδεµένα µε το 

schema builder του Laravel µε σκοπό την κατασκευή του σχήµατος της βάσης. 

 

[Εικόνα 3.4] Παράδειγµα Migration  
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Να σηµειωθεί ότι για να δηµιουργηθεί το migration πρέπει να προσδιοριστεί το 

όνοµα του migration  από το χρήστη µε γνώµονα το σκοπό που θα εξυπηρετήσει 

χρησιµοποιώντας το τερµατικό(cmd).  

3.3.6 Seeding  

Το Laravel παρέχει έναν απλό τρόπο προσθήκης δεδοµένων στη βάση 

δεδοµένων σε δοκιµαστικό επίπεδο, χρησιµοποιώντας seeding classes (κοίτ. 

Εικονα 3.5) Αυτές οι classes είναι αποθηκευµένες στο φάκελο database/seeds. 

Να σηµειωθεί ότι για να δηµιουργηθεί το seeder πρέπει να προσδιοριστεί το 

όνοµα του seeder από το χρήστη µε γνώµονα το σκοπό που θα εξυπηρετήσει 

χρησιµοποιώντας το τερµατικό(cmd).  

 

[Εικόνα 3.5] Παράδειγµα Seeder  

3.3.7 Query Builder 

Το query builder (κοίτ. Εικόνα 3.6) του Το Laravel παρέχει ένα εύχρηστο 

περιβάλλον επαφής χρήστη - βάσης για τη δηµιουργία και εκτέλεση queries. 

Χρησιµοποιείτε κυρίως στην εκτέλεση των λειτουργιών των βάσεων δεδοµένων 

και δουλεύει σε όλα τα υποστηριζόµενα συστήµατα βάσεων δεδοµένων. 

 

[Εικόνα 3.6] Παράδειγµα Query 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - H αρχιτεκτονική του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 

4.1 ∆ιαγράµµατα UML 

Για την δηµιουργία του µοντέλου του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

χρησιµοποιήθηκε η ενοποιηµένη γλώσσα σχεδιασµού (unified modeling 

language) (UML) που είναι µια γραφική γλώσσα για την οπτική παράσταση, τη 

διαµόρφωση προδιαγραφών και την τεκµηρίωση συστηµάτων που βασίζονται σε 

λογισµικό.  

Η UML στοχεύει στο σχεδιασµό αντικειµενοστραφών συστηµάτων. Το σχέδιο είναι 

µια απλοποιηµένη παράσταση της πραγµατικότητας. 

Η UML περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: 

1. Οντότητες 

2. Σχέσεις 

3. ∆ιαγράµµατα 

Τα διαγράµµατα που ορίζονται από την UML και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 

για το σχεδιασµό του µοντέλου του ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι τα 

παρακάτω : 

• ∆ιαγράµµατα δοµής 

o ∆ιάγραµµα κλάσεων (class diagrams) 

• ∆ιαγράµµατα συµπεριφοράς 

o ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων (activity diagrams)  

• ∆ιαγράµµατα ρόλων (use case diadrams)  

4.2 Visual Paradigm 

Το Visual Paradigm για την ενοποιηµένη γλώσσα µοντελοποίησης (VP-UML) είναι 

ένα εργαλείο UML. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσµα χρηστών, 

συµπεριλαµβανοµένων µηχανικών λογισµικού, αναλυτών συστηµάτων, 

επιχειρηµατικών αναλυτών και αρχιτεκτόνων συστηµάτων ή για όσους 

ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν αξιόπιστα συστήµατα λογισµικού µεγάλης 

κλίµακας χρησιµοποιώντας µια αντικειµενοστραφή προσέγγιση.  
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4.3 ∆ιάγραµµα κλάσεων (class diagram) 

Το διάγραµµα των κλάσεων ενός συστήµατος είναι ένα διάγραµµα δοµής που 

περιέχει τις κλάσεις µαζί µε του αντίστοιχους δεσµούς εξάρτησης, γενίκευσης και 

σύνδεσης. 

Έτσι ένα διάγραµµα κλάσεων µπορεί να απεικονίσει τη χρήση της 

κληρονοµικότητας στο σχεδιασµό µε τη χρήση δεσµών γενίκευσης . 

Στο παρακάτω διάγραµµα έχουν δηµιουργηθεί οι πίνακες και οι σχέσεις µεταξύ 

τους που υπάρχουν στο eshop στην βάση δεδοµένων. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το ολοκληρωµένο διάγραµµα κλάσεων της εφαρµογής  

Στο διάγραµµα διακρίνεται ότι ο κάθε χρήστης έχει ένα καλάθι, το κάθε καλάθι θα 

περιέχει πολλά προϊόντα, τα προϊόντα έχουν πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα 

προϊόντα ανήκουν σε υποκατηγορίες όπου αυτές µε την σειρά τους ανήκουν σε 

κατηγορίες. 

Ο κάθε χρήστης µπορεί να κάνει παραγγελίες προϊόντων τα οποία µετά µπορεί να 

τα αξιολογήσει. 

 Εικονα 4.1 ∆ιάγραµµα κλάσεων ηλεκτρονικού καταστήµατος 
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4.3.1 ∆ηµιουργία σχέσης

Μετά την είσοδο νέου επισκέπτη

και εφόσον αποφασίσει να επιλέξει

απαιτεί από τον νέο πελάτη

παραχωρεί το επόµενο ελεύθερο

χαρακτηρίζει το παραχωρούµενο

πελάτη, το σύστηµα όταν πάρει

περιορισµούς το δεσµευµένο

Εικόνα 4.2 

 

4.3.2 Εισαγωγή προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που επιλεγεί

καλάθι του πελάτη.

Εικόνα 4.3 Κάθε χρήστης µπορεί
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∆ηµιουργία σχέσης: Πελάτη – Καλάθι 

είσοδο νέου επισκέπτη στο ηλεκτρονικό µαγαζί για πρώτη

αποφασίσει να επιλέξει προς αγορά κάποιου προϊόντος

νέο πελάτη να κάνει εγγραφή. Κατά την εγγραφή το

επόµενο ελεύθερο κατά σειρά νούµερο πελάτη και

παραχωρούµενο «καλάθι». Κατά την εποµένη επίσκεψη

σύστηµα όταν πάρει τα στοιχειά του πελάτη θα παραχωρήσει

το δεσµευµένο για τον συγκεκριµένο πελάτη «καλάθι

 Κάθε χρήστης έχει ένα αποκλειστικό καλάθι

Εισαγωγή προϊόντων στο καλάθι 

προϊόντα που επιλεγεί ο πελάτης συγκεντρώνονται µέσα στο

Κάθε χρήστης µπορεί να προσθέτει στο καλάθι του διάφορα
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για πρώτη φορά  όταν 

προϊόντος, το σύστηµα 

εγγραφή το σύστηµα 

 το ίδιο νούµερο 

εποµένη επίσκεψη του 

θα παραχωρήσει δίχως 

πελάτη καλάθι». 

