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Δπραξηζηίεο
Καηά ηελ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζηάζεθε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ε ζπκβνιή νξηζκέλσλ αλζξψπσλ. Θα ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα ηνπο επραξηζηήζσ
ζεξκά.
Δπραξηζηψ θαηαξράο ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο επξχηεξνπο ζηελνχο ζπγγελείο κνπ πνπ απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή πίζηεςαλ ζε εκέλα, θακηά θνξά πεξηζζφηεξν θαη απφ εκέλα ηελ ίδηα, θαη κε
ζηήξηδαλ ζπλέρεηα. Τνπο αγαπψ θαη ηνπο επραξηζηψ ζεξκά θαη ππφζρνκαη νη θφπνη ηνπο λα κελ
πάλε ρακέλνη.
Σηελ πξνζπάζεηα κνπ απφ ην μεθίλεκα έσο ην πέξαο ηεο εξγαζίαο αλεθηίκεηε ππήξμε ε
ζπκβνιή θαη ν ξφινο ηνπ Καζεγεηή θχξην Νηθφιαν Μαηζαηζίλε. Τνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ
ζπκπαξάζηαζε, ηα πνιχηηκα ζρφιηα, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ κνπ έθαλε θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ.
Δπραξηζηψ αθφκα ζεξκά θαη ηα άιια δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνλ Καζεγεηή θαη
επηβιέπνληα θχξην Σηαπξαθάθε Γεψξγην θαζψο θαη ηνλ θχξην Εεξβάθε Μηραήι πνπ κε
ζηήξημαλ φια απηά ηα ρξφληα εζηθά θαη πλεπκαηηθά θαη ζηελ παξνχζα θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο
δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Δπραξηζηψ αθφκε θαη φινπο ηνπο θίινπο κνπ , ζπλαδέιθνπο θαη κε, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ
πξνζπάζεηα απηή ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ θπζηθά ηξφπν.

Πεξίιεςε

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν έλα εθαξκνζκέλν ζην
WEB ζχζηεκα δεκνπξαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ηεο δεκνπξάηεζεο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ παξνπζηάδνπκε δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη αθφκε ζε
αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ πνπ νη κνξθέο ηεο εθεί πνηθίινπλ. Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ θαη ε εθαξκνγή ελφο πξαθηηθνχ ππφβαζξνπ ειεθηξνληθήο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζεζκνχ θαη ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηελ εμέηαζε θαη
ηελ έξεπλα αληίζηνηρσλ δεκνπξαηεξίσλ δηεζλψο.
Σην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη θάπνηεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο
δεκνπξαζίεο θαη ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο πνπ ππάξρνπλ. Έπεηηα ζην δεχηεξν θεθάιαην
κειεηνχληαη αληίζηνηρα κνληέια ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είλαη απφ ηα
πνην επξέσο δηαδεδνκέλα θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ππφδεηγκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ
ζπζηήκαηνο δεκνπξαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ Διιάδα. Σην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε
αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη αλαπηπρζεί θαη
ηέινο ζηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε γηα ηνλ είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ
αλαπηχμακε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ.
Ζ ελ ιφγσ εξγαζία ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο
πξννπηηθέο απηνχ ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ίζσο ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο λα απνηειέζνπλ ηε
βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία δεκνπξαηεξίσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηα
πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.

Κεθάιαην 1 Δηζαγσγή
1.1 Πξόινγνο
Έλαο δφθηκνο φξνο ησλ δεκνπξαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Wurman [1] Σχκθσλα κε ηνλ ίδην :
Οπιζμόρ 1.1 Κάθε ασζηηρά οριζμένο ζύνολο κανόνων για ηον καθοριζμό ηων όρων ανηαλλαγής
ενός αγαθού για κάποιο τρημαηικό ποζό ορίζεηαι ως δημοπραζία.
Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο είλαη έλαο νινέλα θαη πην δεκνθηιήο κεραληζκφο γηα ηελ
αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Μία ειεθηξνληθή δεκνπξαζία είλαη κία
δηθηπαθή εθαξκνγή πνπ δξα σο κεζάδνληαο αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη ζηνπο πσιεηέο θαη
ζηελ νπνία νη ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ έλα ζαθέο ζχλνιν θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
ππνβάιινληαη νη πξνζθνξέο.
Ζ ειεθηξνληθή αγνξά δεκνπξαζηψλ (e-auction) απνηειεί έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ
κεραληζκνχ αγνξνπσιεζίαο πνπ είλαη γλσζηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο δεκνπξαζίεο θαη μεθηλάεη
θάπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Αξρηθά, ππήξραλ πνιιέο επηθπιάμεηο, φκσο απηέο
ζηγά-ζηγά μεπεξάζηεθαλ κε απνηέιεζκα ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο λα ζπλαληάηαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν.
Οπζηαζηηθά απνηεινχλ ηελ ειεθηξνληθή εθδνρή ησλ παξαδνζηαθψλ δεκνπξαζηψλ, κε ηελ
δηαθνξά φηη δελ ππνρξεψλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπλεπξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε
θπζηθή ηνπνζεζία, αιιά απιψο λα ζπλαιιάζζνληαη ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ηεο νπνίαο είλαη κέιε.

1.2 Μνξθέο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο
Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο είλαη νη εμήο [1]:
1) B2C (Business to Consumer) Δπηρείξεζε ζε θαηαλαισηή.
2) B2B (Business to Business) Δπηρείξεζε ζε επηρείξεζε.
3) C2C (Consumer to Consumer) Καηαλαισηή ζε θαηαλαισηή.
4) C2B (Consumer to Business) Καηαλαισηή ζε επηρείξεζε.
Σηελ B2C κνξθή παξαηεξνχκε ηε ζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε θαηαλαισηέο νη νπνίνη
αγνξάδνπλ αγαζά γηα ηδία ρξήζε θαη φρη γηα κεηαπψιεζε.
Σηελ B2B κνξθή θαηαηάζζνπκε ηηο ζπλδηαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ
ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο. Απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
ζήκεξα. Ο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ ηδίξνπ ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
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είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ εθείλν πνπ παξαηεξείηαη ζην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ
ιηαλεκπφξην.
Σηελ C2C κνξθή ζπκκεηέρνπλ ηδηψηεο νη νπνίνη δηαθηλνχλ πξντφληα κεηαμχ ηνπο. Έηζη, έλαο
ηδηψηεο πνπιάεη έλα αληηθείκελν ζε θάπνηνλ άιιν κέζσ internet θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο π.ρ. ην eBay. Υπάξρεη πιεζψξα ηζηνζειίδσλ δεκνπξαζηψλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηψηεο λα πξνζθέξνπλ αληηθείκελα πξνο δεκνπξάηεζε.
Τέινο ζηελ κνξθή C2B επηηξέπεηαη ζηνλ αγνξαζηή λα νλνκαηίζεη κε ηελ δηθή ηνπ ηηκή έλα
πξντφλ ή κηα ππεξεζία θαη λα δεηήζεη ηηο πξνζθνξέο απφ ην ζχλνιν ησλ πσιεηψλ.
Πεξηιακβάλεη άηνκα πνπ πσινχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε νξγαληζκνχο, θαζψο θαη άηνκα πνπ
αλαδεηνχλ αγνξαζηέο, αιιειεπηδξνχλ κ’ απηνχο, θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζε κία ζπλαιιαγή.

1.3 Βαζηθά ζηάδηα δεκνπξαζίαο
Γηα ηελ δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε δεκνπξαζίαο αλεμαξηήηνπ κνξθήο θαη ζπκκεηερφλησλ, ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Τα βαζηθφηεξα ζηάδηα είλαη: α) ε ελεκέξσζε, β) ν ζρεδηαζκφο, γ) ε νξγάλσζε θαη δ) ε
εθηέιεζε, ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, ειεθηξνληθέο αγνξέο πνπ παξέρνπλ
επηπξνζζέησο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ησλ δεκνπξαηνχλησλ πξντφλησλ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ έλα
επηπιένλ ζηάδην. [2]
Δλεκέξσζε
Θεσξείηαη πνιχ βαζηθφ λα μέξεη ν δηνξγαλσηήο πσο αθξηβψο δνπιεχνπλ νη ειεθηξνληθέο
δεκνπξαζίεο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηη κπνξεί λα κπνξεί λα πεηχρεη κε ηελ δηεμαγσγή
ηνπο. Γη’ απηφ κειεηψληαη ηα είδε ή νη ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα δεκνπξαηεζνχλ θαη νη
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αγνξψλ ηνπο. Δπίζεο πξνηείλνληαη νη κνξθέο δεκνπξαζηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ
αθξηβψο ζηηο αλάγθεο ηνπ δηνξγαλσηή θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
ρεδηαζκόο
Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη πάλσ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πψιεζε/πξνκήζεηα. Αλαιχνληαη νη
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, φπσο : ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ν αληαγσληζκφο, ηα απνζέκαηα πνπ δεκνπξαηνχληαη θ.α.
Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη ε επηινγή ηεο κνξθήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αθνινπζεί ε
παξακεηξνπνίεζε ηεο, δειαδή ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, ην βήκα ηεο δεκνπξαζίαο, ε
δηάξθεηά ηεο, ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ ηέιεζε ηεο
δεκνπξαζίαο θ.α.
Οξγάλσζε
Σην ζηάδην απηφ θαινχληαη φινη φζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ λα παξαιάβνπλ ηελ
δηαθήξπμε θαη ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο. Γίλεηαη επίζεο ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επάλσ
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ληψζνπλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ φιε δηαδηθαζία.
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Δθηέιεζε
Σην ηειεπηαίν βαζηθφ ζηάδην, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά δεκνπξαζία, νη ζπκκεηέρνληεο
ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απφ ηνλ δηθφ ηνπο ρψξν, βιέπνληαο θάζε ζηηγκή πνηα είλαη ε
θαιχηεξε (επηθξαηνχζα) πξνζθνξά, ελψ ν δηνξγαλσηήο παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ
εμέιημή ηεο. Ζ δεκνπξαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή απφ ην ζχζηεκα.

1.4 Καηεγνξίεο ειεθηξνληθώλ δεκνπξαζηώλ
Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ δεκνπξαζίαο
επηζεκαίλνληαο ηελ ηζηνξηθή ηνπο αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή
αγνξά.
1.4.1 Παξαδνζηαθέο Γεκνπξαζίεο
Αγγιηθή Γεκνπξαζία
Ζ αγγιηθή δεκνπξαζία (English auction) απνηειεί έλα πιεηνδνηηθό κνληέιν δεκνπξαζίαο.
Φξνλνινγείηαη απφ ην 500 π.ρ. ζηελ Αγγιία θαη είλαη ην ζπλεζέζηεξν κνληέιν δεκνπξαζίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αγνξέο έξγσλ ηέρλεο θαη εηδψλ πνιπηειείαο. Ο δεκνπξάηεο πνπιάεη έλα
νηθνλνκηθφ αγαζφ ζε πνιινχο ελ δπλάκεη αγνξαζηέο. Ζ δεκνπξαζία μεθηλάεη κε κηα ζηαζεξή
ηηκή ε νπνία απμάλεηαη είηε θαηά ηαθηά πνζά είηε θαηά βνχιεζε ησλ αγνξαζηψλ. Ζ δεκνπξαζία
ζπλερίδεηαη κέρξη λα παξακείλεη κφλνο έλαο αγνξαζηήο, ν νπνίνο ζα έρεη θάλεη ηε κέγηζηε
ληθήηξηα πξνζθνξά. Σηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ε αγγιηθή δεκνπξαζία είλαη πνιχ δεκνθηιήο θαη
εθαξκφδεηαη απφ ην Sotheby, ηνλ νίθν Christy θαη ην eBay.
Οιιαλδηθή Γεκνπξαζία
Ζ νιιαλδηθή δεκνπξαζία (Dutch auction) απνηειεί έλα κεηνδνηηθό κνληέιν δεκνπξαζίαο.
Φξνλνινγείηαη απφ ην 1870 ζηελ Οιιαλδία θαη ζεσξείηαη πξσηφηππε ηδέα ελφο αγξφηε πνπ
επηζπκνχζε λα απινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο ζνδεηάο ηνπ. Όπσο θαη ζηελ αγγιηθή
δεκνπξαζία, ν δεκνπξάηεο πνπιάεη έλα νηθνλνκηθφ αγαζφ ζε πνιινχο ελ δπλάκεη αγνξαζηέο. Σε
αληίζεζε φκσο κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν, ε δεκνπξαζία μεθηλάεη κε κηα αξθεηά πςειή ηηκή –
ζηελ νπνία θξίλεηαη πνιχ απίζαλν λα ζπκθσλήζνπλ εμαξρήο νη αγνξαζηέο – ε νπνία κεηψλεηαη
ζηαδηαθά έσο φηνπ θάπνηνο αγνξαζηήο ηελ ζεσξήζεη ειθπζηηθή θαη πξνζπκνπνηεζεί λα
αγνξάζεη. Ζ κείσζε ηεο ηηκήο αλαθνηλψλεηαη θσλαρηά απφ ηνλ δεκνπξάηε ή δείρλεηαη απφ έλα
ξνιφη δεκνπξαζίαο, ην νπνίν ρηππάεη κε πησηηθή ηάζε κέρξη θάπνηνο αγνξαζηήο ην ζηακαηήζεη
γηα λα αγνξάζεη. Απηή ε κέζνδνο ελέρεη κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη γηα ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαζψο δελ πεξηέρεη δηαδνρηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο, αιιά κφλν
κηα πξνζθνξά ε νπνία ιήγεη ηε δεκνπξαζία. Οη δεκνπξάηεο ζέηνπλ ηηο αξρηθέο ηηκέο ρσξίο λα
κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξαζηψλ σο πξνο απηά. Απφ ηελ άιιε, φζνη
αγνξαζηέο αλακέλνπλ ηελ πηψζε ηεο ηηκήο, θηλδπλεχνπλ λα αηθληδηαζηνχλ απφ ηνπο άιινπο θαη
λα ράζνπλ ηε δεκνπξαζία ρσξίο λα θάλνπλ θακία θίλεζε.
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First Price Sealed Bid Auction
Σε απηή ηε κέζνδν, ε δεκνπξαζία είλαη θιεηζηή θαη θάζε ζπκκεηέρσλ έρεη ην δηθαίσκα λα
θαηαζέζεη κφλν κία πξνζθνξά. Ο αγνξαζηήο δελ γλσξίδεη ηηο πξνζθνξέο ησλ άιισλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ελζαξξχλεηαη λα δξάζεη νξζνινγηθά. Νηθεηήξηα είλαη ε κεγαιχηεξε
πξνζθνξά.
Second Price Sealed Bid (Vickrey) Auction
Απηή ε δεκνπξαζία, ε νπνία πξνηάζεθε απφ ηνλ λνκπειίζηα Vickrey, δηελεξγείηαη φπσο θαη ε
πξνεγνχκελε. Παξφηη φκσο ε ληθεηήξηα πξνζθνξά είλαη θαη πάιη ε κεγαιχηεξε, ν ληθεηήο δελ
πιεξψλεη ην αγαζφ ζηελ ηηκή πνπ πξνζέθεξε ίδηνο, αιιά ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζπλ έλα πάγην
πνζφ. Ζ ληθεηήξηα πξνζθνξά δελ απνθαιχπηεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκνπξαζία, παξά
κφλν ε ηηκή πνπ ρξεψλεηαη ζην ληθεηή.
Double Auction
Σε απηφ ην πεξηβάιινλ δεκνπξαζηψλ ζπκκεηέρνπλ πνιινί αγνξαζηέο θαη πσιεηέο νη νπνίνη
γλσζηνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε αγαζά, πνζφηεηεο θαη ηηκέο ζε έλαλ δεκνπξάηε. Ο
ηειεπηαίνο ηθαλνπνηεί ηελ πξνζθνξά κε ηε δήηεζε έσο φηνπ πσιεζνχλ φιεο νη δηαζέζηκεο
πνζφηεηεο. Απηφ ην κνληέιν είλαη ζπρλφ φηαλ ηα αγαζά ζπλαληψληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη
έρνπλ γλσζηά θαη ειεγρφκελα ραξαθηεξηζηηθά.
Sealed Bid Double Auction
Γηα έλα δεδνκέλν αγαζφ, νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο νξίδνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ηηκή ζηελ
νπνία επηζπκνχλ λα ζπλδηαιιαζηνχλ. Απηέο νη κεηξηθέο νξίδνληαη κηα θνξά γηα θάζε
ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ηηο αιιάμεη ή λα γλσξίζεη εθείλεο πνπ φξηζαλ νη άιινη
ζπκκεηέρνληεο. Οη κεηξηθέο πνπ φξηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκβάιινπλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ
νηθνλνκηθψλ θακππιψλ ηεο πξνζθνξάο (πσιεηέο) θαη δήηεζεο (αγνξαζηέο) κε άμνλεο ηελ ηηκή
θαη ηελ πνζφηεηα. Ο δεκνπξάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνκή απηψλ ησλ δχν θακππιψλ (ην
νηθνλνκηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο, φπνπ ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ηζνχληαη) γηα λα νξίζεη ηελ ηηκή
θαη πνζφηεηα δεκνπξαζίαο.
Call Auction
Σε απηή ηελ εθδνρή δεκνπξαζίαο, νη δεκνπξαζίεο ησλ αγαζψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο κε ηελ εληαία ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πξνζθνξά
θαη ηε δήηεζε. Μεηαμχ απηψλ ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ, νη παξαγγειίεο ζπγθεληξψλνληαη θαη
δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηηκήο ηεο επφκελεο δεκνπξαζίαο.
1.4.2 ύγρξνλεο Γεκνπξαζίεο
Λφγσ ησλ ηζρπξψλ πιένλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο νινέλα απμαλφκελεο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν, έρνπλ αλαπηπρζεί θαηλνχξγηνη ηχπνη δεκνπξαζηψλ, κε κεγαιχηεξν βαζκφ
πνιππινθφηεηαο απ’ φηη ζην παξειζφλ.
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Yankee Auction
Σε απηφ ην κνληέιν δεκνπξαηνύληαη ηαπηόρξνλα παλνκνηόηππα αληηθείκελα, κε απνηέιεζκα
ε δεκνπξαζία λα είλαη θαηάιιειε γηα πψιεζε πξντφλησλ κεηξίσλ ηηκψλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο.
Ζ δεκνπξαζία ιήγεη κε ληθεηή ηνλ πιεηνδφηε. Σε πεξίπησζε πνπ πνιινί αγνξαζηέο πξνζθέξνπλ
ηελ ίδηα ηηκή, ηθαλνπνηνχληαη πξψηα φζνη είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ θαη ε επηζπκεηή πνζφηεηα είλαη ίδηα, πξνηεξαηφηεηα έρνπλ φζνη
πιεηνδφηεζαλ λσξίηεξα.
Multi-attribute Auction
Σε απηφ ην κνληέιν, νη ελ δπλάκεη αγνξαζηέο γλσζηνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, φρη κφλν ζε
ηηκέο θαη πνζφηεηεο αγαζνχ, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ. Παξνκνίσο, θαη νη πσιεηέο
πξνθέξνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πνηνηηθά δηαβαζκίζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο
θαη πνζφηεηεο.
Combinatorial Auction
Σε απηφ ην κνληέιν, δελ δεκνπξαηείηαη κφλν έλα αγαζφ θάζε θνξά, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο
δηαθνξεηηθψλ αγαζψλ.