 

καλάθι. 

συγκεντρώνονται µέσα στο ηλεκτρονικό 

 

καλάθι του διάφορα προϊόντα 



Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

Φίλιππος Βασιλείου                                                                                                           

 

4.3.3 Επικύρωση παραγγελίας

Κάθε χρήστης επιλέγει και επικυρώνει

έχει καταχωρήσει µέσα στο

Εικόνα 4.4 Κάθε

4.3.4 Αξιολόγηση παραγγελίας

Μετά την παραλαβή των προϊόντων

κατάσταση του προϊόντος και

Εικόνα 4.5 Κάθε χρήστης
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Επικύρωση παραγγελίας 

επιλέγει και επικυρώνει την παραγγελία του για τα προϊόντα

καταχωρήσει µέσα στο ηλεκτρονικό του καλάθι. 

 

Κάθε χρήστης επικυρώνει την παραγγελία του

 

Αξιολόγηση παραγγελίας 

παραλαβή των προϊόντων, ο χρήστης µπορεί να αξιολογήσει

προϊόντος και να στείλει τα σχόλια του στη σελίδα του

Κάθε χρήστης µπορεί να αξιολογήσει τα προϊόντα
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τα προϊόντα που 

παραγγελία του 

να αξιολογήσει την 

στη σελίδα του προϊόντος. 

 

αξιολογήσει τα προϊόντα. 
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4.3.5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σε οποιοδήποτε στάδιο ο χρήστης

πρόσβαση στο λογαριασµού

Εικόνα 4.6 Κάθε χρήστης µπορεί

4.3.6 ∆ηµιουργία καταλόγου

προϊόντων. 

Εισαγωγή βασικών κατηγοριών

προϊόντων του ηλεκτρονικού

Εικόνα 4.7 ∆ηµιουργία
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κωδικού πρόσβασης χρήστη 

στάδιο ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό του

λογαριασµού του.

 

Κάθε χρήστης µπορεί να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης του

 

∆ηµιουργία καταλόγου κύριων κατηγοριών και υποκατηγοριών

βασικών κατηγοριών και υποκατηγοριών για κάθε κύρια κατηγορία

ηλεκτρονικού καταστήµατος σε βάση δεδοµένων.

∆ηµιουργία κατηγοριών και υποκατηγοριών προϊόντων
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τον κωδικό του για 

πρόσβασης του. 

και υποκατηγοριών 

κάθε κύρια κατηγορία 

 

υποκατηγοριών προϊόντων 
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4.3.7 Εισαγωγή προϊόντων

Κάθε προϊόν καταχωρείται

Εικόνα 4.8 

 

4.3.8 Περιγραφή τεχνικών

Κάθε υποκατηγορία συνοδεύεται

της..

Εικόνα 4.9 Κάθε υποκατηγορία

4.3.9 Περιγραφή τεχνικών

Κάθε προϊόν συνοδεύεται µε

Εικόνα 4.10 Κάθε
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Εισαγωγή προϊόντων σε υποκατηγορίες 

προϊόν καταχωρείται στην υποκατηγορία στην οποία ανήκει

 Κάθε προϊόν καταχωρείται σε υποκατηγορία

Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών υποκατηγορίας

υποκατηγορία συνοδεύεται µε περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών

Κάθε υποκατηγορία έχει τα δικά τις τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος 

συνοδεύεται µε περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών

Κάθε προϊόν έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά
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στην οποία ανήκει.

υποκατηγορία 

υποκατηγορίας 

τεχνικών χαρακτηριστικών 

 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

χαρακτηριστικών του. 

 

χαρακτηριστικά 
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4.4 ∆ιαγράµµατα ακολουθίας

Το διάγραµµα ακολουθίας

που παρουσιάζει τον τρόπο

τους σε µια χρονική ακολουθία

Ο κάθε χρήστης που επισκέπτεται

λογαριασµό. Σε περίπτωση

την προτεινόµενη φόρµα µε

του περιεχοµένου της φόρµας

Αφού ολοκληρώσει την διαδικασία

ηλεκτρονικό του καλάθι 

παραγγελίας του διαλέγοντας

4.4.1 Ακολουθία αλληλοεπιδράσεων

Στην εικόνα 5.10 φαίνεται

ολοκληρώσει  µια παραγγελία

Εικόνα 4.11 Πορεία που ακολουθεί

1. Customer visit the page 

Ο πελάτης επισκέπτεται

2. If the user is register 

Αν ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος

3. Return to home page

Το σύστηµα µεταφέρει

4. If the user is not register 

Αν ο χρήστης δεν είναι
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∆ιαγράµµατα ακολουθίας (sequence diagrams)  

ακολουθίας είναι ένα διάγραµµα αλληλεπίδρασης

παρουσιάζει τον τρόπο που διαφορετικά αντικείµενα συνεργάζονται

χρονική ακολουθία. 

χρήστης που επισκέπτεται την εφαρµογή πρέπει να δηµιουργήσει

περίπτωση που δεν έχει πράξει τούτο, πρέπει 

φόρµα µε τα προσωπικά του στοιχεία. Αναλυτική

περιεχοµένου της φόρµας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5. 

ολοκληρώσει την διαδικασία,  µπορεί να αρχίσει να τοποθετεί

του καλάθι και στην συνέχεια να προχωρήσει στην

του διαλέγοντας το τρόπο πληρωµής που επιθυµεί. 

Ακολουθία αλληλοεπιδράσεων χρήστη 

φαίνεται η πορεία που ακολουθεί ένας χρήσ

µια παραγγελία. 