1.5 Πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα
Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο πξνζθέξνπλ πιεζψξα νθειψλ γηα ηνπο πσιεηέο, ηνπο αγνξαζηέο
θαζψο θαη ηνπο παξνρείο ηεο πιαηθφξκαο.
Γηα ηνπο πσιεηέο, ηα νθέιε είλαη ηα εμήο:
Ζ δηεπξπκέλε πειαηεηαθή βάζε θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θχθινπ επλνεί ηηο πσιήζεηο,
κε απνηέιεζκα νη πσιεηέο λα έρνπλ απμεκέλα έζνδα.


Ζ κνξθή ηεο αγνξάο (πνιινί αγνξαζηέο) επλνεί ηελ άλνδν ηεο ηηκήο ησλ αγαζψλ πνπ
δεκνπξαηνχληαη, βάζεη ηεο ζπζρέηηζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε
ηηκνιφγεζε ησλ αγαζψλ.


Οη πσιεηέο θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ άκεζε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη
ελδηάκεζνη (θνηλψο κεζάδνληεο), κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, θαηαξγνχληαη. Ζ πξνκήζεηα
γηα ηνλ παξνρέα ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο είλαη αξθεηά πην ρακειή απφ ηελ αληίζηνηρε
κηαο παξαδνζηαθήο δεκνπξαζίαο.


Οη πσιεηέο θαηνξζψλνπλ λα εθπνηήζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο (stock) ζε ηηκέο θαιχηεξεο
απφ άιινο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο θαη πην άκεζα ρξνληθά.


Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο βειηηψλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη θιήκα εκπηζηνζχλεο (πεξίπησζε
εηδηθψλ Β2Β ηφπσλ δεκνπξαζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ)


Ζ πξφζβαζε ζηελ αγνξά δελ πξνυπνζέηεη κεγάιν χςνο επελδχζεσλ γηα ηνπο π σιεηέο,
αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο. Δθφζνλ θάπνηνο παξαγσγφο αγξνηηθψλ
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πξντφλησλ πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα ηδξχζεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε θαη λα
δηαζέζεη ηελ παξαγσγή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο.
Γηα ηνπ αγνξαζηέο, ηα νθέιε είλαη ηα εμήο:
Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πνηθηιία αγαζψλ θαη πξνκεζεπηψλ.
Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απφ κηα πιεζψξα πξντφλησλ θαη λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε
ηηκή γηα ην επηζπκεηφ αγαζφ θαη πνζφηεηα.




Παξέρεηαη επθαηξία γηα δηαπξαγκάηεπζε αληί γηα αγνξά ζε ζηαζεξή ηηκή.

Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κέζσ ελφο ηξίηνπ
πξνζψπνπ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο.


Οη αγνξαζηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαβξεζνχλ ζηελ ηνπνζεζία θαη ην ρξφλν
φπνπ δηελεξγείηαη ε δεκνπξαζία. Ζ ειεθηξνληθή δηάζηαζε ηεο δεκνπξαζίαο επηηξέπεη ζηνπο
αγνξαζηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο θαη εκέξα ηνπ
ρξφλνπ, αξθεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ απμεκέλε
απνδνηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.


Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο έρνπλ ζπλνιηθά κηθξφηεξν θφζηνο θαζψο ν ρξφλνο αλαδήηεζεο
πξντφλησλ είλαη κηθξφηεξνο θαη ε δηαδηθαζία αγνξάο απιή θαη απηνκαηνπνηεκέλε.




Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ζπάληα αγαζά.

Σόζν ζηνπο αγνξαζηέο όζν θαη ηνπο πσιεηέο, παξέρνληαη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα:

Σεκαληηθή θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ ζα παξέρεηαη ηφζν ζηνπο
πσιεηέο φζν θαη ζηνπο αγνξαζηέο, κέζσ ελφο forum πνπ ζα ππάξρεη, λα αληαιιάζνπλ
πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε θάπνηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ
κπνξνχλ θαηά δηαζηήκαηα λα εκθαλίδνληαη ηφζν ζηα πξντφληα φζν θαη ζηηο γεληθφηεξεο
ζπλδηαιιαγέο.

Γηεπθνιχλεηαη επίζεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ν αληαγσληζκφο κε απνηέιεζκα λα
γίλνληαη πνιιέο θνξέο κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο θαη λα επηθξαηνχλ θαιχηεξεο ηηκέο.

Τέινο ηφζν ζηνπο πσιεηέο φζν θαη ζηνπο αγνξαζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε κηθξφηεξν θφζηνο αθνχ ζεκεηψλεηαη κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ
κεηαθηλήζεσλ γηα έξεπλα αγνξάο θαη έιεγρν ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ.
ηνπο δεκνπξάηεο παξέρνληαη ηα παξαθάησ νθέιε:


Τςειόηεξεο επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο.

Έξεπλα ηεο Jupiter Media Metrix [3] ζπκπεξαίλεη φηη δηθηπαθνί ηφπνη φπσο ην eBay ηείλνπλ
λα έρνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο B2C ηφπνπο
ΖΔ, φπσο ην Amazon.


Τςειή «πξνζθόιιεζε» ζην δηθηπαθό ηόπν.

[7]

Οη πειάηεο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα παξακέλνπλ online πεξηζζφηεξε ψξα θαη λα
επαλέξρνληαη ζπρλφηεξα ζηνπο ηφπνπο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηφπνπο
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηαζεξψλ ηηκψλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ πςειφηεξα έζνδα απφ
δηαθήκηζε γηα ηνλ δεκνπξάηε.
Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθώλ δεκνπξαζηώλ είλαη ηα παξαθάησ:


Πηζαλόηεηα Απάηεο

Αξθεηέο θνξέο ζπλαιιάζζνληαη
αγαζψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο πιεξσκή.


ειαηησκαηηθά

αγαζά

ή

παξαηεξείηαη

παξαιαβή

Η απνπζία ηεο ακεζόηεηαο κεηαμύ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ.

Ζ κεηνλεθηηθφηεηα θαη απηνχ αθφκε ηνπ παξάγνληα εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.


Πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή

Αξθεηέο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο είλαη πξνζβάζηκεο κφλν κε πξφζθιεζε ή αλνηρηέο κφλν ζε
αληηπξνζψπνπο.


Έιιεηςε αζθάιεηαο

Κάπνηεο θνξέο, νη C2C δεκνπξαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο αζθαινχο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο, γεγνλφο πνπ ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.


Πεξηνξηζκέλν ινγηζκηθό

Μέρξη ζηηγκήο, πξνζθέξνληαη κφλν ιίγεο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο δπλαηφηεηαο αγνξάο.
‘Όπσο παξαηεξνχκε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ εθζέζακε πξνεγνπκέλσο, νη ειεθηξνληθέο
δεκνπξαζίεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο αγνξάο ηέιεηνπ
αληαγσληζκνχ.
Αλαθεθαιαηώλνληαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ ζπλαληνύκε είλαη:

Υπάξρεη ζρεηηθή ειεπζεξία εηζφδνπ θαη ζηελ αγνξά, νη νπνία κεηαθξάδεηαη ζε κηθξά
θφζηε εηζφδνπ ζηελ αγνξά.


Τα πξντφληα είλαη ζρεηηθά νκνγελή, γεγνλφο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηα αγξνηηθά αγαζά.


Υπάξρεη πιήξεο πιεξνθφξεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ (αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ) γηα
ηελ πξνζθνξά, ηε δήηεζε θαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
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Κεθάιαην 2
Γεκνπξαζηώλ

πζηήκαηα

Ηιεθηξνληθώλ

Σην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηα γλσζηά παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ
ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. Θα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζηνξία ηνπο, ζην κνληέιν πνπ εθαξκφδνπλ
θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηνπο.

2.1 Pefa
Ζ PEFA (Pan European Fish Auction) [4] παξέρεη κηα ιεηηνπξγηθή ειεθηξνληθή αγνξά
δεκνπξαζίαο ηρζχσλ ζε κνληέιν Β2Β πνπ αμηνπνηείηαη απφ αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο ηεο
Δπξψπεο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1998 ζην Βέιγην κε ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ηεο επξσπατθήο
δεκνπξαηηθήο αγνξάο ςαξηψλ θάησ απφ έλα θνηλφ δίθηπν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα
παξαρσξήζεη πξφζβαζε ζε πιεζψξα ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ ππνδνκή πινπνηήζεθε κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Γάλδεο θαη πεξηιακβάλεη client server δνκή. Οη αγνξαζηέο
θαη νη πσιεηέο ηνπ δηθηχνπ ζπλδένληαη ζε απηφ κέζσ intranet.
Τα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη εκθαλή. Οη απνκαθξπζκέλνη αγνξαζηέο
απνθηνχλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία κε φζνπο ηελ παξαθνινπζνχλ απφ θνληά θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ
πξνζθνξέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεκνπξαζίεο ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, ζηνρεχνληαο ζηελ
πνηθηιία. Τνπο παξέρεηαη κηα πιαηθφξκα πνιχγισζζε, θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ε νπνία
επλνεί ηηο ηαρείεο κεηαβάζεηο απφ δεκνπξαζία ζε δεκνπξαζία. Οη πσιεηέο αληίζηνηρα δελ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα πεξηνξηζηνχλ ζηνπο αγνξαζηέο κηαο θπζηθήο αγνξάο ή ζε απηνχο πνπ κπνξνχλ
λα θάλνπλ ηειεθσληθέο παξαγγειίεο.
Ζ PEFA πξνζθέξεηο ππεξεζίεο θαη ζηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, νη νπνίεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ
βαζκνχ απηνκαηνπνίεζεο ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ πιαηθφξκα παξέρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ην
ξνιφη, ηηο βάζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ην invoicing ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί
online ε ζπλαιιαγή. Σε πεξίπησζε αλάγθεο, βνεζάεη ηνπο πσιεηέο λα αλαβαζκίζνπλ ην πιηθφ
πνπ επηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε πψιεζε ελψ κπνξεί λα παξέρεη θαη επηπιένλ
ιεηηνπξγηθφηεηεο ζηνπο αγνξαζηέο.
Ζ PEFA απνηειείηαη απφ έλα δίθηπν 13 δεκνπξαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε 7 επξσπατθέο ρψξεο
θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ζε άιιεο αλεμάξηεηεο δεκνπξαζίεο, ρσξίο
εθείλεο λα ζπκκεηέρνπλ ην δίθηπν. Παξάιιεια, ε πιεξνθνξία πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο αγνξαζηέο
ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηρζχσλ πνπ κπαίλνπλ ζηηο δεκνπξαζίεο είλαη ηδηαηηέξσο
ιεπηνκεξήο. Υπάξρεη ελεκέξσζε γηα ην κέγεζνο θαη ην είδνο ησλ ςαξηψλ, ηη είδνπο ζθάθε ηα
αιίεπζαλ, πφζν θαηξφ παξέκεηλαλ ζηε ζάιαζζα, πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αγνξαζηέο
λα θάλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο νξζνινγηθά. Τελ ίδηα πιεξνθφξεζε αμηνπνηνχλ θαη νη ηδηνθηήηεο
ησλ πινίσλ, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμέιημε ησλ ελεξγεηψλ πψιεζεο ζηελ αιηεία ηνπο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δηαπξαγκαηεχεηαη έλα πξντφλ
επαίζζεην ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα νπηηθήο εμέηαζήο ηνπ. Γηα λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί
απηή ηε δνκή αγνξάο πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ νη αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζε
[9]

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ κηα θπζηθή αγνξά αληίζηνηρα. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο αγνξαζηήο
παξαιάβεη έλα πξντφλ θαηψηεξν ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ή ππεξηηκεκέλν απφ ηνλ αληίζηνηρν
πσιεηή, δελ ζα μαλαζπκκεηάζρεη ζηε ζπγθεθξηκέλα δεκνπξαζία. Γηα λα ην απνθχγνπλ απηφ, νη
πσιεηέο θξνληίδνπλ λα είλαη αληηθεηκεληθνί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ εμέιημε απηνχ ηνπ δηθηχνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία. Γηα
ηνπο αιηείο, ηα νθέιε απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ είλαη αμηφινγα. Αμηνπνηψληαο ην
κνληέιν ηεο νιιαλδηθήο δεκνπξαζίαο (ζην νπνίν φπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο νη ηηκέο
μεθηλνχλ απφ έλα πςειφ επίπεδν θαη ρακειψλνπλ ζηαδηαθά έσο φηνπ θάπνηνο αγνξαζηήο ηηο
ζεσξεί ειθπζηηθέο) θαη ηελ παξερφκελε εθηελή πιεξνθφξεζε – ε νπνία νδεγεί ζε δηαθάλεηα
ζηελ αγνξά – νη αιηείο πέηπραλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηα ςάξηα ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή δεκνπξαζηψλ
απφ πνιιέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθή παξαγσγή ε θαζεκία επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
αιηεπηηθνχ ειιείκκαηνο ηεο λφηηαο Δπξψπεο κε ην αληίζηνηρν πιεφλαζκα ηεο βφξεηαο.
Παξάιιεια, ην ζχζηεκα ηεο PEFA ελζαξξχλεη ηελ ηνπηθή επεμεξγαζία ησλ ηρζχσλ, ε νπνία
ζπλεηζθέξεη ζηα έζνδα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα απνδεηθλχεηαη θαη γεληθφηεξα
ζπκθέξνπζα θαζψο ππνινγίδεηαη πσο ην 40% πεξίπνπ ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ ςαξηψλ πνπ
δηαθηλνχληαη ζηελ Δπξψπε γίλνληαη αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε θαη θαηαζηξέθνληαη.
Δθηφο απφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δεκνπξαζηψλ, ε PEFA ζπλδξάκεη θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ. Παξαδνζηαθά, ε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία απαηηεί
απφ ηνπο αγνξαζηέο λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή, εθζέηνληαο
αλάινγεο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο. Αθφκα, γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο αγνξαζηέο, νη εγγπήζεηο απηέο
απαηηνχληαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζηηβαξέο θαη λα παξνπζηάδνπλ μερσξηζηή εγγχεζε γηα θάζε
δεκνπξαζία, κε απνηέιεζκα ηε δέζκεπζε δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ. Γηα λα ππεξβνχλ απηφ ην
πξφβιεκα, ην δίθηπν PEFA έρεη θαζηεξψζεη κηα γεληθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζπγθεθξηκέλνπ
πνζνχ κέζσ ηεο νπνίαο νη αγνξαζηέο απνθηνχλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ηνπ δηθηχνπ.
Τν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ελεκεξψλεηαη κεηά ηηο ζπλαιιαγέο κέζσ Internet θαη γίλεηαη
γλσζηή ζηνπο αγνξαζηέο ψζηε λα έρνπλ γλψζε ηνπ νξίνπ ηνπο. Τν ίδην ην δίθηπν είλαη αξκφδην
γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ πιεξσκψλ ησλ αιηέσλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ ηνπνζεζία ησλ
αγνξαζηψλ. Τν ζεκαληηθφηεξν φκσο θαηφξζσκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ
ζπλαιιαγψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, ην νπνίν θαηά ζπλέπεηα
επηθνξηίδεηαη ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε παξακέηξσλ ησλ δεκνπξαζηψλ, ζηηο νπνίεο ν έιεγρνο ησλ
εγγπήζεσλ, νη ηηκνινγήζεηο θαη νη δηαθαλνληζκνί.

2.2 EBay
Ιζηνξία-ηαηηζηηθέο
Τν eBay απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε θαη δεκνθηιέζηεξε ζχγρξνλε αγνξά ηνπ Internet. Ζ ίδξπζή
ηνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1995 θαη είλαη θαξπφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη πινπνίεζεο ηνπ
software developer Pierre Omidyar. [5]
Σήκεξα έρεη άκεζε παξνπζία ζηελ αγνξά πάλσ απφ 60 ρσξψλ (πξνζθάησο θαη ζηελ Κίλα) θαη
κεηξάεη πάλσ απφ 300 εθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλα κέιε. Τα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2009 είλαη
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αμηφινγα, παξά ηε δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθή ρξήζε θαη δείρλνπλ έζνδα ηεο ηάμεο ηνπ $8,7 δηο.
Οη πεξηζζφηεξν επηθεξδείο θαηεγνξίεο πξντφλησλ αλαδεηθλχνληαη νη ππνινγηζηέο.
Ζ πιαηθφξκα ηνπ eBay, εθηφο απφ δεκνπξαζίεο, ππνζηεξίδεη θαη ηηο πσιήζεηο πξντφλησλ απφ
κεκνλσκέλνπο ζε fixed ηηκέο θαζψο θαη ηηο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ απφ επηρεηξήζεηο.
Γηαδηθαζία
Οη ρξήζηεο ηνπ eBay, αγνξαζηέο ή πσιεηέο αληίζηνηρα, πξέπεη λα εγγξαθνχλ αξρηθά ζην
ζχζηεκα εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (φλνκα θαη δηεχζπλζε) θαη έλαλ θσδηθφ, ην
eBay ID, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Δάλ ν ρξήζηεο είλαη
πσιεηήο ππνρξενχηαη λα εηζαγάγεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο
ηνπ θάξηαο.
Μεηά ηελ απζεληηθνπνίεζε, ν ελ δπλάκεη αγνξαζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη επηζπκεηά πξντφληα
κέζσ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, ζέηνληαο θξηηήξηα ή
θάλνληαο αλαδήηεζε κε ιέμεηο πνπ λα πεξηγξάθνπλ ην αληηθείκελν. Τελ αμηνιφγεζε θαη
ζχγθξηζε ζην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο δηεπθνιχλεη δεφλησο ε παξνπζία εθηελνχο πεξηγξαθήο θαη
θσηνγξαθίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Οη δεκνπξαζίεο είλαη δεκφζηα δηαζέζηκεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα κεηά ην πέξαο ηνπο
ψζηε νη ρξήζηεο λα εμεηάζνπλ πνηα πξντφληα δεκνπξαηήζεθαλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο. Οη
ζπλαιιαγέο ζην eBay αθνινπζνχλ ην γεληθφ αγγιηθφ κνληέιν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνπξαζία
Vickrey θαη ηερληθέο απηφκαηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (proxy biding).
Ο πσιεηήο θαζνξίδεη ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ηεο δεκνπξαζίαο: ηελ αξρηθή ηηκή ηνπ αληηθεηκέλνπ,
ηε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη ε δεκνπξαζία (ηξεηο έσο δέθα κέξεο), θαζψο θαη άιινπο
παξακέηξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα κπζηηθή ηηκή επηθχιαμεο. Σε πεξίπησζε πνπ κε ην
πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο ε κέγηζηε πξνζθνξά δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή απηή, ην αληηθείκελν δελ
πσιείηαη. Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ, ν πσιεηήο θεξχηηεη ηελ έλαξμε ηεο
δεκνπξαζίαο θαη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη
νπνίεο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο αξρηθήο ηηκήο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ αγγιηθή δεκνπξαζία.
Ταπηφρξνλα, φπσο παξαηεξείηαη ζηε δεκνπξαζία Vickrey, ε πιεξσηέα ηηκή, δελ είλαη ε
κεγαιχηεξε πξνζθνξά, αιιά ε δεχηεξε κεγαιχηεξε απμεκέλε θαηά έλα πνζφ, ην
επνλνκαδφκελν βήκα ηεο δεκνπξαζίαο. Απηφ ην πνζφ (δεχηεξε ληθήηξηα πξνζθνξά ζπλ βήκα)
είλαη γλσζηφ θαη σο ηξέρνπζαο ηηκή ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία αλαλεψλεηαη βάζεη ησλ
πξνζθνξψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηαδηαθά. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη έλα αληηθείκελν μεθηλάεη κε
ηελ ηηκή εθθίλεζεο 10€ θαη ειάρηζην βήκα 1€. Δάλ έλαο αγνξαζηήο πξνζθέξεη γηα απηφ 20€, ε
ηξέρνπζα ηηκή ηεο δεκνπξαζίαο δηακνξθψλεηαη ζηα 11€. Σε πεξίπησζε πνπ έλαο δεχηεξνο
αγνξαζηήο πιεηνδνηήζεη κε 25€, ε ηξέρνπζα ηηκή απμάλεηαη ζηα 26€ ππέξ ηνπ δεχηεξνπ. Καζψο
ε κφλε νξαηή ηηκή ηεο δεκνπξαζίαο είλαη ε ηξέρνπζα, νη εκπιεθφκελνη αγλννχλ ηελ πξαγκαηηθή
πξνζθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη δελ γλσξίδνπλ παξά κφλν ηνπ δεχηεξνπ πιεηνδφηε. Δπνκέλσο νη
ρξήζηεο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ κφλν ηελ ηξέρνπζα ηηκή γηα λα ζρεδηάζνπλ ηηο πξνζθνξέο.
Απηφ ην κνληέιν πξνζηαηεχεη ηνπο ρξήζηεο απφ ην snipping, ηελ ηερληθή θαηά ηελ νπνία
θάπνηνη αγνξαζηέο (ηδηαίηεξα ζηηο θπζηθέο δεκνπξαζίεο) ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο
ειάρηζηα πξηλ ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ψζηε νη άιινη λα κελ πξνιάβνπλ λα αληηδξάζνπλ κε
αληηπξνζθνξέο θαη νη snipers λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αγνξά ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ. Καζψο φκσο ε
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ληθήηξηα πξνζθνξά δελ είλαη γλσζηή, νη ρξήζηεο ελζαξξχλνληαη λα ππνβάιινπλ νξζνι νγηθέο
πξνζθνξέο ζε νξζνινγηθά ρξνληθά πιαίζηα. Σηελ πξνζηαζία απφ ην snipping ζπκβάιιεη θαη ε
ηερληθή απηφκαηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Οη ρξήζηεο εηζάγνπλ ζην ζχζηεκα ηε κέγηζηε
πξνζθνξά πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα θάλνπλ γηα κηα δεκνπξαζία. Τν ζχζηεκα ππνβάιιεη κφλν
ηνπ πξνζθνξέο ζηε δεκνπξαζία «ρηππψληαο» ηηο πξνζθνξέο απφ άιινπο ρξήζηεο κέρξηο φηνπ
θηάζεη ζην κέγηζην πνζφ πνπ ν ρξήζηεο ζα δαπαλνχζε.
Αμηνιόγεζε
Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ eBay είλαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θήκεο (reputation system)
ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο βαζκνινγνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζεηηθά (1),
αξλεηηθά (-1) ή νπδέηεξα αληίζηνηρα (0). Τν ζχλνιν απηήο ηεο βαζκνινγίαο είλαη νξαηή γηα
φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο θήκεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα
εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε γλψκνλα ηελ αμηνθξαηία θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαζψο δελ
ππάξρεη άκεζε εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε
θήκε ηνπ πσιεηή επεξεάδεη ηελ πξνζπκία ησλ αγνξαζηψλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα πξντφληα ηνπ,
γεγνλφο πνπ θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ηελ ηηκή απφθηεζήο ηνπο. Τν ίδην φκσο δελ ζπκβαίλεη κε
ηνπο αγνξαζηέο, ε θήκε ησλ νπνίσλ δελ επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.

2.3 Teleflora auction
Οη νιιαλδηθέο δεκνπξαζίεο ινπινπδηψλ είλαη βαζηθά φξγαλα ζηε βηνκεραλία παγθφζκησλ
ινπινπδηψλ [6].
Σην Aalsmeer θαη ηα πεξίρσξα ηνπ ππάξρνπλ πεξίπνπ 10.000 θαιιηεξγεηέο ινπινπδηψλ. Κάπνηα
απφ ηα θπηά ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζε γιάζηξεο θαη θνκκέλα ινπινχδηα πσινχληαη κε
δεκνπξαζία ξνιφη.
Τα εκπνξεχκαηα εθηίζεληαη ζε θαξνηζάθηα ζε κηα κεγάιε αίζνπζα πξηλ λα αξρίζεη ε
δεκνπξαζία. Τα ινπινχδηα θαη ηα θπηά ηεο δεκνπξαζίαο εληνπίδνληαη κε αξηζκνχο. Οη
αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ αίζνπζα απηή θαη λα εμεηάζνπλ ηα ινπινχδηα πνπ
πξνζθέξνληαη. Φηππάεη έλα θνπδνχλη γηα λα αλαθνηλψζεη ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο. Τν
θνπδνχλη είλαη ην ζήκα γηα φινπο ηνπο αγνξαζηέο λα επηζηξέςνπλ ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ηεο
δεκνπξαζίαο. Κάζε αγνξαζηήο θάζεηαη ζε κηα αξηζκεκέλε ζέζε πνπ έρεη έλα ειεθηξηθφ θνπκπί.
Μπξνζηά απφ ηνπο αγνξαζηέο βξίζθεηαη έλα κεγάιν ξνιφη. Οη πξνζθνξέο αξρίδνπλ φηαλ ηα
ινπινχδηα πνπ είλαη πξνο πψιεζε κεηαθεξζνχλ κέζα ζηελ αίζνπζα κε ην θαξνηζάθη. Ο
δεκνπξάηεο μεθηλάεη ην ξνιφη κε κηα ινγηθή ηηκή γηα ηα ινπινχδηα πνπ πξνζθέξνληαη. Ο
δείθηεο θηλείηαη γξήγνξα απφ ηελ ηηκή έλαξμεο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Όηαλ ε ηηκή είλαη θαιή, ν
αγνξαζηήο παηάεη ην θνπκπί πνπ βξίζθεηε ζηελ θαξέθια γηα λα ζηακαηήζεη ην ξνιφη. Τελ ίδηα
ζηηγκή, θαηαγξάθνληαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ν αξηζκφο ηνπ ινπινπδηνχ θαη ε ηηκή
πψιεζεο. Μηα αγνξά νινθιεξψλεηαη ζε νρηψ κε δέθα δεπηεξφιεπηα.
Μφιηο νινθιεξσζεί ε πψιεζε ηφηε έξρεηαη ζηελ αίζνπζα έλα θαηλνχξγην θαξνηζάθη κε
ινπινχδηα θαη ε δεκνπξαζία ζπλερίδεηαη. Τειεηψλνληαο ε δεκνπξαζία ηεο εκέξαο, ν αγνξαζηήο
ρξεψλεηαη ακέζσο γηα ηηο αγνξέο πνπ έθαλε. Ο αγνξαζηήο πξέπεη λα πιεξψζεη πξνηνχ
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απνκαθξπλζνχλ ηα ινπινχδηα απφ ηελ αίζνπζα. Ο θαιιηεξγεηήο πιεξψλεηαη γηα ηα ινπινχδηα
πνπ πνπιήζεθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα.
Τν ξνιφη ηεο δεκνπξαζίαο είλαη γξήγνξν θαη έηζη κπνξεί λα πνπιεζεί κηα κεγάιε πνζφηεηα
ινπινπδηψλ ζε κηα κέξα. Δπεηδή νη πιεξσκέο γίλνληαη κεηξεηνίο, νη θαιιηεξγεηέο δελ
αλαγθάδνληαη λα πεξηκέλνπλ λα πεξάζνπλ εβδνκάδεο γηα λα πάξνπλ ηα ιεθηά απφ ηελ πψιεζε
ησλ ινπινπδηψλ ηνπο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηα θέξδε θάζε πψιεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε
δηαρείξηζε ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαηψλ πνπ θξνληίδνπλ ηα ινπινχδηα.
Σηελ TFA νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο κπνξνχλ κέζσ internet θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο λα ζπλαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλδένληαη απεπζείαο κε έλα
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ξνιφη δεκνπξαζίαο. Σηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ν
αγνξαζηήο βιέπεη ην νιιαλδηθφ ξνιφη δεκνπξαζίαο. Καηά ηελ έλαξμε αξρίδεη απφ κία πςειή
ηηκή θαη θζίλεη έσο φηνπ ν θάζε αγνξαζηήο λα ζηακαηήζεη ην ξνιφη ζηελ ηηκή εθείλε γηα ηελ
νπνία ελδηαθέξεηαη λα «ρηππήζεη». Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηεξγαζίαο ην ζχζηεκα ξσηάεη ηνλ
αγνξαζηή γηα ηελ πνζφηεηα εθείλε ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη. Ο αγνξαζηήο
παξέρεη ην πνζφ. Τν ξνιφη επαλαξπζκίδεηαη, θαη ε δηαδηθαζία αξρίδεη γηα ηηο επφκελεο κνλάδεο,
έσο φηνπ λα πνπιεζεί ην ππφινηπν κέξνο ησλ ινπινπδηψλ. Οη θαιιηεξγεηέο ζηέιλνπλ ηα
ινπινχδηα ζην Amstelveen θαη απφ εθεί γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ ινπινπδηψλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ
αγνξαζηή.
Τα ινπινχδηα δελ είλαη νξαηά ζηνπο αγνξαζηέο, θαη νη αγνξαζηέο δελ είλαη πιένλ θπζηθνί ζε
έλα δσκάηην δεκνπξαζίαο. Μέζσ ηεο online απηήο δηαδηθαζίαο παξέρνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη
πιεξνθνξίεο γηα ηα ινπινχδηα πνπ είλαη πξνο δεκνπξάηεζε. Έπεηηα ν αγνξαζηήο θαζνξίδεη ηελ
πνζφηεηα πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη. Σηελ ζειίδα ηεο δεκνπξαζία παξέρνληαη αθφκε
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ, ην πξντφλ, ηε κνλάδα ηνπ λνκίζκαηνο, ηελ πνηφηεηα, θαη ηελ
ειάρηζηε πνζφηεηα αγνξψλ.
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Κεθάιαην 3 Αλάιπζε Απαηηήζεσλ
Σην ηξίην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξεί ην
ζχζηεκά καο (ζε φξνπο πιαηθφξκαο, θαλνληζκψλ, ζπκκεηερφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ) έηζη ψζηε
λα παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ειεθηξνληθήο δεκνπξάηεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Δπηζεκαίλνπκε πσο απηέο νη απαηηήζεηο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ αξγφηεξα, κεηά ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξσηνηχπνπ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε ηελ επηινγή
θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ δεκνπξαζίαο θαη ηέινο ζρεδηάδνπκε θάπνηα αξρηθά δηαγξάκκαηα
θιάζεο θαη ξνήο ηνπο ζπζηήκαηνο.

3.1 Αλάιπζε Απαηηήζεσλ
Σηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ
δεκνπξαζηψλ. Τν ζχζηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ απαηηείηαη λα είλαη κηα δηθηπαθή
εθαξκνγή, κε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνπξαζίεο είηε κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ πσιεηή είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αγνξαζηή.
Με βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ
ινγηζκηθνχ. Οη απαηηήζεηο ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ
πεξηνξηζκνχο ζε πςειφ επίπεδν θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ.

3.2 Βαζηθέο Απαηηήζεηο πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ
Φηιηθό πεξηβάιινλ. Σηφρνο ε χπαξμε κηαο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε δηεπαθήο ε νπνία λα κελ
απνηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα βνεζά ηνπο κε έκπεηξνπο ρξήζηεο.
Έιιεηςε αλάγθεο γηα εηδηθό ινγηζκηθό ζύλδεζεο. Απαηηείηαη ε ειάρηζηε ζπκκεηνρή ρξεζηψλ
ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ έιιεηςε εηδηθνχ
ινγηζκηθνχ γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ εθαξκνγή γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί σο Δθαξκνγή Ηζηνχ.
Σηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνχ, κηα εθαξκνγή Ηζηνχ είλαη κηα εθαξκνγή πνπ πξνζεγγίδεηαη κέζσ
ελφο θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ (web browser) πάλσ απφ ην δηαδίθηπν. Έλαο θπιινκεηξεηήο
ηζηνζειίδσλ είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηνπ λα πξνβάιιεη, θαη λα
αιιειεπηδξά κε, θείκελα, εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή, παηρλίδηα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζπλήζσο
αλαξηεκέλεο ζε κηα ηζηνζειίδα ελφο ηζηφηνπνπ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ή ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν.
Τν θείκελν θαη νη εηθφλεο ζε κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζπλδέζκνπο πξνο άιιεο
ηζηνζειίδεο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηζηφηνπνπ. Ο θπιινκεηξεηήο επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ
γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη
ηζηφηνπνπο ελαιιάζζνληαο ηηο ηζηνζειίδεο κέζσ ζπλδέζκσλ (links). Ζ θχξηα γιψζζα πνπ
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ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εθαξκνγέο ηζηνχ θαη ηνπο θπιινκεηξεηέο είλαη ε γιψζζα
κνξθνπνίεζεο HTML γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηζηνζειίδσλ. Γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ
παξάιιεια κε ηελ HTML φπσο ε JavaScript, ε Java θαη ε PHP.
Οη εθαξκνγέο Ηζηνχ είλαη δεκνθηιείο επεηδή δελ ππάξρεη ζχγρξνλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ
πξννξίδεηαη γηα ππνινγηζηέο γξαθείνπ πνπ λα κελ έρεη πξν-εγθαηεζηεκέλν έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο θπιινκεηξεηέο. Οη θπιιινκεηξεηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ινγηζκηθφ πειάηε
ηνπ δηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ επηπέδνπ εθαξκνγψλ HTTP. Γηα θάζε web browser δηαηίζεληαη,
επίζεο, θαη αξθεηά πξφζζεηα ζηνηρεία (add-ons), κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο,
ηε βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Ζ
δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ νη εθαξκνγέο Ηζηνχ ρσξίο ηε δηαλνκή θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ελδερνκέλσο ζε ρηιηάδεο ππνινγηζηέο πειαηψλ είλαη έλαο βαζηθφο
ιφγνο γηα ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο.
Γξήγνξε πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή. Δπεηδή ε εθαξκνγή είλαη δηθηπαθή, επεξεάδεηαη απφ ηελ
απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. Σηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη ψζηε
ε επηθνηλσλία λα είλαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε. Οη θαζπζηεξήζεηο κπνξεί λα αλαγθάζνπλ
θάπνην ρξήζηε λα ράζεη ηε δεκνπξαζία, επεηδή έραζε ηε πξφζβαζε ή δε πξφιαβε λα θάλεη λέα
πξνζθνξά. Γηα ην ιφγν απηφ, θαιφ είλαη λα δίλεηαη θαη θάπνηνο ζεβαζηφο ρξφλνο αλάκεζα ζηε
πξνζθνξά θαη ηε ηειηθή απνδνρή ηεο.
Ιζόηεηα θαη αμηνπηζηία. Κάζε ζπλδξνκεηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο
ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο κε άιινπο ρξήζηεο. Καλέλα πξνλφκην δελ πξφθεηηαη λα δνζεί
ζε νπνηνπζδήπνηε ρξήζηεο.
Ιζηνξηθό. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ην ηζηνξηθφ κηαο
δεκνπξαζίαο πξηλ απνθαζίδεη λα ππνβιεζεί κηα πξνζθνξά.
Αζθάιεηα. Τν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη αζθαιέο ζηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ, θαη λα κελ
επηηξέπεη ηε δηαξξνή ζηνηρείσλ ζε θαθφβνπινπο ρξήζηεο. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη
θακία πιεξνθνξία γηα πξνζθνξά δελ ζα ραζεί. Δίλαη επίζεο νπζηαζηηθφ φηη ην ζχζηεκα
ππνζηεξίδεη ηε κπζηηθφηεηα πξνζσπηθψλ θαη θξίζηκσλ δεδνκέλσλ (φπσο ε πηζησηηθή θάξηα,
νη δηεπζχλζεηο θαη άιια ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ)
Σαπηνπνίεζε. Κάζε ρξήζηεο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα έρεη ηαπηνπνηεζεί
πξσηχηεξα.