που ακολουθεί ο χρήστης για ολοκλήρωση της

Customer visit the page � Home Page of E-shop 

πελάτης επισκέπτεται τη αρχική σελίδα του καταστήµατος

If the user is register � Login 

χρήστης είναι εγγεγραµµένος τότε συνδέεται στο σύστηµα

Return to home page 

σύστηµα µεταφέρει το χρήστη στην αρχική σελίδα του καταστήµατος

If the user is not register � Register 

χρήστης δεν είναι εγγεγραµµένος τότε πρέπει να κάνει εγγραφή

καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 
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αλληλεπίδρασης (συµπεριφοράς) 

αντικείµενα συνεργάζονται µεταξύ 

δηµιουργήσει ένα 

 να συµπληρώσει 

Αναλυτική περιγραφή 

τοποθετεί προϊόντα στο 

προχωρήσει στην πληρωµή της 

 

ακολουθεί ένας χρήστης για να 

 

ολοκλήρωση της παραγγελίας. 

καταστήµατος. 

συνδέεται στο σύστηµα.  

σελίδα του καταστήµατος. 

πρέπει να κάνει εγγραφή. 
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5. User add personal information 

Ο χρήστης εισάγει τα

6. Return to home page

Το σύστηµα µεταφέρει

7. Visit a page with a product 

Επίσκεψη κάποιας σελίδας

8. User put the product in the basket 

O χρήστης τοποθετεί

9. Return with the product in the basket 

Το σύστηµα µεταφέρει

10. User go to the basket 

Ο χρήστης µεταβαίνει

11. Proceed to finish the order 

Προώθηση προς διεκπεραίωση

12. Choose payment method 

Επιλογή τρόπου πληρωµής

4.4.2 Ακολουθία αλληλοεπιδράσεων

Ο κάθε διαχειριστής που

ακολούθως να εισέλθει στη

πελατών και να τις διεκπεραιώσει

Στην εικόνα 5.11 φαίνεται

διαχειριστεί το σύνολο των παραγγελιών

Εικόνα 4.12 Πορεία που

παραγγελιών. 
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User add personal information � Great a user 

χρήστης εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία για δηµιουργία

Return to home page 

σύστηµα µεταφέρει το χρήστη στην αρχική σελίδα του καταστήµατος

Visit a page with a product �Products 

ας σελίδας που περιέχει κάποιον προϊόν. 

User put the product in the basket � Basket 

χρήστης τοποθετεί το προϊόν στο καλάθι. 

Return with the product in the basket � Products 

σύστηµα µεταφέρει το χρήστη στα προϊόντα. 

User go to the basket � Basket 

χρήστης µεταβαίνει στο χώρο του καλαθιού. 

Proceed to finish the order � Order  

προς διεκπεραίωση την παραγγελία. 

Choose payment method � Order completed 

τρόπου πληρωµής για ολοκλήρωση της παραγγελίας

Ακολουθία αλληλοεπιδράσεων διαχειριστή 

που επισκέπτεται την εφαρµογή πρέπει 

στη σελίδα του διαχειριστή για να δει τις παραγγελίες

τις διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει όλα τα δικαιώµατα

φαίνεται η πορεία που ακολουθεί ένας διαχειριστής

σύνολο των παραγγελιών. 

που ακολουθεί ο διαχειριστής για διεκπεραίωση

καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 
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δηµιουργία λογαριασµού 

σελίδα του καταστήµατος. 

 

παραγγελίας. 

 να συνδεθεί και 

ς παραγγελίες των 

δικαιώµατα χρήστη. 

ένας διαχειριστής για να 

 

διεκπεραίωση των 
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1. Admin visit the page � Home Page of E-shop 

Ο διαχειριστής επισκέπτεται τη αρχική σελίδα του καταστήµατος. 

2. Login � Login 

ο διαχειριστής συνδέεται στο σύστηµα.  

3. Return to home page 

Το σύστηµα µεταφέρει το χρήστη στην αρχική σελίδα του καταστήµατος. 

4. Go to Dashboard � Home Page of Dashboard 

Ο διαχειριστής εισέρχεται στην αρχική σελίδα του dashboard 

5. Check if there are any Orders �Orders 

Ο διαχειριστής ελέγχει αν υπάρχουν τυχών παραγγελίες. 

6. Ship Orders � Orders Shipper  

Οι παραγγελίες µεταβιβάζονται στο µεταφορέα. 

7. Orders Shipped 

8. Ο διαχειριστής ενηµερώνεται για την παράδοση των παραγγελιών. 

 

4.5 ∆ιαγράµµατα ρόλων (use case diagrams)  

 

Το διάγραµµα ρόλων χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση του πλαισίου 

λειτουργίας του συστήµατος καθώς και τις προδιαγραφές του µε απώτερο σκοπό  

• Να καθορίσει και να περιγράψει τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος 

• Να δώσει µια σαφή και συνεπή περιγραφή για το τι θα πρέπει να κάνει το 

σύστηµα 

• Να παρέχει την κατάλληλη βάση για να γίνονται έλεγχοι γιά επαλήθευση 

του συστήµατος.  

• Να παρέχει την ικανότητα ν’ ανιχνεύονται (εντοπίζονται) οι λειτουργικές 

απαιτήσεις µέσα στις κλάσεις και τις λειτουργίες του συστήµατος  
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Στην εικόνα 5.12 παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος όπου 

εµφανίζονται οι δυνατότητες κάθε χρήστη στην συγκεκριµένη εφαρµογή που είναι: 

� Ανεύρεση Προϊόντων. 

� Αγορά Προϊόντων. 

� Ανασκόπηση των παραγγελιών του. 

� Καταχώριση Αξιολόγησης. 

� Εµφάνιση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων. 

 

Οι ίδιες δυνατότητες προσφέρονται και στον διαχειριστή µε επιπρόσθετη τη 

δυνατότητα Αποστολής Παραγγελιών. 

 

Εικόνα 4.13 Πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος. 

 

ΟΙ δυνατότητες του προγράµµατος µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις 

ανάγκες του προγράµµατος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Η Εφαρµογή Από Την Πλευρά Του Πελάτη 

 

5.1 Αρχική σελίδα της εφαρµογής 

Όπως κάθε e-shop έτσι και αυτό έχει 2 επιλογές στην αρχική σελίδα για 

εξασφάλιση της δυνατότητας διεκπεραίωσης αγορών. 

 
Εικόνα 5.1 Αρχική σελίδα e-shop. 

 

Οι επιλογές αυτές είναι η Σύνδεση και Εγγραφή τα στοιχεία των οποίων  

καταχωρούνται στις σελίδες σελίδα σύνδεσης και σελίδα εγγραφής.  

Κάθε καινούργιος χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή στην εφαρµογή για να µπορεί 

να την χρησιµοποιήσει και αυτό γίνετε µε το πάτηµα του κουµπιού Εγγραφή στο 

menu της αρχικής σελίδας.  

Μετά από επιτυχή εγγραφή ο νέος εγγεγραµµένος χρήστης µετά από κάθε 

επίσκεψη στην ιστοσελίδα θα µπορεί να συνδέεται µε την εφαρµογή 

καταχωρώντας µονάχα το email και τον κωδικό που καταχώρησε κατά την αρχική 

εγγραφή.
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5.2 Σελίδα Εγγραφής 

Ο νέος χρήστης συµπληρώνει τα προσωπικά του στοιχειά στα υποχρεωτικά πεδία 

της φόρµας εγγραφής που προτείνεται από την εφαρµογή και πατά το κουµπί 

εγγραφή για να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Σε περίπτωση ελλιπούς ή 

λανθασµένης συµπλήρωσης των πεδίων, στην προσπάθεια εγγραφής η 

εφαρµογή υποδεικνύει το πεδίο όπου υπάρχει λάθος.  

 

Εικόνα 5.2 Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων νέου χρήστη. 

 

5.3 Σελίδα Σύνδεσης 

Σε κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα ο χρήστης θα µπορεί να συνδέεται µε την 

εφαρµογή καταχωρώντας µονάχα το email και το κωδικό. 

 

Εικόνα 5.3 Καταχώρηση στοιχείων εγγεγραµµένου χρήστη. 
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5.4 Αρχική Σελίδα 

Μετά από κάθε επιτυχή εγγραφή ή σύνδεσης τότε η εφαρµογή θα παρουσιάσει 

την αρχική σελίδα όπου ο χρήστης είναι αποκτά τη δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων. 

 
Εικόνα 5.4 Η αρχική σελίδα µε συνδεδεµένο χρήστη. 

 

Κάθε εγγεγραµµένος χρήστης µε το πάτηµα του ονόµατος του στο πάνω δεξιά 

µέρος της αρχικής σελίδας έχει πρόσβαση σ’ ένα πτυσσόµενο µενού (dropdown 

menu) µε επιλογές Profile, Ιστορικό αγορών, και τη δυνατότητα Αποσύνδεσης. 

 

Εικόνα 5.5 Επιλογές που προσφέρονται στο συνδεδεµένο χρήστη. 
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5.5 Σελίδα Profile 

Στη σελίδα profile φαίνονται τα προσωπικά στοιχειά του χρήστη. Πατώντας το 

κουµπί Επεξεργασία Profile µεταφέρεται στη σελίδα που του παραχωρείται η 

δυνατότητα τροποποίησης των προσωπικών του στοιχείων. 

 

Εικόνα 5.6 Προβολή προσωπικών στοιχείων χρήστη  

 

Κάθε εγγεγραµµένος χρήστης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει τα 

προσωπικά του στοιχεία και στην συνέχεια πατώντας το κουµπί Ενηµέρωση 

χρήστη αποθηκεύει τα νέα προσωπικά του στοιχεία.  

 

Εικόνα 5.7 Ο χρήστης µπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία. 
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5.6 Αγορά προϊόντων 

Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστηµα η εφαρµογή παραχωρεί στο χρήστη το 

προσωπικό του «καλάθι». Αφού επιλέξει το προϊόν που επιθυµεί µπορεί να το 

τοποθετήσει στο προσωπικό του καλάθι πατώντας το κουµπί προσθήκη στο 

καλάθι. Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για κάθε νέο προϊόν.  

 
Εικόνα 5.8 Προσθήκη προϊόντων στο καλάθι. 

 

Με το πάτηµα στο εικονίδιο του καλαθιού στο πάνω δεξιά µέρος της αρχικής 

σελίδας εξασφαλίζεται πλήρη ενηµέρωση µε το περιεχόµενο του καλαθιού. Αν 

κάποιον προϊόν δεν είναι επιθυµητό προς αγορά, µε το πάτηµα του εικονιδίου  _ 

αφαιρείται από το καλάθι. Στο καλάθι αγορών τώρα βρίσκονται όλα τα προϊόντα 

που έχει επιλέξει ο χρήστης. Με το πάτηµα του κουµπιού Προς παραγγελία 

προχωρεί στην παραγγελία. 

 
Εικόνα 5.9 Προβολή προϊόντων στο καλάθι. 
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Στο στάδιο της παραγγελίας παρουσιάζονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη 

καθώς και οι επιλογές του τρόπου πληρωµής της. Η εφαρµογή επιτρέπει σειρά 

επιλογών όπως Αντικαταβολή (µετρητά), Κατάθεση στην τράπεζα και PayPal  

Η παραγγελία ολοκληρώνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Ολοκλήρωση 

παραγγελίας. 

 
Εικόνα 5.10 Ολοκλήρωση παραγγελίας. 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελία επιβεβαιώνεται µε το ακόλουθο µήνυµα. 

 
Εικόνα 5.11 Επιτυχής ολοκλήρωση παραγγελίας. 

 

5.7 Ιστορικό αγοράς προϊόντων - Υour purchases 

Η επιλογή Ιστορικό αγορών θα παρουσιάσει το σύνολο των προϊόντων που 

αγοράστηκαν από το συγκεκριµένο χρήστη. 

 
Εικόνα 5.12 Επιλογή επισκόπησης συνόλου αγορών. 
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Στη σελίδα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο των αγορών που 

διεκπεραίωσε ο συγκεκριµένος χρήστης. 

 
Εικόνα 5.13 Επισκόπηση συνόλου αγορών. 

 

5.8 Αναζήτηση προϊόντων 

Για εύκολη και γρήγορη ανεύρεση του επιθυµητού προϊόντος από τον χρήστη η 

εφαρµογή διαθέτει τη µηχανή Αναζήτησης. Με την εισαγωγή στο πεδίο 

αναζήτησης τουλάχιστο ενός χαρακτήρα, µε το πάτηµα του φακού ή του πλήκτρου 

Enter η µηχανή αναζήτησης παρουσιάζει όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο site 

εφ’ όσο η ονοµασία τους περιέχει τους χαρακτήρες που δηλώθηκαν. 