3.3 Απαηηήζεηο Δθαξκνγήο Ιζηνύ
Γηα λα είλαη ην ζχζηεκα θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ
νπνίσλ κηα ηέηνηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εχρξεζηε. Όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε
ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
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Τα ρξψκαηα θαη νη ρξσκαηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην ππφβαζξν (θφλην) ησλ ηζηνζειίδσλ πξέπεη λα είλαη εληαία ζε φιεο ηηο
ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ.

Τα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα
παξέρνπλ επαξθή αληίζεζε (contrast) ζε ζρέζε κε ην ππφβαζξν (θφλην) ησλ ηζηνζειίδσλ.

Τν κέγεζνο ησλ εηθνληδίσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ ζθνπνχ ρξήζεο ηνπο, θαζψο θαη
ηεο ζέζεο ηνπο.

Τα εηθνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλαλ ηζηφηνπν πξέπεη λα είλαη ίδηα θαη λα
ζπκπεξηθέξνληαη εληαία ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ.

Ζ νλνκαζία ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην
νπνίν νδεγεί ν ζχλδεζκνο. Γεληθέο νλνκαζίεο φπσο «Κάληε click εδψ» πξέπεη λα απνθεχγνληαη.
Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηφηνπνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ ζεκεία:


Τν πεξηερφκελν θάζε ηζηνζειίδαο ελφο ηζηφηνπνπ πξέπεη λα:
 είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ
 έρεη σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ επηζθέπηε
 κελ πεξηιακβάλεη νξζνγξαθηθά, γξακκαηηθά ή ζπληαθηηθά ιάζε
 απνηειείηαη απφ κηθξέο ζε κέγεζνο πξνηάζεηο
 απεπζχλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν αλαγλσζηηθφ θνηλφ



Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηφηνπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
 ην ινγφηππν θαη ηελ πιήξε επίζεκε επσλπκία ηνπ θνξέα
 θείκελν πνπ λα επεμεγεί ηε θχζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηα
 ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκνχο ηειεθψλσλ θαη ηειενκνηνηππίαο,
δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ θνξέα
 ζπλδέζκνπο (links) ζην ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ
 πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν
 ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ πξνο δεκνπξαζία


Ζ δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Τφπνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δελδξηθή
δνκή θαηαιφγσλ αληί γηα επίπεδε δνκή αξρείσλ.

Ο θνξέαο-ηδηνθηήηεο ηνπ ηζηφηνπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε
δηαδηθαζία παξνρήο πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη
λα αθνινπζείηαη ηφζν θαηά ηελ αξρηθή δεκνζίεπζε φζν θαη θαηά ηελ ελεκέξσζε / αλάξηεζε
ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ. Παξάιιεια, πξέπεη θάζε ρξήζηεο είηε σο αγνξαζηήο είηε
σο πσιεηήο λα έρεη δηαβάζεη θαη απνδερηεί ηνπο φξνπο ρξήζεο.
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3.4 Δηδηθέο Απαηηήζεηο πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ.
Δγγξαθή ρξεζηώλ. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο εγγξαθήο γηα
ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απαηηείηαη ινηπφλ κηα απιή αίηεζε εγγξαθήο πνπ πεξηέρεη ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (φλνκα, επίζεην, δηεχζπλζε, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), ηνλ
επηζπκεηφ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη ην επηζπκεηφ username. Ο ρξήζηεο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα
ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην username θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ δήισζε
θαηά ηελ εγγξαθή.
Γηαρείξηζε ρξεζηώλ. Μεηά ηελ αίηεζε εγγξαθήο, γίλεηαη άκεζα θαλείο ρξήζηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ιίζηα ησλ ρξεζηψλ, λα κπνξνχλ λα
ηζεθάξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (κε εμαίξεζε ην θσδηθφ ηνπ ).
Γεκηνπξγία/Γηαρείξηζε θαηεγνξηώλ πξντόλησλ. Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο λέσλ θαηεγνξηψλ θαη δηαγξαθήο
ππαξρνπζψλ πνπ δελ είλαη πιένλ ρξήζηκεο.
Γήισζε πξντόλησλ γηα πώιεζε. Κάζε ρξήζηεο ν νπνίνο ζέιεη λα πνπιήζεη έλα αληηθείκελν ζα
πξέπεη λα κπνξεί λα ην δειψζεη ειεθηξνληθά. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη αξρηθά ν
ρξήζηεο λα ζπλδεζεί κε επηηπρία ζην ζχζηεκα. Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα δειψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ
πξντφληνο πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη: ην φλνκά ηνπ, ηε θαηεγνξία, ηελ αξρηθή ηηκή, θάπνηα εηθφλα
ηνπ θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο/ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο.
Παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία. Οη δεκνπξαζίεο είλαη νξαηέο ζε
νπνηνδήπνηε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχλδεζε ζην ζχζηεκα. Κάζε ηέηνηνο
ρξήζηεο είλαη πηζαλφο αγνξαζηήο νπφηε πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί
ηελ εμέιημε θαη αλά πάζα ζηηγκή λα ζπκκεηάζρεη. Οη ρξήζηεο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
κηα δεκνπξαζία πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα. Δθφζνλ είλαη ζπλδεδεκέλνη κπνξνχλ λα
ιάβνπλ κέξνο δίλνληαο κηα λέα πξνζθνξά. Ζ ζπκκεηνρή πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνπο
πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ηεο δεκνπξαζίαο.
Καλόλεο δεκνπξαζίαο. Τν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη
ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ
νξηζκέλε θαη λα δηαηππψλεηαη ζηνλ ρξήζηε γηα
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία δξα σο αγνξαζηήο είηε
αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα.

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά ην
δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα είλαη θαιψο
ηελ απνδνρή ησλ φξσλ, είηε απηφο ζηε
σο πσιεηήο. Ζ δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη

Δπηθνηλσλία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο. Σε online ζπζηήκαηα είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε δηθηπαθή εθαξκνγή πξέπεη λα παξέρεη
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα γίλεη απηφ
είλαη κε ηε παξνρή κηαο θφξκαο επηθνηλσλίαο. Τν κήλπκα κπνξεί λα απνζεθεχεηαη θαη ε
απάληεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ λα γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο.
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3.5 Απαηηήζεηο ζπκκεηερόλησλ
Πσιεηέο
Οη ελδηαθεξφκελνη πσιεηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζε αξρηθή θάζε ζπλεηαηξηζκνί αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, πηζηνπνηεκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ ή κεκνλσκέλνη παξαγσγνί αληίζηνηρα θ.ιπ. κε
πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ πηζηνπνηεκέλα θαη πνηνηηθά πξντφληα (φπσο αλαιχνπκε
παξαθάησ). Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη θξίζηκε ε ζπκβνιή άιισλ θνξέσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ ζηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο θαη ζηελ νξζή ηνπο ελεκέξσζε γηα
ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο. Οη πάξνρνη ηεο πιαηθφξκαο (ν νξγαληζκφο πνπ ζα
ηελ πινπνηήζεη ή εθείλνο πνπ ζα ηελ εθκεηαιιεπηεί εκπνξηθά ζην κέιινλ, είηε ηδησηηθφο είηε
δεκφζηνο) δεζκεχνληαη λα παξάζρνπλ ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηνπο
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα αγξνηηθήο πνιηηηθήο (ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή
Πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνπλ ην ηνπίν ηνπ
δηεζλνχο εκπνξίνπ), ζχγρξνλεο γεσξγίαο (βηνινγηθή γεσξγία, ηηο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο,
νξζνινγηθή ρξήζε θπηνθαξκάθσλ) θαη θπζηθά πιεξνθνξηθήο (ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο). Δάλ νη ηξεηο απηνί άμνλεο εθπαίδεπζεο ηθαλνπνηνχληαη ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ, ελδέρεηαη ζην κέιινλ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δεκνπξαζίεο
ζε κεκνλσκέλνπο αγξφηεο, δήηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο δηπισκαηηθή
εξγαζίαο.
Αγνξαζηέο
Οη ελδηαθεξφκελνη αγνξαζηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρνλδξέκπνξνη, βηνκεραλίεο κεηαπνίεζεο
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εγρψξηεο θαη μέλεο αιπζίδεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, πξέπεη λα έρνπλ δεζκεχζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ινγαξηαζκφ εχθνια αληρλεχζηκεο
ειιεληθήο ή αιινδαπήο ηξάπεδαο, ην νπνίν ζα πηζηψλεηαη αλάινγα κε ηηο αγνξέο.
Πξντόληα
Όπσο επηζεκαίλνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ απαηηείηαη απφ ηα
γεσξγηθά πξντφληα πνπ ζα δεκνπξαηεζνχλ λα έρνπλ ππνζηεί ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπο πνηφηεηαο
θαη λα έρεη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο πηζηνπνηεζεί αλάινγα. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο δείγκαηνο
απφ ην πξντφλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα (φπ σο γίλεηαη θαη κε ηηο
ζπκβαηηθέο πσιήζεηο αγξνηηθψλ αγαζψλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ ρνλδξέκπνξν πνπ ιακβάλεη
ρψξα ζηνλ αγξφ), ηα νπνία θαηά πξνηίκεζε λα ζηεγάδνληαη θνληά ζηελ ηνπνζεζία παξαγσγήο
ηνπο, έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
θέληξα πηζηνπνίεζεο ησλ λνκψλ παξαγσγήο, θαζψο θξίλνληαη σο απνιχησο αμηφπηζηα.
Σπγθεθξηκέλα, απαηηνχληαη νη εμήο εμεηάζεηο: πνηνηηθφο έιεγρνο, αλίρλεπζε θπηνθαξκάθσλ θαη
θπιινδηαγλσζηηθή ζηα πξντφληα, θαζψο θαη εμεηάζεηο εδαθνινγίαο ησλ ρσξαθηψλ. Απηνί νη
έιεγρνη, ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηεθηηθή ελεκέξσζε γηα ηνπο ρξφλνπο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο
ησλ αγαζψλ (ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα ISO) δηαζθαιίδνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα
ησλ πξντφλησλ.

[18]

3.6 Πηζηνπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο ηξνθίκσλ θαη ε επξεία δηαθίλεζε ηνπο εηδηθά ζηα πιαίζηα ηεο
δηεπξπκέλεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηεί απμεκέλνπο ειέγρνπο θαηαιιειφηεηαο θαη ιεπηνκεξή
πιεξνθνξία κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα, ε ΔΔ θαζηέξσζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα πξνζηαζίαο θαη
πξνψζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Θέζπηζε ην 1992 ηνλ θαλνληζκφ 2081/92, γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ θαλνληζκφ 2082/92, γηα ηηο βεβαηψζεηο ηδηνηππίαο ησλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. Ο ζθνπφο ηνπ θαλνληζκνχ 2081/92 είλαη ε πξνζηαζία ησλ
νλνκαζηψλ, ελψ ν ζθνπφο ηνπ θαλνληζκνχ 2082/92 είλαη θπξίσο ε πξνζηαζία ησλ
παξαδνζηαθψλ ζπληαγψλ. [7]
Σε απηά πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ:


Πξνζηαηεπόκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο - ΠΟΠ

Δλλννχκε ηνλ ηφπν, ηελ πεξηνρή ή ηε ρψξα φπνπ παξάγεηαη έλα πξντφλ , ε πνηφηεηα ηνπ νπνίνπ
νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ


Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε – ΠΓΔ

Δλλννχκε ηνλ ηφπν, ηελ πεξηνρή ή ηε ρψξα φπνπ παξάγεηαη έλα πξντφλ , ην νπνίν παξάγεηαη
απνθιεηζηηθά ζηα φξηα απηνχ ηνπ ρψξνπ
Σε απηά ζπγθαηαιέγνληαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε παξαζθεπή
παξαδνζηαθή θαη ζχκθπηε κε ηε ιανγξαθία θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο.

ζεσξείηαη

Ζ Διιάδα έρεη θαηνρπξψζεη 84 νλνκαζίεο σο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, εθ ησλ νπνίσλ νη 61 αθνξνχλ
πξντφληα ΠΟΠ θαη νη 23 πξντφληα ΠΓΔ. Σηηο 84 ΠΟΠ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, 25
ειαηφιαδα, 20 ηπξηά, 22 θξνχηα – ιαραληθά – μεξνί θαξπνί θαη 10 επηηξαπέδηεο ειηέο.
Άιια ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ είλαη ηα εμήο: Οδεγία
90/220/ΔΟΚ γηα ηα Με Γελεηηθψο Τξνπνπνηεκέλα Γεσξγηθά Πξντφληα, ην Σχζηεκα Αλάιπζεο
Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ Σεκείσλ Διέγρνπ (HACCP), ην Σχζηεκα Πνηφηεηαο ISO 9000, ην
Σχζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14000.
Ο ζθνπφο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ε
πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απφ απνκηκήζεηο θαη ε παξνρή πνηνηηθψλ γεσξγηθψλ αγαζψλ ζηνπο
θαηαλαισηέο.

3.7 Δύξεζε ηξόπνπ κεηαθνξάο πξντόλησλ
Πνιχ βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε εχξεζε ελφο αζθαινχο θαη θζελνχ ηξφπνπ
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ πνπ δεκνπξαηνχληαη απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή. Ο ηξφπνο
απηφο πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθφο σο πξνο ηε ήδε ππάξρνπζα εθνδηαζηηθή αιπζίδα.
[19]

3.8 Δγγξαθή κειώλ θαη ηήξεζε θαλνληζκώλ
Ζ εγγξαθή ζην ζχζηεκα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο. Γηα
ηελ εγγξαθή ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ απαηηείηαη ε πιήξεο απνδνρή ηνπ
Σπκθσλεηηθνχ Σπκκεηνρήο[8]. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζα είλαη εμαηξεηηθά απιή ππφζεζε θαη
δελ ζα δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ην κέινο πνπ εγγξάθεηε.
Σην Σπκθσλεηηθφ Σπκκεηνρήο ζα αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη νη
ρξήζηεο λα ηεξνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα δελ ζα επηηξέπεηαη ε δεκνπξάηεζε αληηθεηκέλσλ ή
ππεξεζηψλ φηαλ:
Παξαβηάδνληαη:


πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίηνπ κέξνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή



άιια δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο.

Ζ δεκνπξαζία αθνξά αληηθείκελα ή ππεξεζίεο πνπ είλαη:


πξντφληα θινπήο, παξαπνίεζεο ή πιαζηνγξαθίαο



παξάλνκε ε θαηνρή θαη δηαθίλεζε ηνπο.


Γελ είλαη λφκηκε ε πψιεζε, αγνξά ή ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα, δελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ ην ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ ησλ θάησζη
αλαθεξφκελσλ πξντφλησλ:


Όπισλ ή εθξεθηηθψλ πιηθψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο


Λνγηζκηθνχ ή νπηηθναθνπζηηθψλ δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζε θάζε κέζν φηαλ δελ
είλαη λνκίκσο απνθηεζέληα θαη απνηεινχλ πξντφληα παξάλνκεο αληηγξαθήο ή πεηξαηηθήο
δηαθίλεζεο.


Ναξθσηηθψλ νπζηψλ θαη απαγνξεπκέλσλ ρεκηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.