 

 

Εικόνα 5.14 Αναζήτηση προϊόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η Εφαρµογή Από Την Πλευρά Του ∆ιαχειριστή 

 

Όπως κάθε eshop έτσι και εδώ υπάρχει η δυνατότητα να µπορούµε να 

διαχειριστούµε το site µέσω της επιλογής dashboard νοουµένου ότι έχουν 

εξασφαλιστεί δικαιώµατα διαχειριστή από τον δηµιουργό. Το δικαίωµα διαχείρισης 

προνοείται από τον δηµιουργό και γίνεται εµφανές µε την επιπρόσθετη επιλογή 

Dashboard που εµφανίζεται στο πτυσσόµενο µενού (dropdown menu) κατά την 

σύνδεση στο κατάστηµα. 

 
Εικόνα 6.1 Η επιλογή Dashboard στο πτυσσόµενο µενού (dropdown menu) 

 

6.1 Κεντρική σελίδα dashboard 

Με την επιλογή Dashboard η εφαρµογή µεταφέρει τον διαχειριστή στην κεντρική 

σελίδα του dashboard (.Εικόνα 6.2). 

 
Εικόνα 6.2 Η αρχική σελίδα Dashboard 

 

6.2 Επιλογές dashboard 

Στ’αριστερά υπάρχουν 4 επιλογές: Κατηγορίες, Υποκατηγορίες, Προϊόντα και 

Προδιαγραφές. Στο κέντρο υπάρχουν οι πληροφορίες για νέους εγγεγραµµένους 

χρήστες στο κατάστηµα ενώ στα δεξιά οι παραγγελίες που τοποθέτησαν οι 
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χρήστες, αρχής γενοµένης από την ώρα 00:01 της τρέχουσας ηµέρας µέχρι τη 

τρέχουσα στιγµή. 

6.3 Υποεπιλογές  

Κάθε επιλογή εµφανίζει δύο υποεπιλογές.  

6.3.1 Υποεπιλογές  Κατηγοριών 

Η επιλογή Κατηγορίες εµφανίζει τις: “Όλες οι Κατηγορίες” και “Προσθήκη 

Κατηγοριών” 

6.3.1.1 Όλες οι Κατηγορίες 

Η Εικόνα 6.3 δείχνει τις κατηγορίες προϊόντων που είναι περασµένα στην βάση 

δεδοµένων µαζί µε τις υποκατηγορίες τους για γρήγορη επισκόπηση και οι οποίες 

µπορούν να τροποποιηθούν ή ακόµη να διαγραφούν. Αυτό επιτυγχάνεται µε το 

πάτηµα της Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή αντίστοιχα στη δεξιά πλευρά της σελίδας. 

 
Εικόνα 6.3 Οι κατηγορίες προϊόντων στην βάση δεδοµένων 

 

Με το πάτηµα της Επεξεργασία θα εµφανιστεί η φόρµα (Εικόνα 6.4) η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης της ονοµασίας της κατηγορίας. Για να 

αποθηκευτεί η αλλαγή αυτή πρέπει να πατηθεί το κουµπί Ενηµέρωση κατηγορίας. 

 
Εικόνα 6.4 Η φόρµα Επεξεργασίας Κατηγορίας 



Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 

Φίλιππος Βασιλείου                                                                                                                          48 

 

Με το πάτηµα της ∆ιαγραφής θα διαγραφεί ανεπιστρεπτί η κατηγορία. 

6.3.1.2 Προσθήκη Κατηγοριών 

Στην Εικόνα 6.5 παρουσιάζεται η φόρµα που δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας 

καινούργιων κατηγοριών. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη πρέπει να πατηθεί το 

κουµπί Προσθήκη κατηγορίας. 

 
Εικόνα 6.5 Η φόρµα Προσθήκης Κατηγορίας 

 

6.3.2 Υποεπιλογές Υποκατηγοριών 

Η επιλογή Υποκατηγορίες εµφανίζει τις: “Όλες οι Υποκατηγορίες” και “Προσθήκη 

Υποκατηγοριών” 

Όλες οι Υποκατηγορίες 

Η Εικόνα 6.6 δείχνει τις υποκατηγορίες προϊόντων που είναι περασµένα στην 

βάση δεδοµένων και οι οποίες µπορούν να τροποποιηθούν ή ακόµη να 

διαγραφούν. Αυτό επιτυγχάνεται µε το πάτηµα της Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή 

αντίστοιχα στη δεξιά πλευρά της σελίδας. 

 
Εικόνα 6.6 Οι υποκατηγορίες προϊόντων στην βάση δεδοµένων 
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Με το πάτηµα της Επεξεργασία θα εµφανιστεί η φόρµα (Εικόνα 6.7) η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης εκτός της ονοµασίας της υποκατηγορίας 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που ανήκουν σε αυτή την 

υποκατηγορία. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές αυτές πρέπει να πατηθεί το 

κουµπί Ενηµέρωση υποκατηγορίας. 

 
Εικόνα 6.7 Η φόρµα Ενηµέρωση υποκατηγορίας 

 

Με το πάτηµα της ∆ιαγραφή θα διαγραφεί ανεπιστρεπτί η υποκατηγορία. 

 

6.3.2.1 Προσθήκη Υποκατηγοριών: 

Στην Εικόνα 6.8 παρουσιάζεται η φόρµα που δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας 

καινούργιων υποκατηγοριών. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη πρέπει να πατηθεί 

το κουµπί Προσθήκη υποκατηγορίας. 

 
Εικόνα 6.8 Η φόρµα Προσθήκης υποκατηγορίας 
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6.3.3 Υποεπιλογές Προϊόντων 

Η επιλογή Προϊόντα εµφανίζει τις: "Όλα τα Προϊόντα" και "Προσθήκη Προϊόντων" 

6.3.3.1 Όλα τα Προϊόντα 

Η Εικόνα 6.9 δείχνει τα προϊόντα που είναι περασµένα στην βάση δεδοµένων και 

τα οποία µπορούν να τροποποιηθούν ή ακόµη να διαγραφούν Αυτό επιτυγχάνεται 

µε το πάτηµα της Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή αντίστοιχα στη δεξιά πλευρά της 

σελίδας. 

 
Εικόνα 6.9 Τα προϊόντα στην βάση δεδοµένων 

 

Με το πάτηµα της Επεξεργασίας θα εµφανιστεί η φόρµα (Εικόνα 6.10) η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης εκτός της ονοµασίας του, τη ποσότητα , 

τη τιµή τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη φωτογραφίας του προϊόντος. Για να 

αποθηκευτούν οι αλλαγές αυτές πρέπει να πατηθεί το κουµπί Ενηµέρωση 

προϊόντος. 