Τν ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίδεη ή λα ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο
θαηνρήο, δηαθίλεζεο ή δπλαηφηεηαο γηα ζπλαιιαγή ησλ αληηθεηκέλσλ ή ππεξεζηψλ πνπ
δεκνπξαηνχληαη νπφηε θαη δε θέξεη επζχλε γηα ηα αλσηέξσ. Γηαηεξεί, φκσο, ην δηθαίσκα θάζε
λφκηκνπ ειέγρνπ έπεηηα απφ θαηαγγειία ή φηαλ ην ζεσξήζεη ζθφπηκν θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ
δηαπηζησζεί κε ζπκκφξθσζε, ηεο άκεζεο αθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνβνιήο ηνπ ρξήζηε
πνπ δηελεξγεί θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κε επηηξεπφκελεο ελέξγεηεο.
Δπηπιένλ ζην Σπκθσλεηηθφ Σπκκεηνρήο ζα αλαθέξνληαη θαη νη βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
πσιεηή θαη ηνπ πιεηνδφηε.

[20]

Βαζηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ πσιεηή
Ο πσιεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα:
Πεξηγξάςεη κε ζαθήλεηα θαη λα παξέρεη αθξηβείο θαη αιεζηλέο πιεξνθνξίεο γηα ην
αληηθείκελν ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη.


Να παξαδψζεη ζηνλ πιεηνδφηε, εάλ ε δεκνπξαζία ηνπ ήηαλ επηηπρεκέλε, ην πξντφλ πνπ
δεκνπξαηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα ή έρνπλ νξηζηεί γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία.


Μελ παξέκβεη κε νπνηνδήπνηε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν δηαζηξεβιψλνληαο ηελ εμέιημε ηεο
δεκνπξαζίαο.


Δπίζεο, ν πσιεηήο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο φζνλ
αθνξά ην αληηθείκελν ή ηελ ππεξεζία πνπ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πιεηνδφηε ζηε κνξθή
θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηέγξαςε. Παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ απφ ηνλ πσιεηή δίλεη
ζην ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ ην δηθαίσκα αθχξσζεο ησλ δεκνπξαζηψλ ηνπ θαη αθαίξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Βαζηθέο ππνρξεώζεηο πιεηνδόηε
Ο πιεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα:
Σεβαζηεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ζηνλ πσιεηή ψζηε λα απνθηήζεη ην πξντφλ ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ή έρνπλ νξηζηεί εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία.


Μελ παξέκβεη κε νπνηνδήπνηε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν ζηελ εμέιημε ηεο δεκνπξαζίαο
παξά κφλν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε απηή.


Παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ απφ ηνλ πιεηνδφηε δίλεη ζην ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ ην
δηθαίσκα αθχξσζεο ησλ δεκνπξαζηψλ ηνπ θαη αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ταπηφρξνλα, αλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, είλαη δπλαηή ε πνηληθή δίσμε αηφκνπ
πνπ ζπκκεηείρε ζε δεκνπξαζία κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ εμέιημή ηεο. Ζ
πνηληθή δίσμε γίλεηαη κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο απάηεο θαη δηαθπγφλησλ θεξδψλ. Θα ζέιακε λα ζαο
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή πξηλ ζθεθζείηε λα θάλεηε κηα ηέηνηα ελέξγεηα κηαο θαη ν εληνπηζκφο
ηνπ δξάζηε είλαη ππφζεζε κεξηθψλ εκεξψλ.

3.9 Πηζηνπνίεζε κειώλ θαη ρξεζηώλ
Ζ Πνιηηηθή Πηζηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηαζθαιίδεη ζε θάπνην βαζκφ ηελ
αμηνπηζηία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη.
Μία απφ ηηο ελδερφκελεο πνιηηηθέο πηζηνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμήο [8]:
Με πηζηνπνηεκέλα ζα ζεσξνχληαη ηα κέιε εθείλα ηα νπνία εγγξαθεί θαλνληθά αιιά έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο θάπνην e-mail ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
[21]

δσξεάλ e-mails. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ e-mails είλαη ην Hotmail, Yahoo, Mail.gr, Freemail.gr,
θηι. Φαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κειψλ είλαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπο δελ είλαη δπλαηφ
λα νδεγήζνπλ απηφκαηα ζε θάπνην επίπεδν πηζηνπνίεζεο, κηαο θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ (ζε
πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ) φζα free ηέηνηα e-mails ζέινπλ θαη λα μαλαθάλνπλ εγγξαθή ζην
ζχζηεκα.
Αληηζέησο, ηα πηζηνπνηεκέλα κέιε ζα δηαθέξνπλ απφ ηα κε πηζηνπνηεκέλα κέιε ζην γεγνλφο
φηη έρνπλ δψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο θάπνην e-mail πνπ δελ είλαη δσξεάλ αιιά αλήθεη ζε
θάπνην δηαθνκηζηή κε ζαθή πνιηηηθήο πηζηνπνίεζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ emails είλαη φζα email δίλνληαη απφ Διιεληθνχο δηαθνκηζηή Internet, φπσο ε HOL, ε Otenet, ε Forthnet, θηι.
Φαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο θαηεγνξίαο κειψλ είλαη φηη ε ηαπηφηεηά ηνπο κπνξεί λα αληρλεπζεί
έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ηνλ εθάζηνηε δηαθνκηζηή θαη επνκέλσο ππάξρεη έλα ζρεηηθφ επίπεδν
αμηνπηζηίαο θαζψο θαη ηάζεο απνθπγήο δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
αλ ζε θάπνηα κεηαγελέζηεξε ζηηγκή έλα κέινο πνπ αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αιιάμεη ην email ηνπ ζε θάπνην πνπ παξέρεηαη δσξεάλ, ηφηε απηνκάησο εθπίπηεη ζηελ θαηεγνξία κε
πηζηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη αληηζηξφθσο.

3.10 ύλδεζε ζην Internet
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιάβεη θάπνηνο κέξνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο
απνηειεί ε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην Γηαδίθηπν. Αλ γηα
θάπνηνπο παξαγσγνχο ε πξνυπφζεζε απηή θαζίζηαηαη δχζθνιε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηνη
θνξείο (ειεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο) πνπ ζα βνεζνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα παίξλνπλ
κέξνο ζηελ δηαδηθαζία απηή.

3.11 Δπειημία ζηηο αγνξέο θαη ζηηο πσιήζεηο
Σηηο δεκνπξαζίεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εππαζή φπσο είλαη ηα θξνχηα, ηα
ιαραληθά, ην θξέαο θ.ιπ. επηηαθηηθή ηίζεηαη ε αλάγθε γηα άκεζε θαη έγθπξε παξάδνζε ζηνλ
εθάζηνηε αγνξαζηή γηα λα κεησζεί φζν ην δπλαηφλ ε πηζαλφηεηα ηεο απψιεηαο. Ζ επειημία ζηελ
δηαθίλεζε φισλ απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ε εγθπξφηεηα παξάδνζεο ζπληζηά έλα ζχζηεκα
επέιηθην, έγθπξν θαη αμηφπηζην γηα φινπο.

3.12 Απαηηήζεηο αζθάιεηαο
Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο ηνπ νίθνπ δεκνπξαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αηηήκαηα ηνπ πσιεηή
θαζνξίδνπλ ην βαζκφ δεκνζηφηεηαο κηαο δεκνπξαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αλνηρηή ζην
επξχ θνηλφ, λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ή κφλν ζε κεξηθνχο απφ απηνχο
κέζσ ηδησηηθήο πξφζθιεζεο. Γηα λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθά θαη λα επηβιεζνχλ νη θαλνληζκνί
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ νίθν δεκνπξαζίαο, απαηηνχληαη εηδηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ πξφζβαζεο.
Οη κεραληζκνί αζθάιεηαο ζα ρξεζηκεχνπλ επίζεο ζηελ πξνζηαζία ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο, ζακπνηάδ απφ εμσηεξηθφ
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κεραληζκφ, κε εγθεθξηκέλεο αιιαγέο. Αθφκα, απαηηείηαη ε αζθάιεηα θαη ε ερεκχζεηα ζηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ρξεζηψλ θαη κεηαμχ ρξεζηψλ θαη ζπζηήκαηνο θαη ε
δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ. Τέινο, απαξαίηεηε είλαη ε
κε απψιεηα δεδνκέλσλ πνπ αθνξάεη κηα δεκνπξαζία θαη ε δηαηήξεζε ηζηνξηθνχ γηα φιεο ηηο
δεκνπξαζίεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.

3.13 Απαηηήζεηο επρξεζηίαο
Τν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζθέξεη κηα απιή θαη θηιηθή ζην ρξήζηε δηεπηθάλεηα,
θαηαλνεηή ζηνλ κε εηδηθφ ρξήζηε, ψζηε εθείλνο λα κελ ππνρξενχηαη λα εθπαηδεπηεί γηα ηε
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο. Απαηηείηαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζπλερψο άκεζα δηαζέζηκν ψζηε νη
ρξήζηεο λα έρνπλ ζπλερψο εχθνιε πξφζβαζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δεκνπξαζίεο πνπ
επηζπκνχλ ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηερληθά ή δηθηπαθά δεηήκαηα. Παξάιιεια, ζα έπξεπε λα
εκπιαθνχλ ειάρηζηα έσο θαζφινπ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ
ζπζηήκαηνο.

3.14 Απαηηήζεηο θόζηνπο
Ζ πιαηθφξκα πξέπεη λα δηαζέηεη ρακειφ θφζηνο ψζηε λα πξντδεάδεη ρξήζηεο θαη νίθνπο
δεκνπξαζηψλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη αλάγθεο ζε ινγηζκηθφ θαη πιηθφ πξέπεη λα νξηζηνχλ
εμαξρήο θαη λα παξακείλνπλ ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο εηζαγσγήο ηεο
πιαηθφξκαο.

3.15 Απαηηήζεηο επειημίαο
Ζ πιαηθφξκα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαλνκή ίζσο επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο δεκνπξαζίεο. Με θαλέλα ηξφπν (επλντθή κεηαρείξηζε ή πιεξνθνξία) δελ
πξέπεη λα επλννχληαη θάπνηνη ρξήζηεο εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ. Σηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζηφρνπ, ζπλεηζθέξεη


φινη νη ρξήζηεο λα έρνπλ ηελ ίδηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία,


λα παξαθνινπζνχλ (σο απινί παξαηεξεηέο ή ζπκκεηέρνληεο) φιεο ηηο δηαζέζηκεο
δεκνπξαζίεο,

λα γλσξίδνπλ ην ηζηνξηθφ ηεο δεκνπξαζίαο (φζν ηνπιάρηζην επηηξέπεηαη απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο) ψζηε λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά, θαη

λα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ επηηεινχληαη ζηηο δεκνπξαζίεο ζηηο
νπνίεο έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθνξά
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3.16 Δπηινγή κνληέινπ
Γηα λα επηιέμνπκε ην βέιηηζην κνληέιν δεκνπξαζίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαιφ ζα ήηαλ λα απαληήζνπκε ζε θάπνηα εξσηήκαηα. Γλσξίδνληαο ηελ
εππάζεηα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζεσξνχκε θαηαιιειφηεξε ηελ εθαξκνγή ηεο νιιαλδηθήο
δεκνπξαζίαο, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί επηηπρψο ζην παξειζφλ, φπσο ζην PEFA, ην flora θηι.
Ταπηφρξνλα, ε πιαηθφξκα πνπ ζα ζρεδηαζηεί ζα δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη θαη άιια κνληέια
δεκνπξαζίαο, φπσο ε αγγιηθή δεκνπξαζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπάληα
ή κε εππαζή γεσξγηθά πξντφληα (φπσο ηξνχθεο θαη ην πξψην ιάδη ηεο ρξνληάο) ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί πςειφηεξε ηηκή γηα ηνπο παξαγσγνχο.
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Κεθάιαην 4 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο
Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, κε βάζε ηηο
απαηηήζεηο.

4.1 Δξγαιεία Αλάπηπμεο
4.1.1 Wampserver
Ο Wampserver είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ ζε ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα Windows. Δπηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
δηαθνκηζηή ηζηνζειίδσλ Apache, ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο
βάζεσλ δεδνκέλσλ MySQL. Πεξηιακβάλεη επίζεο ην εξγαιείν PHPMyAdmin, ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ΒΓ κέζα απφ έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ ηζηνζειίδσλ. Ζ
εγθαηάζηαζε γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο λα απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο απφ ηνλ
θαζεκεξηλφ ρξήζηε, ελψ φιεο νη ξπζκίζεηο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο. Ο wampserver
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δνθηκή θαη εθζθαικάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή
ηνπ ην ζχζηεκα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε δηαθνκηζηή (server) ηζηνζειίδσλ ζε
πεξηβάιινλ windows ή linux. Τν ζχζηεκα δνθηκάζηεθε επηηπρψο ζηελ έθδνζε wampserver 2.1
πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:


Apache έθδνζεο 2.2.17



PHP έθδνζεο 5.3.3



MySQL έθδνζεο 5.5.8



phpMyAdmin έθδνζεο 3.2.0.1

4.1.2 Apache
Ο Apache είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο εμππεξεηεηήο ηζηνζειίδσλ. Δίλαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ
θψδηθα θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ζπκπιήξσζε 15 ρξφληα επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ζην
δηαδίθηπν. Υπνζηεξίδεη φια ηα δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φπσο Unix θαη Windows
θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αζθάιεηα, επεθηαζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.
4.1.3 MySQL
Ζ MySQL είλαη ε πην δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ αλνηθηνχ θψδηθα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
πςειή απφδνζε, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο. Λεηηνπξγεί ζε φια ηα δηαδεδνκέλα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηερλνινγίαο LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP / Perl / Python) ε νπνία είλαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο
ζηηο κέξεο καο.
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4.1.4 Html
Ζ γιψζζα ππεξθεηκέλνπ Html απνηειεί ηελ βάζε ζπγγξαθήο φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο
εθαξκνγήο. Σπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηηο γιψζζεο Php θαη Javascript γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο. Ο θψδηθαο HTML είλαη νξαηφο ζηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.
4.1.5 PhP
Ζ PHP είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο γιψζζεο ζπγγξαθήο δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ.
Σπλεξγάδεηαη άξηζηα κε ηελ MySQL γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ απφ ηε ΒΓ ηεο εθαξκνγήο
αιιά θαη κε ηελ Javascript γηα ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Οη εληνιέο ηεο
PHP εθηεινχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (server-side scripting) θαη είλαη αφξαηεο ζηνλ
ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν ζπληαθηηθφ ηεο βαζίδεηαη ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ c
γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη πνιχ θηιηθή ζηνλ ρξήζηε.
4.1.6 Javascript
Ζ Javascript είλαη επίζεο πνιχ δηαδεδνκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε
(client-side scripting) ζε ηζηνζειίδεο. Τν ζπληαθηηθφ ηεο βαζίδεηαη επίζεο ζηελ γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ c γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη πνιχ θηιηθή ζηνλ ρξήζηε.
4.1.7 Dreamweaver
Τν Dreamweaver είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο δπλακηθψλ αιιά θαη ζηαηηθψλ
ηζηνζειίδσλ. Υπνζηεξίδεη φιεο ηηο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη εχρξεζηα εξγαιεία ζπγγξαθήο θαη εθζθαικάησζεο θψδηθα. Τν
πξφηππν (template) ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Dreamweaver θαη
εθαξκφζηεθε ζε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ηεο εθαξκνγήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νπνηεζδήπνηε αιιαγέο
ζηελ εκθάληζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκφδνληαη απηφκαηα ζε φιεο ηηο ζειίδεο. Καηά ηελ
αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 10.0 (CS4).

4.2 Αλάπηπμε πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνπξαζηώλ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξά αξρηθά ηνλ νξηζκφ ησλ νληνηήησλ πνπ ππάξρνπλ ζην
ζχζηεκα. Οη νληφηεηεο απηέο αθνξνχλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθνχ
νξηζηνχλ ζα ζπζρεηηζηνχλ κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο.
Σηε ζπλέρεηα ινηπφλ ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κνξθή
δηαγξακκάησλ. Τα δηαγξάκκαηα απηά ζα παξνπζηάζνπλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη νληφηεηεο θαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπο ζα είλαη παξνχζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηεί έλα αλαιπηηθφ δηάγξακκα
νληνηήησλ-ζπζρεηίζεσλ (E-R diagram) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αληηζηνίρηζε ηνπ ζε πίλαθεο νη
νπνίνη ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ.
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4.2.1 Οξηζκόο Οληνηήησλ
Υξήζηεο. Ζ νληφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε
ρξήζηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ γλσξίζκαηα: φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο,
username (κνλαδηθφ), θσδηθφ πξφζβαζεο, ινηπά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο
απηήο δε ζα γίλεη πεξεηαίξσ αλάιπζε ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζα ζεσξεζεί κνλάρα έλα πεδίν
(«αξηζκφο πηζησηηθήο») φηη επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καηεγνξίεο. Ζ νληφηεηα απηή αθνξά ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαξηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηεζνχλ ζε δεκνπξαζία. Τα γλσξίζκαηα ηεο θαηεγνξίαο
είλαη: ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο, θσηνγξαθία, πεξηγξαθή.
Αληηθείκελα. Ζ νληφηεηα απηή πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν πξνο πψιεζε κε πεδία ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο πξντφληνο: φλνκα, πεξηγξαθή, θσηνγξαθία. Έλα πξντφλ
κπνξεί λα αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία.
Γεκνπξαζία. Ζ νληφηεηα απηή αθνξά κηα δεκνπξαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ
ηελ πεξηγξάθνπλ: αληηθείκελν, πσιεηήο, εκεξνκελία έλαξμεο, αξρηθή ηηκή αληηθεηκέλνπ.
Πσιεηήο. Ζ νληφηεηα απηή αθνξά ηελ ηδηφηεηα ελφο ρξήζηε σο πσιεηή ζε κηα δεκνπξαζία.
Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη πσιεηήο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δεκνπξαζίεο.
Αγνξαζηήο. Ζ νληφηεηα απηή αθνξά ηελ ηδηφηεηα ελφο ρξήζηε σο αγνξαζηή ζε κηα
δεκνπξαζία. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη αγνξαζηήο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δεκνπξαζίεο. Ο
ρξήζηεο δε κπνξεί λα είλαη πσιεηήο θαη αγνξαζηήο ζηελ ίδηα δεκνπξαζία.

4.3 Γηαγξάκκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο θαη Γξαζηεξηόηεηαο
Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλάιπζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζην
ζχζηεκα. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα παξνπζηαζηνχλ κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο πεξηπηώζεσλ
ρξήζεο (use case diagram) θαη δηαγξακκάησλ δξαζηεξηόηεηαο (activity diagram). Έλα
δηάγξακκα ρξήζεο πεξηγξάθεη ζε αθεξεκέλν επίπεδν ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε κηα πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τα δηαγξάκκαηα απηά είλαη
γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ξνψλ εξγαζίαο (workflows) δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζε μερσξηζηά ινγηθά βήκαηα. Τα δηαγξάκκαηα απηά απνηεινχληαη απφ θφκβνπο
δηεξγαζηψλ, απνθάζεσλ θαη ππνζηεξίδνπλ βξφγρνπο επαλάιεςεο θαη παξάιιειεο δηεξγαζίεο.
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη θαη ηε βαζηθή
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ:
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ρήκα 1 Γηάγξακκα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο

Δγγξαθή ρξεζηώλ. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην δηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εηζαγσγή
λένπ ρξήζηε.

ρήκα 2 Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ εηζαγσγή λένπ ρξήζηε
[28]

Γήισζε αληηθεηκέλσλ γηα πώιεζε. Ο πσιεηήο εηζάγεη έλα λέν αληηθείκελν ζην ζχζηεκα,
ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη νξίδεη ηνλ ηχπν ηεο δεκνπξαζίαο, ηελ πνζφηεηα θαη κηα ηηκή
εθθίλεζεο.

ρήκα 3 Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ εηζαγσγή λένπ αληηθεηκέλνπ

Δθθίλεζε δεκνπξαζίαο. Ζ δεκνπξαζία νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία δηαδνρηθψλ πξνζθνξψλ
απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ πξνβνιή ηεο δεκνπξαζίαο ην
ζχζηεκα ειέγρεη αλ απηή έρεη ιήμεη. Δθφζνλ έρεη ιήμεη, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβάιεη ην
ηζηνξηθφ ηεο ή ηελ πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ ληθεηή. Δάλ δελ έρεη ιήμεη ν ρξήζηεο κπνξεί λα
πξνβάιεη ην ηζηνξηθφ ή λα θάλεη κηα πξνζθνξά. Κάζε πξνζθνξά ειέγρεηαη αλ πιεξεί ηα
θξηηήξηα απνδνρήο πνπ είλαη ε πνζφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηεο δηαζέζηκεο θαη ε
πξνζθεξφκελε ηηκή λα είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θάζε
δεκνπξαζίαο. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ηχπσλ δεκνπξαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα
αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. Μεηά απφ θάζε απνδεθηή πξνζθνξά κεηαβάιιεηαη ε
ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη εθφζνλ ππάξρνπλ
πξνζθνξέο κέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο. Δθφζνλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα ιήμεο δελ
ππάξρεη θακία θαηαρσξεκέλε πξνζθνξά, ε δεκνπξαζία παίξλεη απηφκαηα παξάηαζε γηα κηζή
ψξα θαη γηα κία κφλν θνξά.
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ρήκα 4 Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο δεκνπξαζίαο.

Λήμε Γεκνπξαζίαο. Μεηά ην πέξαο κηαο δεκνπξαζίαο γίλεηαη έιεγρνο απφ ην ζχζηεκα αλ
ππάξρεη ληθεηήο ή ληθεηέο. Ζ κφλε πεξίπησζε λα έρεη θαηαρσξεζεί απνδεθηή πξνζθνξά θαη λα
κελ ππάξρεη ληθεηήο είλαη φηαλ ππάξρεη ειάρηζηε ηηκή αγνξάο θαη δελ ηελ έρεη θηάζεη θακία
πξνζθνξά. Τν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ληθεηέο φπσο ζα αλαιπζεί ζην
επφκελν θεθάιαην. Με ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο απνζηέιιεηαη κήλπκα ηφζν ζηνλ πσιεηή γηα
ηελ ιήμε ηεο θαη γηα ην φλνκα ηνπ ληθεηή, φζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ ληθεηή. Ζ ρξέσζε ηνπ ληθεηή
θαη αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ πσιεηή γίλεηαη κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην
ζχζηεκα πιεξσκψλ PayPal. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ηεξνχληαη ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ
ην ζχζηεκα νχηε απφ ηνλ πσιεηή.
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ρήκα 5 Δλέξγεηεο κεηά ην πέξαο ηεο δεκνπξαζίαο

4.4 ρεδηαζκόο Βάζεο Γεδνκέλσλ
4.4.1 Δλλνηνινγηθόο ρεδηαζκόο
Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζην ζχζηεκα. Ο
ελλνηνινγηθφο ζρεδηαζκφο (Μνληέιν Entity-Relation) πεξηγξάθεη ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο
νληφηεηεο πνπ εηζάγακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα.
Σπλνπηηθά, έλα αληηθείκελν κπνξεί λα αλήθεη κνλάρα ζε κηα θαηεγνξία, ελψ ζε κηα θαηεγνξία
αλήθνπλ πνιιά αληηθείκελα. Ζ ζρέζε απηή πεξηγξάθεηαη κε ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζην
Αληηθείκελν θαη ηελ Καηεγνξία κε βέινο.
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ρήκα 6 Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ
Τν αληηθείκελν ζπλδέεηαη κε κηα δεκνπξαζία. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν νληφηεηεο είλαη «1
πξνο 1». Παξάιιεια, ην αληηθείκελν ζπλδέεηαη κε ην ρξήζηε, πεξηγξάθνληαο ηε ζρέζε ηνπ
πσιεηή κε ην αληηθείκελν πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη. Απηή ε ζρέζε είλαη 1 πξνο πνιιά, θαζψο έλαο
ρξήζηεο κπνξεί λα πνπιά έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, αιιά έλα αληηθείκελν έρεη κνλάρα έλα
ηδηνθηήηε/πσιεηή.
Μηα δεκνπξαζία ζπζρεηίδεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ζ δεκνπξαζία έρεη έλδεημε
γηα ηνλ αλ είλαη ελεξγή ή φρη θαη παξάιιεια έρεη σο πεδίν ηνλ αξηζκφ ηνπ ηξέρνληα γχξνπ θαη
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο. Παξάιιεια κηα πξνζθνξά αθνξά κνλάρα κηα δεκνπξαζία, ζπλεπψο ε
κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη «Έλα πξνο πνιιά». Ζ πξνζθνξά επίζεο έρεη ζηνηρείν ηνλ αξηζκφ γχξνπ
ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Κάζε πξνζθνξά έρεη κηα έλδεημε γηα ην αλ είλαη ε
θαιχηεξε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γχξνπ.
Κάπνηα πξνζθνξά ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξήζηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή. Σηε
πεξίπησζε απηή ζρέζε είλαη «έλα πξνο πνιιά» θαζψο έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη πνιιέο
πξνζθνξέο θαη κηα πξνζθνξά κπνξεί λα γίλεη κνλάρα απφ έλα ρξήζηε, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
ππνςήθηνπ αγνξαζηή.
Τέινο, ν ρξήζηεο έρεη σο πεδία απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ηεο
νληφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν θαη ηελ πξνζθνξά φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
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4.4.2 ρεζηαθό Μνληέιν
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε κεηαθνξά απφ ην κνληέιν E-R ζε έλα ζρεζηαθφ κνληέιν
πνπ πεξηγξάθεηαη απφ πίλαθεο, νη νπνίνη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηινγήο
καο.
Καηαξρήλ θαηαζθεπάδνληαη 5 πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο νληφηεηεο ηνπ κνληέινπ: Μέινο,
Αληηθείκελν, Καηεγνξία, Γεκνπξαζία, Πξνζθνξά
Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ην αληηθείκελν είλαη έλα πξνο πνιιά νπφηε ζηελ
νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη κε ηα πνιιά, δειαδή ζηελ νληφηεηα «αληηθείκελν», πξνζηίζεηαη ζηα
ζηνηρεία ηεο (ζαλ Foreign Key) ην Primary Key ηεο νληφηεηαο πνπ ζπκκεηέρεη κε ην έλα,
δειαδή ηεο νληφηεηαο «Φξήζηεο»: Απηφ ζπκβνιίδεηαη κε έλα βειάθη πνπ δείρλεη απφ ην
ζηνηρείν Κωδικόρ Μέλοςρ ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα «Αληηθείκελν» ζην ζηνηρείν Κωδικόρ
Μέλοςρ ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα «Μέινο».
Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπάδνληαη θαη νη ππφινηπεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο. Τν
ζρεζηαθφ δηάγξακκα ηεο βάζεο εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

ρήκα 7 ρεζηαθό κνληέιν βάζεο
Ο θψδηθαο ζε SQL ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Α.
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Κεθάιαην 5 Λεηηνπξγίεο πζηήκαηνο
5.1 Πξόηππν Ιζηνζειίδαο AgroAuctions
Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηζηνζειίδαο δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν ηζηνζειίδαο
(template) κε έκθαζε ζηελ θαιαηζζεζία θαη ηελ επθνιία πινήγεζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ
ηζηφηνπνπ. Τν πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο πιελ ηεο
ζειίδαο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ. Τν πξφηππν ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο
(Δηθφλα 3):
Πεξηνρή κελνύ επηινγώλ
Πεξηιακβάλεη ην θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο θαη παξέρεη ππεξ-ζπλδέζεηο κε ηηο
παξαθάησ ζειίδεο:






Αξρηθή Σειίδα
Καηεγνξίεο Πξντφλησλ
Όξνη Φξήζεο
Σπρλέο Δξσηήζεηο
Σειίδα Σηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο

Πεξηνρή Δκθάληζεο Πεξηερνκέλνπ
Δίλαη ε πεξηνρή φπνπ εκθαλίδεηαη ην θπξίσο πεξηερφκελν θάζε ζειίδαο.
Πεξηνρή Δκθάληζεο Καηεγνξηώλ
Παξέρεη ππεξ-ζπλδέζεηο κε ηηο ζειίδεο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ. Δκθαλίδεη επίζεο ην πιήζνο
ελεξγψλ δεκνπξαζηψλ γηα θάζε θαηεγνξία. Τν ζχζηεκα έρεη κηα ζεηξά απφ θχξηεο θαηεγνξίεο
θαη θάζε κηα απφ απηέο πεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο. Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κπνξνχλ ζε
θάπνηα θχξηα θαηεγνξία λα εηζάγνπλ δηθή ηνπο ππνθαηεγνξία. Ζ πεξηνρή απηή είλαη ε ίδηα ζηηο
πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο
Πεξηνρή Δκθάληζεο Αλαθνηλώζεσλ
Παξέρεη ππεξζπλδέζεηο κε ηηο ζειίδεο εκθάληζεο αλαθνηλψζεσλ. Οη εηδήζεηο εηζάγνληαη απφ ηνλ
δηαρεηξηζηή θαη αλαξηψληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ πεξηνρή
απηή έρεη ηελ ίδηα κνξθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ζειίδεο ηεο εθαξκνγήο.
Πεξηνρή Δκθάληζεο Λεηηνπξγηώλ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ
Σε απηή ηελ πεξηνρή εκθαλίδνληαη νη επηινγέο γηα κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ην νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
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Δηθόλα 1 Πξόηππν Ιζηνζειίδαο
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5.1.1 Αξρηθή ζειίδα
Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:

Δηθόλα 2 Αξρηθή ειίδα
Σηελ πεξηνρή εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα κε ηηο δεκνπξαζίεο πνπ έρνπλ
εηζαρζεί πξφζθαηα ζην ζχζηεκα (5 πην πξφζθαηεο), έλαλ πίλαθα κε ηηο δεκνπξαζίεο πνπ
πξφθεηηαη λα αλνίμνπλ (5 πην θνληηλέο), έλαλ πίλαθα κε ηηο δεκνπξαζίεο πνπ θιείλνπλ ζχληνκα
(5 πην θνληηλέο) θαη κέρξη 5 δεκνπξαζίεο πνπ έθιεηζαλ πξφζθαηα. Σπγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη ε
εκεξνκελία θαη ε ψξα έλαξμεο γηα ηηο λέεο δεκνπξαζίεο ή ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη λα
θιείζνπλ, θαζψο θαη ν ηίηινο ηεο δεκνπξαζίαο κε ηε κνξθή ππεξζπλδέζκνπ πξνο ηα ζηνηρεία
ηεο δεκνπξαζίαο. Σηηο δεκνπξαζίεο πνπ θιείλνπλ ζχληνκα εκθαλίδνληαη θαη δεκνπξαζίεο πνπ
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έθιεηζαλ πξφζθαηα θαη δελ έρνπλ αθφκα κεηαθεξζεί ζην ηζηνξηθφ δεκνπξαζηψλ. Σην ηζηνξηθφ
εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία καδί κε ην φλνκα ηνπ ληθεηή ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη.
Όηαλ νη δεκνπξαζίεο θάπνηαο θαηεγνξίαο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 5 εκθαλίδεηαη ζχλδεζκνο γηα
ηελ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο.
5.1.2 ειίδα Καηεγνξηώλ
Δπηιέγνληαο ηνλ ππεξζχλδεζκν «Καηεγνξίεο», ν ρξήζηεο ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο
πεξηερνκέλνπ βιέπεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη κέζα ζε παξέλζεζε ηνλ
αξηζκφ ππνθαηεγνξηψλ θάζε θαηεγνξίαο. Δπηιέγνληαο θάπνηα θχξηα θαηεγνξία εκθαλίδνληαη νη
νλνκαζίεο ησλ ππνθαηεγνξηψλ. Δπηιέγνληαο θάπνηα ππνθαηεγνξία, εκθαλίδνληαη νη ελεξγέο
δεκνπξαζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίαο.

Δηθόλα 3 Δκθάληζε Καηεγνξηώλ Πξντόλησλ

Δηθόλα 4 Δκθάληζε Τπνθαηεγνξηώλ Καηεγνξίαο Πξντόλησλ

Δηθόλα 5 Δκθάληζε Λίζηαο Γεκνπξαζηώλ Τπνθαηεγνξίαο Πξντόλησλ
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Δηθόλα 6 Πεξηνρή Δκθάληζεο Καηεγνξηώλ
Σηελ πεξηνρή εκθάληζεο θαηεγνξηψλ, εκθαλίδνληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο θαη κέζα ζε παξέλζεζε
νη ελεξγέο δεκνπξαζίεο θάζε θαηεγνξίαο. Με ηνπο αληίζηνηρνπο ππεξζπλδέζκνπο, ν ρξήζηεο
πινεγείηαη ζηε ζειίδα ηεο θάζε θαηεγνξίαο.
5.1.3 ειίδα Όξσλ Υξήζεο
Σηελ ζειίδα εκθαλίδνληαη νη φξνη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζειίδα απηή είλαη νξαηή ηφζν
ζηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ζηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 7 ειίδα Όξσλ Υξήζεο
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5.1.4 ειίδα πρλώλ Δξσηήζεσλ
Σηε ζειίδα απηή εκθαλίδνληαη ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQ) πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ ζειίδα απηή είλαη νξαηή ηφζν ζηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ζηα εγγεγξακκέλα κέιε
ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 8 ειίδα πρλώλ Δξσηήζεσλ
5.1.5 ειίδα ηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο
Ζ ζειίδα απηή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ ζειίδα απηή είλαη νξαηή ηφζν ζηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ζηα εγγεγξακκέλα κέιε
ηνπ ζπζηήκαηνο.

Δηθόλα 9 ειίδα ηνηρείσλ Δπηθνηλσλίαο
[39]

5.1.6 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηώλ
Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη κηα θφξκα γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο (Δηθφλα 2). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα
επηιέμεη ην ζχζηεκα λα ζπκάηαη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηε ρξήζε cookies.

Δηθόλα 10 ύλδεζε Υξήζηε
Κάησ απφ ην θνπκπί ζχλδεζεο ππάξρεη ππεξζχλδεζκνο γηα ηε ζειίδα απνζηνιήο θσδηθνχ
πξφζβαζεο ζην e-mail ηνπ ρξήζηε, ζε πεξίπησζε πνπ ηνλ έρεη μεράζεη (Δηθφλα 11).