 

Εικόνα 6.10 Η φόρµα Ενηµέρωση προϊόντος 

Με το πάτηµα της ∆ιαγραφή θα διαγραφεί ανεπιστρεπτί το προϊόν µαζί µε τις 

προδιαγραφές του.  
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6.3.3.2 Προσθήκη Προϊόντων: 

Στην Εικόνα 6.11 παρουσιάζεται η φόρµα που δίνει την δυνατότητα προσθήκης  

καινούργιων προϊόντων. Κατά την προσθήκη προϊόντων εκτός των 

χαρακτηριστικών εισάγεται και η φωτογραφία του προϊόντος. Για να ολοκληρωθεί 

η προσθήκη πρέπει να πατηθεί το κουµπί Προσθήκη Προϊόντων. 

Το σύνολο των φωτογραφιών των προϊόντων παρουσιάζεται στα Παράρτηµα Ι. 

 
Εικόνα 6.11 Η φόρµα Προσθήκης Προϊόντων 

 

6.3.4 Υποεπιλογές Προδιαγραφών 

Η επιλογή Προδιαγραφές εµφανίζει τις: "Όλες οι Προδιαγραφές" και " Προσθήκη 

Προδιαγραφών " 

6.3.4.1 Όλες οι Προδιαγραφές 

Η Εικόνα 6.12 δείχνει τις προδιαγραφές των προϊόντων που είναι περασµένα 

στην βάση δεδοµένων και τα οποία µπορούν να τροποποιηθούν ή ακόµη να 

διαγραφούν. Αυτό επιτυγχάνεται µε το πάτηµα της Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή 

αντίστοιχα στη δεξιά πλευρά της σελίδας. 

 
Εικόνα 6.12 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων  



Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 

Φίλιππος Βασιλείου                                                                                                                          52 

 

Με το πάτηµα της Επεξεργασία θα εµφανιστεί η φόρµα (Εικόνα 6.13) η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα τροποποίησης της ονοµασίας των προδιαγραφών των 

προϊόντων. Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές αυτές πρέπει να πατηθεί το κουµπί 

Ενηµέρωση προδιαγραφής. 

 
Εικόνα 6.13 Η φόρµα Ενηµέρωση προδιαγραφής 

 

Με το πάτηµα της ∆ιαγραφή θα διαγραφεί ανεπιστρεπτί η επιλεγόµενη 

προδιαγραφή του προϊόντος.  

 

6.3.4.2 Προσθήκη Προδιαγραφών: 

Στην Εικόνα 6.14 παρουσιάζεται η φόρµα που δίνει την δυνατότητα προσθήκης  

καινούργιων προδιαγραφών. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη πρέπει να πατηθεί 

το κουµπί Προσθήκη προδιαγραφής. 

 
Εικόνα 6.14 Η φόρµα Προσθήκη προδιαγραφής 

 

6.4 Λίστα παραγγελιών: 

Η λίστα παραγγελιών έχει πρόσβαση µέσα από την αρχική σελίδα του 

dashboard.(βλ. Εικόνα 6.2) στην δεξιά στήλη της σελίδας πατώντας το κουµπί 

Μετάβαση στις παραγγελίες. Η εφαρµογή θα µεταφέρει το διαχειριστή στην 

σελίδα των µη διεκπεραιωµένων παραγγελιών.(Εικόνα 6.15) 

Στην λίστα παρουσιάζονται η ποσότητα, η φωτογραφία, η ονοµασία, η τιµή και ο 

τρόπος πληρωµής  του κάθε προϊόντος που έχει παραγγελθεί. Μετά από κάθε 

παραγγελία ακολουθεί η συνολική τιµή της και η κατάσταση διεκπεραίωσης της 

παραγγελίας. 
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Η κατάσταση διεκπεραίωση της παραγγελίας παρουσιάζει τρεις  επιλογές. Η 

πρώτη επιλογή Αναµονή επιλέγετε αυτόµατος µε την εµφάνιση τις παραγγελίας, 

η επιλογή Αποστάληκε επιλέγετε από τον διαχειριστή µε την προϋπόθεση ότι η 

παραγγελία έχει παραδοθεί στο µεταφορέα για µεταφορά της στον πελάτη και η 

επιλογή Παραδόθηκε όταν ο πελάτης επιβεβαιώσει την παραλαβή του προϊόντος. 

 
Εικόνα 6.15 Η λίστα παραγγελιών 

 

6.5 Αναζήτηση: 

Η εφαρµογή Αναζήτησης επιτρέπει στο διαχειριστή να κάνει αναζήτηση στο 

περιεχόµενο των στοιχείων που είναι καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Μέσα από την σελίδα αυτή υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθούν ή ακόµη να 

διαγραφούν τα στοιχεία από την βάση δεδοµένων Αυτό επιτυγχάνεται µε το 

πάτηµα της Επεξεργασία ή ∆ιαγραφή αντίστοιχα στη δεξιά πλευρά της σελίδας. 

 
Εικόνα 6.16 Η εφαρµογή Αναζήτησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Υλικοτεχνικά µέσα για την ανάπτυξη της µελέτης 

 

7.1 Απαιτούµενο Υλικό 

Για την δηµιουργία του χρησιµοποιήθηκε ένας προσωπικός υπολογιστή. 

Για τη δηµοσιοποίηση του eshop υπάρχει πρόθεση εγκατάστασης του σε Online 

Server µε την καταβολή του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

7.2 Απαιτούµενο Λογισµικό 

7.2.1 LARAVEL :- Για την δηµιουργία των σελίδων του eshop εγκαταστάθηκε το 

framework («σκελετός») που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα εισαγωγής του 

απαραίτητου κώδικα. 
Τα βήµατα εγκατάστασης του Laravel παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙI.  

7.2.2 ATOM:- Για την εγγραφή του κώδικα, απαραίτητου για τη δηµιουργία των 

σελίδων του eshop, εγκαταστάθηκε ο κωδικογράφος (editor) ATOM.  
Τα βήµατα εγκατάστασης του ATOM παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙΙI.  
7.2.3 ΧΑΜPP:- Για να εξασφαλιστεί η εικονική βάση δεδοµένων MySQL που 

είναι το σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων, απαραίτητο για το 

τρέξιµο ενός εξυπηρετητή (server), παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε 

ένα σύνολο βάσεων δεδοµένων εγκαταστάθηκε το λογισµικό  ΧΑΜPP. 