Δηθόλα 11 Φόξκα Τπελζύκηζεο Κσδηθνύ
Δπφκελνο ππεξζχλδεζκνο είλαη απηφο πνπ νδεγεί ζηε ζειίδα εγγξαθήο (Δηθφλα 12). Τα
απαηηνχκελα ζηνηρεία είλαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα ρξήζηε (username) ν θσδηθφο
(password) θαη ην email. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο θφξκαο ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα
ησλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ, εκθαλίδεη
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αληίζηνηρν κήλπκα. Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ηεο εθαξκνγήο ηα θξηηήξηα είλαη ηα
εμήο:


Όλνκα Φξήζηε
 Δπηηξεπηφ κήθνο 5-30 ραξαθηήξεο
 Δπηηξεπηνί ραξαθηήξεο ηα γξάκκαηα ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ θαη νη αξηζκνί
 Γηαθνξεηηθφ απφ δεζκεπκέλεο ιέμεηο φπσο guest, admin θιπ.
 Γελ ζπκπίπηεη κε πξνυπάξρνλ φλνκα ρξήζηε
 Γελ ζπκπίπηεη κε ηηκσξεκέλν φλνκα ρξήζηε



Κσδηθφο Πξφζβαζεο
 Δπηηξεπηφ ηνπιάρηζηνλ 4 ραξαθηήξεο
 Δπηηξεπηνί ραξαθηήξεο ηα γξάκκαηα ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ θαη νη αξηζκνί



Email
 Έιεγρνο εγθπξφηεηαο. Μία έγθπξε δηεχζπλζε email πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ κία ηειεία (.) θαη έλα ζχκβνιν @.
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Δηθόλα 12 Φόξκα Δγγξαθήο
Σε πεξίπησζε επηηπρνχο εγγξαθήο ή εηζφδνπ ζην site, εκθαλίδνληαη νη επηινγέο
ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε (Δηθφλα 13). Πξψηα εκθαλίδεηαη εηδνπνίεζε γηα ηπρφλ πξνζσπηθά
κελχκαηα ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ηεο εθαξκνγήο κε αληίζηνηρν
ππεξζχλδεζκν. Οη επηινγέο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε είλαη:


Δκθάληζε Σηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ (ππεξζχλδεζκνο «Ο ινγαξηαζκφο κνπ»)



Δπεμεξγαζία Σηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ (ππεξζχλδεζκνο «Δπεμεξγαζία»)



Δηζαγσγή λέαο δεκνπξαζίαο (ππεξζχλδεζκνο «Πψιεζε»)
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Δηθόλα 13 Δπηινγέο πλδεδεκέλνπ Υξήζηε
Απφ θάησ εκθαλίδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ, θαζψο θαη ην πφζνη
εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή αιιά θαη πφζνη επηζθέπηεο ππάξρνπλ.
Γηα ην ζχζηεκα θάζε ρξήζηεο κέρξη λα ζπλδεζεί ζεσξείηαη επηζθέπηεο θαη ηεξεί ζηε ΒΓ ηελ
δηεχζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Τειεπηαία πιεξνθνξία πνπ εκθαλίδεηαη είλαη έλαο πίλαθαο κε
ηα νλφκαηα ρξεζηψλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή εθείλε ηεο ζηηγκή κε αληίζηνηρν
ππεξζχλδεζκν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζειίδα.
5.1.7 ύζηεκα Πξνζσπηθώλ Μελπκάησλ
Δπηιέγνληαο ηνλ ππεξζχλδεζκν εκθάληζεο κελπκάησλ νδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ηεο εθαξκνγήο (Δηθφλα 14). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα κελχκαηα πνπ έρεη
δερζεί, ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη (αλαγλσζκέλν – κε αλαγλσζκέλν), ην φλνκα ρξήζηε ηνπ
απνζηνιέα θαη ηνλ ρξφλν απνζηνιήο. Μελχκαηα απνζηέιινληαη απφ ρξήζηε ζε ρξήζηε ή
δεκηνπξγνχληαη απηνκαηνπνηεκέλα απφ ην ζχζηεκα κε ηε ιήμε κηαο δεκνπξαζίαο. Μπνξεί επίζεο λα
πξνβάιιεη (Δηθφλα 15) ή λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ κήλπκα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν (Δηθφλα
16).

Δηθόλα 14 ύζηεκα Πξνζσπηθώλ Μελπκάησλ
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Δηθόλα 15 Πξνβνιή Πξνζσπηθνύ Μελύκαηνο

Δηθόλα 16 ύλζεζε Μελύκαηνο
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5.1.8 ύζηεκα Δκθάληζεο Αλαθνηλώζεσλ
Σηελ πεξηνρή εκθάληζεο αλαθνηλψζεσλ εκθαλίδνληαη νη ηίηινη ησλ πην πξφζθαησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο. Υπεχζπλνο γηα ηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δπηιέγνληαο ηνλ ππεξζχλδεζκν κε ηνλ ηίηιν ηεο δεκνπξαζίαο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο
πεξηερνκέλνπ, ην πιήξεο θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο.

Δηθόλα 17 Πεξηνρή Δκθάληζεο Αλαθνηλώζεσλ

Δηθόλα 18 Δκθάληζε Πεξηερνκέλνπ Αλαθνίλσζεο

5.1.9 Πξνζσπηθή ειίδα Υξήζηε
Δπηιέγνληαο ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν «Ο ινγαξηαζκφο κνπ», κεηαθεξφκαζηε ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ
ρξήζηε. Δθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ εκθαλίδνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία
ηνπ ρξήζηε φπσο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη εηδνπνίεζε γηα ηπρφλ πξνζσπηθά
κελχκαηα.
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Δηθόλα 19 Δκθάληζε ηνηρείσλ Αηνκηθνύ Λνγαξηαζκνύ
Σηελ πεξηνρή εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δεκνπξαζηψλ ηνπ ρξήζηε
φπσο παξαθάησ:

Σηνηρεία ελεξγψλ δεκνπξαζηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ρξήζηεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε
ψξα ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηίηινο κε κνξθή ππέξ-ζπλδέζκνπ πξνο ηε ζειίδα ηεο
δεκνπξαζίαο θαη ε ηξέρνπζα πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε.

Σηνηρεία δεκνπξαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ θιείζεη κε ληθεηή ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε φπνπ
εκθαλίδεηαη ε ψξα ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηίηινο κε κνξθή ππεξζπλδέζκνπ πξνο ηε ζειίδα
ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε ληθεηήξηα πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε. Δθφζνλ ν ρξήζηεο δελ έρεη πιεξψζεη
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία, εκθαλίδεηαη έλαο ζχλδεζκνο πξνο ην ζχζηεκα δηαδηθηπαθψλ
πιεξσκψλ PayPal.

Σηνηρεία δεκνπξαζηψλ νη νπνίεο έρνπλ θιείζεη ρσξίο λα ηηο θεξδίζεη ν ζπγθεθξηκέλνο
ρξήζηεο φπνπ εκθαλίδεηαη ε ψξα ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηίηινο κε κνξθή ππεξζπλδέζκνπ
πξνο ηε ζειίδα ηεο δεκνπξαζίαο θαη ε ληθεηήξηα πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε.
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Δηθόλα 20 Δκθάληζε Αηνκηθώλ Γεκνπξαζηώλ

Γηα ηελ πιεξσκή κηαο δεκνπξαζίαο ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζην ζχζηεκα PayPal. Δθφζνλ
δηαζέηεη ήδε έλα ινγαξηαζκφ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εηζέξρεηαη κε ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο
θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ πιεξσκή. Αλ δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ PayPal κπνξεί λα ηνλ
δεκηνπξγήζεη εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επφκελε εηθφλα.
Με ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο νη πιεξσκέο δελ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
δεκνπξαζηψλ αιιά κέζσ κηαο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νχηε νη δηαρεηξηζηέο
ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνπξαζηψλ, νχηε νη πσιεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο
θάξηαο ηνπ αγνξαζηή. Δπίζεο ν θάζε ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αγνξαπσιεζηψλ κπνξεί κε έλα
ινγαξηαζκφ ζηελ ππεξεζία PayPal λα θάλεη απεξηφξηζηεο αγνξαπσιεζίεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
λα δηαζέζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ζε ηξίηνπο.
Ζ ππεξεζία PayPal είλαη κηα δεκνθηιήο δηαδηθηπαθή ππεξεζία πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
θαηά θφξνλ απφ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δεκνπξαζηψλ φπσο ην eBay θαη ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα. Φαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αμηνπηζηία θαη ηεο επρξεζηία ηεο.
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Δηθόλα 21 Πιεξσκή κέζσ PayPal
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Δηθόλα 22 Σξνπνπνίεζε ηνηρείσλ Λνγαξηαζκνύ
Δπηιέγνληαο ηνλ ππεξζχλδεζκν «Τξνπνπνίεζε Σηνηρείσλ Λνγαξηαζκνχ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα
αιιάμεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κε ην νλνκαηεπψλπκφ
ηνπ, ηελ δηεχζπλζε, ην email θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.
Σηελ πεξηνρή εκθάληζεο πεξηερνκέλνπ εκθαλίδνληαη νη ελεξγέο δεκνπξαζίεο ηνπ ρξήζηε θαη
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ηνπ ππέξ-ζπλδέζκνπ «Δπεμεξγαζία», λα κεηαβεί ζηε ζειίδα
ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ κηαο δεκνπξαζίαο.
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Δηθόλα 2 Σξνπνπνίεζε ηνηρείσλ Γεκνπξαζίαο
Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο βιέπεη ηελ πξνζσπηθή ζειίδα άιινπ ρξήζηε, ηφηε
ππάξρνπλ δχν δηαθνξνπνηήζεηο. Γελ εκθαλίδεηαη ν ππεξζχλδεζκνο «Τξνπνπνίεζε Σηνηρείσλ
Λνγαξηαζκνχ» ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο
πεξηερνκέλνπ εκθαλίδεηαη πίλαθαο κε φιεο ηηο δεκνπξαζίεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν
ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Δηδηθφηεξα εκθαλίδνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο, ν ηίηινο κε
κνξθή ππεξζπλδέζκνπ πξνο ηε ζειίδα ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη θιείζεη ην
φλνκα ηνπ ληθεηή ή κήλπκα φηη δελ βξέζεθε ληθεηήο.

Δηθόλα 24 Δκθάληζε ηνηρείσλ Λνγαξηαζκνύ Άιινπ Υξήζηε
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Δηθόλα 25 Δκθάληζε Γεκνπξαζηώλ Άιινπ Υξήζηε

5.1.10 ειίδα Γεκνπξαζίαο
Ζ ζειίδα δεκνπξαζίαο είλαη πξνζβάζηκε απφ φιεο ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην φλνκα
ηεο δεκνπξαζίαο ππφ κνξθή ππεξζπλδέζκνπ. Σην πάλσ κέξνο εκθαλίδεηαη ν ηίηινο ηεο
δεκνπξαζίαο θαη ν αξηζκφο επηζθέςεσλ πνπ έρεη δερηεί ε ζειίδα. Με ηε ρξήζε ησλ ππέξζπλδέζκσλ «Δκθάληζε Φσηνγξαθίαο» θαη «Πεξηγξαθή», ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν
ηκήκα ηεο ζειίδαο. Τα ζηνηρεία ηεο δεκνπξαζίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα είλαη:


Πσιεηήο. Τν φλνκα ρξήζηε ηνπ πσιεηή.


Δίδνο Γεκνπξαζίαο: Δκθαλίδεηαη ην είδνο ηεο δεκνπξαζίαο (Αγγιηθή ή Οιιαλδηθή) κε
κηα ζχληνκή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο.


Σπζθεπαζία: Δκθαλίδεηαη ε πνζφηεηα πξντφληνο ζε κηα ζπζθεπαζία.



Μνλάδα: Δκθαλίδεηαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο πνζφηεηαο ζε κηα ζπζθεπαζία.



Αξηζκφο Σπζθεπαζηψλ. Δκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ δεκνπξαηνχληαη.


Αλνίγεη ζε. Δκθαλίδεηαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα αλνίμεη ε δεκνπξαζία. Αλ έρεη ήδε
αλνίμεη, εκθαλίδεηαη «Έρεη αλνίμεη».

Τειεηψλεη ζε: Δκθαλίδεηαη ν ππνιεηπφκελνο ρξφλνο κέρξη ηελ ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο. Ο
ρξφλνο ππνινγίδεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο αλνίγεη ηελ ζειίδα.


# πξνζθνξψλ. Δκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ δεκνπξαζία.



Τηκή έλαξμεο. Δκθαλίδεηαη ε ηηκή κε ηελ νπνία άλνημε ε δεκνπξαζία.



Τηκή άκεζεο αγνξάο. Δκθαλίδεηαη ε ηηκή άκεζεο αγνξάο εθφζνλ ππάξρεη.



Τηκή πξνζθνξάο. Δκθαλίδεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο εθφζνλ ππάξρεη.



Τξέρνπζα πξνζθνξά. Δκθαλίδεηαη ε ηειεπηαία απνδεθηή πξνζθνξά πνπ έρεη γίλεη ζηελ
δεκνπξαζία. Δάλ δελ έρνπλ γίλεη αθφκα πξνζθνξέο εκθαλίδεηαη ε ηηκή κεδέλ.
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Βήκα δεκνπξαζίαο. Δκθαλίδεηαη ην βήκα δεκνπξαζίαο είηε απηφ έρεη ηεζεί απφ ηνλ
ρξήζηε, είηε απηφ ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.



Δπφκελε απνδεθηή πξνζθνξά. Ζ ηηκή ηεο απνδεθηήο πξνζθνξάο πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα (γηα αγγιηθή δεκνπξαζία) ή ηελ δηαθνξά (γηα νιιαλδηθή δεκνπξαζία) ηεο
πξνεγνχκελεο πξνζθνξάο κε ην βήκα ηεο δεκνπξαζίαο, ή κε ηελ ηηκή εθθίλεζεο εθφζνλ
δελ έρνπλ γίλεη αθφκα πξνζθνξέο.



Διάρηζηε ηηκή. Δκθαλίδεηαη ε πιεξνθφξεζε εάλ έρεη ηεζεί ειάρηζηε ηηκή γηα ηελ
δεκνπξαζία θαη αλ θάπνηνο ρξήζηεο έρεη πξνζθέξεη πνζφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηεο
ειάρηζηεο ηηκήο. Ζ αθξηβήο ηηκή δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζηε.



Πεξηγξαθή. Τν θείκελν ηεο πεξηγξαθήο ηεο δεκνπξαζίαο φπσο έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ
πσιεηή.



Φσηνγξαθία πξντφληνο εθφζνλ ππάξρεη



Άξρηζε ηελ. Ζ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηεο δεκνπξαζίαο.



Τειεηψλεη ηελ. Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο.



Κσδηθφο δεκνπξαζίαο. Ο κνλαδηθφ θσδηθφο ηεο δεκνπξαζίαο. Ο θσδηθφο απνηειείηαη
απφ 32 ραξαθηήξεο θαη δεκηνπξγείηαη κε ηελ ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ MD5.



Καηεγνξία. Δκθαλίδεηαη ε θαηεγνξία θαη ε ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε
δεκνπξαζία.



Δκθάληζε Ηζηνξηθνχ. Δθφζνλ έρνπλ γίλεη πξνζθνξέο ζηελ δεκνπξαζία ν ρξήζηεο
κεηαβαίλεη κέζσ ηνπ ππέξ-ζπλδέζκνπ απηνχ ζηε ζειίδα ηζηνξηθνχ ηεο δεκνπξαζίαο.



Απνζηνιή κελχκαηνο ζηνλ πσιεηή. Μέζσ ηνπ ππέξ-ζπλδέζκνπ απηνχ ν ρξήζηεο κπνξεί
λα απνζηείιεη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα ζηνλ πσιεηή κηαο δεκνπξαζίαο γηα θάπνην απνξία
πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ην πεξηερφκελν ηεο δεκνπξαζίαο.



Μεηάβαζε ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο. Μέζσ ηνπ ππέξ-ζπλδέζκνπ απηνχ ν ρξήζηεο
κεηαβαίλεη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο.

Σην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο εθφζνλ ε δεκνπξαζία είλαη αλνηθηή εκθαλίδεηαη κηα θφξκα φπνπ ν
ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπηιέγεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ
επηζπκεί θαη ηελ ηηκή πνπ πξνζθέξεη γηα κηα ζπζθεπαζία. Δάλ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή άκεζεο
αγνξάο γηα ηε δεκνπξαζία εκθαλίδεηαη πεδίν φπνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη πφζεο πνζφηεηεο επηζπκεί
λα αγνξάζεη ζε απηή ηελ ηηκή. Τέινο αλ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή πξνζθνξάο ν ρξήζηεο παηψληαο ην
θνπκπί αγνξά φισλ αγνξάδεη φιε ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα ζηελ ηηκή απηή.
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Δηθόλα 26 ειίδα ηνηρείσλ Αλνηθηήο Γεκνπξαζίαο
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Δηθόλα 27 Απνζηνιή Μελύκαηνο ζηνλ Πσιεηή Γεκνπξαζίαο
Σηελ πεξίπησζε εκθάληζεο κηαο δεκνπξαζίαο πνπ έρεη ιήμεη εκθαλίδνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία θαη
επηπιένλ ε ηηκή θιεηζίκαηνο θαη ην φλνκα ηνπ ληθεηή εθφζνλ ππάξρεη. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ην
φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη θάλεη ηελ κεγαιχηεξε πξνζθνξά κε κνξθή ππεξ-ζπλδέζκνπ πξνο
ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα.
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Δηθόλα 28 ειίδα ηνηρείσλ Κιεηζηήο Γεκνπξαζίαο

5.2 Λεηηνπξγίεο Υξήζηε
5.2.1 Δηζαγσγή Γεκνπξαζίαο
Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ηνλ ππέξ-ζχλδεζκν «Πψιεζε» κεηαβαίλεη ζηελ ζειίδα εηζαγσγήο
δεκνπξαζίαο. Σηελ εκθαληδφκελε θφξκα εηζάγνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:


Όλνκα Γεκνπξαζίαο ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο εκθάληζεο δεκνπξαζηψλ.
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Πεξηγξαθή. Πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πξνο δεκνπξάηεζε.


Φσηνγξαθία πξντφληνο (πξναηξεηηθά). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη κία θσηνγξαθία
απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ή λα εηζάγεη ην url ηεο θσηνγξαθίαο. Τν ζχζηεκα κπνξεί λα δερηεί
εηθφλεο ηχπνπ JPEG ή GIF θαη κε κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 250Κ.

Τχπνο Γεκνπξαζίαο. Τν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ αγγιηθή θαη ηελ νιιαλδηθή
δεκνπξαζία. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνπξαζηψλ αλαιχεηαη παξαθάησ.