Τα βήµατα εγκατάστασης του ΧΑΜPP παρουσιάζονται στο Παράρτηµα ΙV. 

7.2.4 NAVICAT :- Για να εξασφαλιστεί η διαχείριση της εικονική βάση δεδοµένων 

MySQL εγκαταστάθηκε το πρόγραµµα Navicat. 

Τα βήµατα εγκατάστασης του Navicat παρουσιάζονται στο Παράρτηµα V. 
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Συµπεράσµατα  

∆ηµιουργώντας το συγκεκριµένο ισότοπο, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το 

Model View Controler (MVC) δίνουν πλέον απεριόριστες δυνατότητες. Οι 

δυνατότητες περιορίζονται µόνο από την δηµιουργικότητά και  καλλιτεχνική 

ιδιαιτερότητα του δηµιουργού !  

Εν κατακλείδι, η σωστότερη επιλογή για την δηµιουργία του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος (e-shop) για προώθηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων 

ήταν η εφαρµογή Laravel. Με τον τεράστιο αριθµό εντολών και παραµέτρων και 

συνδιασµών αυτών έκανε πολύ απλή την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος 

προέκυπτε καθ’ όλη την διάρκεια της κατασκευής. 

Το σηµαντικότερό όµως «εργαλείο» θεωρείται όπως και σε κάθε eshop, η 

δυνατότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω της επιλογής 

dashboard νοουµένου ότι εξασφαλίζονται δικαιώµατα διαχειριστής από το 

σχεδιαστή. Σε ένα φιλικό για το χρήστη περιβάλλον µπορούν να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες και αναγκαίες αλλαγές σε θέµατα κατηγοριών, υποκατηγοριών, 

προϊόντων, τιµών και τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων. 

Όλα αυτά τα εργαλεία συνέτειναν στην οργάνωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

εύκολα και γρήγορα δίνοντας πολλές εναλλακτικές επιλογές σε οτιδήποτε υπήρχε 

ανάγκη να δηµιουργηθεί. Επίσης µε τις συνεχείς ανανεώσεις των εκδόσεων του, 

λύνονται όποια τυχόν προβλήµατα είχαν οι προηγούµενες, πράγµα που βοηθάει 

πολύ το σχεδιαστή. Επιπλέον χρησιµοποιώντας γνώσεις σε HTML, CSS, PHP και 

MySQL επετεύχθη η δηµιουργία µιας εντυπωσιακή και ξεχωριστή από πλευράς 

διακόσµησης ιστοσελίδα, εύχρηστης και φιλικής προς το χρήστη.  

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα που δηµιουργήθηκε είναι ένα κατάστηµα πώλησης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που στόχο έχει την προβολή της 

συνολικής εικόνας µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον συγκεκριµένο 

τοµέα µε απώτερο σκοπό την αύξηση των πελατών της και κατά συνέπεια την 

αύξηση των πωλήσεων και του κέρδους. Ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης 

είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ο οποίος µέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος θα µπορεί να παραγγείλει τα προϊόντα που θέλει άµεσα και σε 

πολύ καλές τιµές. Τα προϊόντα της σελίδας µπορούν να ανανεώνονται από τον 

διαχειριστή της σελίδας ή από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης πολύ απλά και 

γρήγορα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

Εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν

        

[Link  Εικόνας]  

 [Link  Εικόνας] 

       [Link  Εικόνας]  
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χρησιµοποιήθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστηµα

         

 [Link  Εικόνας]       [Link  Εικόνας

 

    [Link  Εικόνας]    [Link

 

   [Link  Εικόνας] 
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κατάστηµα.  

                                              

Εικόνας] 

 

Link  Εικόνας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Εγκατάσταση του Laravel

 

Βήµα 1: Για την 

που ονοµάζεται Composer

σελίδα του. Η είσοδο στην ιστοσελίδα

 

Βήµα 2: Όταν εµφανιστεί

 

 Στην αρχική οθόνη επιλέγεται

 

    Επιλογή Install για εγκατάσταση
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Laravel  framework 

 εγκατάσταση του Laravel είναι αναγκαίο το

Composer που µπορεί να εγκατασταθεί µέσα από

είσοδο στην ιστοσελίδα επιτυγχάνεται πατώντας εδώ

Όταν εµφανιστεί ο installer αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης

επιλέγεται next      Επιλέγεται ξανά next      

   

εγκατάσταση   Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

   

Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με το προγραμματιστικό περιβάλλον Laravel 

Φίλιππος Βασιλείου                                                                                                                          57 

είναι αναγκαίο το πρόγραµµα 

από την επίσηµη 

εδώ. 

 

διαδικασία εγκατάστασης. 

 

ολοκληρώθηκε!      
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Βήµα 3: Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Composer µε το πάτηµα 

του Start Menu επιλέγεται το Command Prompt (cmd) µέσα στο οποίο ορίζεται η 

επιθυµητή τοποθεσία εγκατάστασης του laravel (πχ. cd ../.. για να καταλήξει στο 

home directory του δίσκου)  και µε την θα πληκτρολόγηση της εντολής "composer 

create-project --prefer-dist /laravel test" θα δωθεί το όνοµα test στο 

νεοδηµιουργηθέν φάκελλο που θα περιέχει τους φακέλλους και αρχεία του project. 

Αρχική οθόνη του cmd. 
 

Βήµα 4:  Με το πάτηµα του πλήκτρου Enter θα εµφανιστεί µια νέα λίστα 

που τελειώνει µε το µήνυµα "Application key […..] set successfully" που δηλώνει 

την επιτυχή εγκατάσταση του laravel. 

 

Αρχική οθόνη του cmd µετά την εγκατάσταση του Laravel. 
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Βήµα 5: Για την εκτέλεση

Prompt (cmd) και πληκτρολογούµε

κατά σειρά ακολουθίας

προηγουµένως και πατάµε

serve" για να µπει σε λειτουργία

 

Βήµα 6: Για να επιβαιβαιωθεί

του επιτυχώς, µε την εισαγωγή

http://localhost:8000 και το

Laravel επιβεβαιώνεται η επιτυχής
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την εκτέλεση του χρησιµοποιείται και πάλι

και πληκτρολογούµε την εντολή cd ακολουθούµενη

ακολουθίας όπου έχει αποθηκευτεί το Laravel

και πατάµε. Στην συνέχεια πληκτρολογείται η εντολή

µπει σε λειτουργία ο εικονικός server στο υπολογιστή

Για να επιβαιβαιωθεί ότι ο εικονικός server ξεκίνησε

µε την εισαγωγή στο παράθυρο του browser 

και το πάτηµα του πλήκτρου enter, αν εµφανιστεί

η επιτυχής εγκατάσταση Laravel. 
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χρησιµοποιείται και πάλι το Command 

ακολουθούµενη από το path 

Laravel framework 

εντολή "php artisan 

υπολογιστή. 

 

ξεκίνησε την λειτουργία 

του browser της URL 

εµφανιστεί η λέξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

Εγκατάσταση του Text  Editor µέσω του ATOM 

 

Βήµα 1: Για την εγκατάσταση του Text Editor είναι αναγκαίο το πρόγραµµα 

που ονοµάζεται ATOM που µπορεί να εγκατασταθεί µέσα από την επίσηµη σελίδα 

του. Η είσοδο στην ιστοσελίδα επιτυγχάνεται πατώντας εδώ. 

 

 

Βήµα 2: Όταν εµφανιστεί ο installer αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης και 

από µόνο του το πρόγραµµα ολοκληρώνει την εγκατάσταση. 

Αρχική οθόνη εγκατάστασης 
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Βήµα 3: Χρησιµοποιώντας την αρχική σελίδα του Text Editor όπως αυτή 

εµφανίστηκε από το προηγούµενο βήµα, µε το πάτηµα της επιλογής “Open a 

Project” επιλέγεται και ανοίγεται ο φάκελος που περιέχει το Laravel.

 

 

Βήµα 4: Στη σελίδα που εµφανίζεται ξεκινά η πληκτρολόγηση του κώδικα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

Εγκατάσταση της MySQL µέσω του ΧΑΜPP 

 

Βήµα 1: Για την εγκατάσταση της MySQL είναι αναγκαίο το πρόγραµµα 

που ονοµάζεται ΧΑΜPP που µπορεί να εγκατασταθεί µέσα από την επίσηµη 

σελίδα του. Η είσοδο στην ιστοσελίδα επιτυγχάνεται πατώντας εδώ. 

 

 

Βήµα 2: Όταν εµφανιστεί  ο installer αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης. 

Το µήνυµα που εµφανίζεται παροτρύνει να µην γίνει εγκατάσταση του XAMPP στο 

φάκελο C:\Program Files (x86).Με το πάτηµα ΟΚ θα συνεχίσει η εγκατάσταση. 
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  Στην αρχική οθόνη επιλέγεται next       Επιλέγεται ξανά next 

    
 
 Ορίζεται η τοποθεσία για εγκατάσταση  Επιλέγεται ξανά next 

    
 
      Επιλογή next για εγκατάσταση        Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε!      

    
 
Με το πάτηµα του κουµπιού Finish θα εµφανιστεί η αρχική οθόνη του XAMPP 

Control Panel. 
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Βήµα 3: Για να ενεργοποιηθεί η εικονική βάση δεδοµένων επιλέγεται το 

κουµπί start στην κατηγορια MySQL του XAMPP Control Panel που θέτει σε 

λειτουργία την εικονική βάση δεδοµένων στο υπολογιστή. 

 

Αρχική οθόνη του XAMPP Control Panel 

 

 

Αρχική οθόνη του XAMPP Control Panel τρέχοντας την εικονική βάση στο 

υπολογιστή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Εγκατάσταση του Navicat για διαχείριση εικονικής βάσης δεδοµένων 

 

Βήµα 1: Για την διαχείριση της εικονικής βάσης δεδοµένων είναι αναγκαίο 

το πρόγραµµα που ονοµάζεται Navicat που µπορεί να εγκατασταθεί µέσα από την 

επίσηµη σελίδα του. Η είσοδο στην ιστοσελίδα επιτυγχάνεται πατώντας εδώ. 

 
 

Βήµα 2: Όταν εµφανιστεί ο installer αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης. 

 Στην αρχική οθόνη επιλέγουµε next       Αποδεχόµαστε τους όρους χρήσης 

    

 

Ορίζουµε τοποθεσίας για εγκατάσταση   Στην συνεχεία επιλέγουµε ξανά next 
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        Επιλογή Install για εγκατάσταση       Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! 

       
 
 

Βήµα 3: Για την διαχείριση της εικονική βάση πρέπει να συµπληρωθούν τα 

στοιχεία που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε αυτή. Για να γίνει 

αυτό πρέπει να πατηθεί το κουµπί Connection και ακολούθως να επιλεγεί η 

πρώτη από τις τρείς επιλογές που προτείνονται, δηλαδή η επιλογή MySQL. 

 

 

Βήµα 4: Συµπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνδεση µε 

την βάση και το πάτηµα ΟΚ εξασφαλίζεται πρόσβαση στην βάση δεδοµένων. 
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Βήµα 5: Κάνοντας επιλογή του ονόµατος της βάσης δεδοµένων 

εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής µέσα από αριθµό βάσεων δεδοµένων.  

Η βάση localhost έχει διάφορες βάσεις ήδη προεγκατεστηµένες για την οµαλή 

λειτουργία του προγράµµατος. 

Το πρόγραµµα από µόνο του έχει δηµιουργήσει και µια άδεια βάση ονόµατι test 

που µπορεί να συµπληρωθεί  µε πληροφορίες του χρήστη. 

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης όλων των υφιστάµενων βάσεων καθώς και 

η δηµιουργία απεριόριστου αριθµού νέων βάσεων. 

Στο Project αυτό για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού καταστήµατος έχει 

δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων ονόµατι eshop, όπου αποθηκεύονται όλες οι 

πληροφορίες που έχουν άµεση σχέση µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Πηγαίος κώδικας από https://laravel.com/ και http://getbootstrap.com/css/  

Dashboard layout  κατέβηκε από https://adminlte.io/  

Product information and specification  από http://www.phonearena.com/ και 

http://www.public-cyprus.com.cy/ 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/epp/2013/SifakiSofia/attached-document-

1387444936-659531-27949/SifakiSofia2013.pdf 

[Εικόνα 2.1] http://www.dubberly.com/articles/model-view-controller-pattern.html   