Σπζθεπαζία. Δηζάγεηαη ε πνζφηεηα πξντφληνο πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζπζθεπαζία.



Μνλάδα. Δηζάγεηαη ε κνλάδα κέηξεζεο ησλ πξντφλησλ κηαο ζπζθεπαζίαο.


Πνζφηεηα. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηελ πνζφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ πξντφληνο πνπ
δεκνπξαηνχληαη.

Τηκή εθθίλεζεο. Δίλαη ε ηηκή κε ηελ νπνία μεθηλά ε δεκνπξαζία θαη αθνξά ηελ κία
ζπζθεπαζία. Ζ ηηκή απηή απμάλεηαη ή κεηψλεηαη κεηά απφ θάζε απνδεθηή πξνζθνξά, αλάινγα
κε ηνλ ηχπν ηεο δεκνπξαζίαο.

Διάρηζηε Τηκή (πξναηξεηηθά). O ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη κία ηηκή θάησ απφ ηελ νπνία
δελ επηζπκεί λα πσιήζεη ην πξντφλ. Ζ ηηκή απηή αθνξά κφλν ηηο αγγιηθέο δεκνπξαζίεο.

Τηκή Άκεζεο Αγνξάο. Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα αγνξάζεη απ’
επζείαο ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο, ρσξίο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δεκνπξαζία. Ζ
ηηκή απηή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή εθθίλεζεο. Ζ πνζφηεηα απηή αθαηξείηαη
απφ ηελ δεκνπξαηνχκελε πνζφηεηα.

Τηκή Πξνζθνξάο. Δίλαη ε ηηκή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη απ’ επζείαο
νιφθιεξε ηελ δεκνπξαηνχκελε πνζφηεηα. Ζ ηηκή απηή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
ηηκή εθθίλεζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ρξήζηεο θάλεη αγνξά πξντφληνο ζηελ ηηκή
πξνζθνξάο ε δεκνπξαζία θιείλεη.

Βήκα Γεκνπξαζίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη αλά πφζα € ζα αλεβαίλεη ή ζα
θαηεβαίλεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε ηηκή πξνζθνξάο. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα
εηζαρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ζε € ή λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνεπηινγέο ηνπ ζπζηήκαηνο .
Οη πξνεπηινγέο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Τξέρνπζα Τηκή Σπζθεπαζίαο Μεηαμχ Βήκα Γεκνπξαζίαο
0.00
0.99
0.25
1.00
9.99
0.50
10.00
29.99
1.00
30.00
99.99
2.00
100.00
249.99
5.00
250.0000
499.99
10.00
500.0000
999.99
25.00
Πίλαθαο 1 Πξνεπηινγέο Βήκαηνο Γεκνπξαζίαο
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Αλνίγεη ζε. Ζ πξνεπηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκνπξαζία λα αλνίμεη άκεζα.
Ωζηφζν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη κηα δεκνπξαζία λα αλνίμεη κεηά απφ θάπνηεο
ψξεο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη:
o 1 ψξα
o 2 ψξεο
o 3 ψξεο
o 4 ψξεο
o 5 ψξεο
o 6 ψξεο
o 12 ψξεο
o 24 ψξεο



Γηάξθεηα Γεκνπξαζίαο. Με βάζε ηελ επηινγή απηή ππνινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα
ιήμεο ηεο δεκνπξαζίαο. Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηηο
παξαθάησ επηινγέο:
o 3 ψξεο
o 6 ψξεο
o 12 ψξεο
o 1 εκέξα
o 3 εκέξεο
o 1 εβδνκάδα
o 2 εβδνκάδεο
o 1 κήλαο
o 2 κήλεο
o 3 κήλεο



Δπηινγή Καηεγνξίαο. Τν ζχζηεκα παξέρεη θάπνηεο έηνηκεο θαηεγνξίεο
ππνθαηεγνξίεο. Σην κελνχ απηφ εκθαλίδνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο ππνθαηεγνξίεο.



Δηζαγσγή λέαο ππνθαηεγνξίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη κηα δηθή ηνπ ππνθαηεγνξία ηελ
νπνία πξέπεη λα εληάμεη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο.

θαη
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Δηθόλα 29 Δηζαγσγή Γεκνπξαζίαο

Παηψληαο ην θνπκπί «Απνζηνιή » ηα ζηνηρεία ηεο λέαο δεκνπξαζίαο εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα.
Παηψληαο ην θνπκπί «Δπαλαθνξά», ε θφξκα αδεηάδεη γηα λα εηζαρζνχλ εθ λένπ ηα ζηνηρεία.
Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ην ζχζηεκα ειέγρεη αλ έρνπλ εηζαρζεί φια ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία θφξκα θάλνληαο ρξήζε γιψζζαο JavaScript.

Δηθόλα 30 Έιεγρνο Οξζήο πκπιήξσζεο Φόξκαο Γεκνπξαζίαο
5.2.2 Σξνπνπνίεζε Γεκνπξαζίαο
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία κηαο δεκνπξαζίαο επηιέγνληαο ηνλ
ππεξζχλδεζκν «Τξνπνπνίεζε Σηνηρείσλ Λνγαξηαζκνχ» θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππεξζχλδεζκν
«Δπεμεξγαζία», δίπια απφ ην φλνκα ηεο δεκνπξαζίαο. Σηε θφξκα εκθαλίδνληαη ηα ήδε
θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ηεο δεκνπξαζίαο ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη.
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Δηθόλα 31 Σξνπνπνίεζε Γεκνπξαζίαο

5.2.3 Γεκηνπξγία Πξνζθνξάο ζε Γεκνπξαζία
Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κηα πξνζθνξά ζε δεκνπξαζία απφ ηελ αληίζηνηρε
θφξκα ζην δεμί κέξνο ηεο ζειίδαο δεκνπξαζίαο. Δθφζνλ έρεη νξηζηεί γηα ηε δεκνπξαζία ηηκή
άκεζεο αγνξάο θαη ηηκή πξνζθνξάο εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο επηινγέο. Όζνλ αθνξά ηελ
θαηαρψξεζε απιήο πξνζθνξάο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ
ζπζθεπαζηψλ πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θαη ηελ ηηκή πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη γηα θάζε κηα
ζπζθεπαζία. Ζ ηηκή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηεο ειάρηζηεο πξνζθνξάο. Οκνίσο ε
πνζφηεηα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηεο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο. Τν ζχζηεκα ππνζηεξίδεη
ηελ δηαδηθαζία απηφκαηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηελ ειάρηζηε πξνζθνξά απηή θαηαρσξείηαη ζαλ κέγηζηε πξνζθνξά γηα απηφλ ηνλ ρξήζηε
θαη ζαλ ηξέρνπζα πξνζθνξά θαηαρσξείηαη ε ειάρηζηε πξνζθνξά. Μφιηο θάπνηνο άιινο ρξήζηεο
θάλεη κηα πξνζθνξά κεγαιχηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά, ην ζχζηεκα απμάλεη απηφκαηα
δηαδνρηθά ηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε πξνζζέηνληαο ην βήκα δεκνπξαζίαο ζηελ ηξέρνπζα
πξνζθνξά. Απηφ ζπκβαίλεη κέρξη λα θηάζεη ηε κέγηζηε πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε θαη εθφζνλ θάζε
θνξά θάπνηνο άιινο ρξήζηεο θάλεη κεγαιχηεξε πξνζθνξά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν θάζε ρξήζηεο
κπνξεί λα εηζάγεη ηελ κέγηζηε ηηκή ζηελ νπνία είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αγνξάζεη κηα ζπζθεπαζία
θαη δελ απαηηείηαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ εμέιημε ηεο δεκνπξαζίαο.
Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε άκεζεο αγνξάο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη ηελ επηζπκεηή
πνζφηεηα ζπζθεπαζηψλ ζε κηα ηηκή πνπ έρεη θαζνξίζεη ν πσιεηήο, ρσξίο λα ζπκκεηάζρεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν αξηζκφο ησλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα είλαη
[59]

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπαζηψλ ζηε δεκνπξαζία. Μεηά απφ κηα
άκεζε αγνξά ε δεκνπξαζία κεηαβάιιεηαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζπζθεπαζηψλ.
Σηελ πεξίπησζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο, ν πσιεηήο κπνξεί λα έρεη θαζνξίζεη κηα ηηκή ζηελ νπνία
ν ρξήζηεο κπνξεί λα αγνξάζεη φιε ηελ δηαζέζηκε πνζφηεηα. Δθφζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη
«Αγνξά Όισλ», ην ζχζηεκα δεηάεη επηβεβαίσζε θαη ζηε ζπλέρεη θαηνρπξψλεη φιε ηελ
δηαζέζηκε πνζφηεηα ζηνλ ρξήζηε εκθαλίδνληαο αληίζηνηρν κήλπκα θαη θιείλεη ηελ δεκνπξαζία.

Δηθόλα 32 Καηαρώξεζε Πξνζθνξάο ζε Γεκνπξαζία

Δηθόλα 33 Δπηηπρήο Καηαρώξεζε Πξνζθνξάο
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Δηθόλα 34 Άκεζε Αγνξά

Δηθόλα 35 Δπηβεβαίσζε Αγνξάο ζηελ Σηκή Πξνζθνξάο

Δηθόλα 33 Αγνξά ζηελ Σηκή Πξνζθνξάο
5.2.4 Πξνβνιή Ιζηνξηθνύ Γεκνπξαζίαο
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εκθαλίδεη ην ηζηνξηθφ πξνζθνξψλ κηαο δεκνπξαζίαο επηιέγνληαο ηνλ
αληίζηνηρν ππέξ-ζχλδεζκν ζηελ ζειίδα ηεο δεκνπξαζίαο. Σα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη είλαη
ε ηηκή πνπ πξνζθέξεηαη γηα κηα ζπζθεπαζία, ν αξηζκόο ζπζθεπαζηώλ ηεο πξνζθνξάο θαη ε
ζπλνιηθή ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ην γηλόκελν πνζόηεηαο θαη ηηκήο ζπζθεπαζίαο. Σηελ
πεξίπησζε αλνηθηήο δεκνπξαζίαο, ην φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ θάλεη ηελ θάζε πξνζθνξά
απνθξχπηεηαη γηα ιφγνπο απνθπγήο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Σηελ πεξίπησζε θιεηζηήο
δεκνπξαζίαο, ην φλνκα ρξήζηε εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ππέξ-ζπλδέζκνπ πξνο ηεο πξνζσπηθή
ηνπ ζειίδα.

[61]

Δηθόλα 34 Ιζηνξηθό Αλνηθηήο Γεκνπξαζίαο

Δηθόλα 38 Ιζηνξηθό Κιεηζηήο Γεκνπξαζίαο
5.2.5 Λεηηνπξγίεο Γηαρεηξηζηή
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη πξνζβάζηκεο κέζα απφ ηε ζειίδα ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο.
Ζ ζειίδα δηαρείξηζεο εκθαλίδεηαη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ππέξ-ζπλδέζκνπ ζηηο επηινγέο ηνπ
δηαρεηξηζηή. Ο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην θέληξν δηαρείξηζεο ζηνλ δηαρεηξηζηή είλαη:

Δκθάληζε πεξηερνκέλσλ πίλαθα ρξεζηψλ. Δκθαλίδεη ηα νλφκαηα ρξήζηε, ην επίπεδν
ρξήζηε, ην email θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηειεπηαίαο ζχλδεζεο.

Αιιαγή επηπέδνπ ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ην επίπεδν πξφζβαζεο
θάπνηνπ ρξήζηε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Σηελ παξνχζα έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ππάξρνπλ ην επίπεδν ηνπ δηαρεηξηζηή (9) πνπ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην
θέληξν δηαρείξηζεο θαη ην επίπεδν ηνπ ρξήζηε (1) πνπ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πιελ ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο.

Γηαγξαθή ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη θάπνηνλ ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα
εηζάγνληαο ην φλνκα ηνπ.

Γηαγξαθή αλελεξγψλ ρξεζηψλ. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη φινπο ηνπ ρξήζηεο
(πιελ δηαρεηξηζηψλ) πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Τα
δηαζέζηκα ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη 3, 7, 14, 30, 100 θαη 365 εκέξεο.
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Απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ
πξφζβαζε ζε θάπνηνλ ρξήζηε κεηαθέξνληαο ηνλ ζηνλ πίλαθα ηηκσξεκέλσλ ρξεζηψλ.


Πεξηερφκελα πίλαθα ηηκσξεκέλσλ ρξεζηψλ. Δκθαλίδεη ηα πεξηερφκελα ηνπ πίλαθα.


Γηαγξαθή ηηκσξεκέλνπ ρξήζηε. Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ην φλνκα ηνπ ηηκσξεκέλνπ
ρξήζηε πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη απφ ην ζχζηεκα.

Πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνβάιεη ηνλ πίλαθα
πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ή λα πξνζζέζεη κηα λέα πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία.

Δηθόλα 39 Κέληξν Γηαρείξηζεο
5.2.6 ύζηεκα Πξνγξακκαηηζκνύ Δξγαζηώλ
Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο. Με ηελ επηινγή ηνπ ππεξζπλδέζκνπ «Πξνβνιή Πξνγξακκαηηζκέλσλ Δξγαζηψλ»
εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο δηαρεηξηζηήο
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη, λα εθηειέζεη άκεζα ή λα δηαγξάςεη κηα πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζία.
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Δπίζεο κπνξεί λα εηζάγεη κηα λέα πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία. Γηα θάζε εξγαζία εκθαλίδεηαη ε
εκεξνκελία θαη ψξα εθθίλεζεο, ε ψξα επφκελεο εθηέιεζεο θαη ην δηάζηεκα εθηέιεζεο.

Δηθόλα 40 Πξνβνιή Πξνγξακκαηηζκέλσλ Δξγαζηώλ

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο εθηεινχληαη ράξε ζηελ πξνζζήθε ηεο παξαθάησ γξακκήο ζηελ
αξρηθή ζειίδα θαη ζηελ ζειίδα ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε θνξά πνπ
θάπνηνο ρξήζηεο ή ν δηαρεηξηζηήο επηζθέπηνληαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, εθηεινχληαη
απηφκαηα νη εξγαζίεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν δηαρεηξηζηήο. Οη εξγαζίεο εθηεινχληαη
αλαδξνκηθά, κε βάζε ηελ ξχζκηζε ηελ ηηκή TIME_WINDOW πνπ έρεη θαζνξίζεη ν δηαρεηξηζηήο
ζην αξρείν constants.inc.php ηνπ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ. Σαλ πξνεπηινγή
έρνπλ επηινγή ηα 2 ιεπηά, επνκέλσο θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη πρ ηελ
αξρηθή ζειίδα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα εθηειεζηνχλ ηα ηειεπηαία 2 ιεπηά.

include( dirname(__FILE__) . "/phpjobscheduler/firepjs.php");

Κώδηθαο 1 Δληνιή Δθηέιεζεο Πξνγξακκαηηζκέλσλ Δξγαζηώλ
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Δηθόλα 41 Πξνζζήθε Πξνγξακκαηηζκέλεο Δξγαζίαο

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη λέεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο κε ηε κνξθή script ηεο
php. Ζ εξγαζία κπνξεί λα εθηειείηαη αλά θάπνηα ιεπηά, ψξεο, εκέξεο, εβδνκάδεο πνπ ζα
θαζνξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ή θαη λα εθηειεζηεί κία κφλν θνξά. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο
πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη:


Δλεκέξσζε Κιεηζηψλ Γεκνπξαζηψλ. Ζ εξγαζία απηή εθηειεί ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο:

o
Παξαηείλεη ηνλ ρξφλν ιήμεο θάπνηαο δεκνπξαζίαο θαηά κηζή ψξα εθφζνλ δελ ππήξμε
θακία πξνζθνξά.
o
Δλεκεξψλεη ηνλ πίλαθα δεκνπξαζηψλ θιείλνληαο ηηο δεκνπξαζίεο ζηηο νπνίεο έρεη
παξέιζεη ν ρξφλνο ιήμεο.
o

Απνζηέιιεη κήλπκα ζηνλ πσιεηή θαη ηνλ/ηνπο ληθεηέο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ιήμε ηεο

o
Μεηαθέξεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πξνζθνξέο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνλ πίλαθα κε ηηο παιηέο
δεκνπξαζίεο.

Δθθαζάξηζε Αξρείσλ Καηαγξαθήο. Γηαγξάθεη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ζθαικάησλ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
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Ο θψδηθαο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Β ηεο
εξγαζίαο. Σηελ επφκελε εηθφλα θαίλεηαη ν πίλαθαο εκθάληζεο ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο. Σηελ
πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο εκθαληζηεί
θάπνην ζθάικα, απηφ θαηαγξάθεηαη ζε έλα αξρείν θα εκθαλίδεηαη ζε απηφ ηνλ πίλαθα.

Δηθόλα 42 Δκθάληζε Αξρείνπ Καηαγξαθήο θαικάησλ

Όηαλ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο, εκθαλίδνληαη
νη παιηέο ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα κεηαβάιιεη.

Δηθόλα 43 Σξνπνπνίεζε Πξνγξακκαηηζκέλεο Δξγαζίαο
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Αλ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ άκεζε εθηέιεζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο.

Δηθόλα 44 Δθηέιεζε Πξνγξακκαηηζκέλεο Δξγαζίαο

5.3 Καλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο AgroAuctions
5.3.1 Πιεηνδνηηθό κνληέιν Αγγιηθνύ ηύπνπ
Ο ηχπνο ηεο αγγιηθήο δεκνπξαζίαο πνπ εθαξκφζακε ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα αθνινπζεί ηηο αξρέο
πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ο πσιεηήο νξίδεη ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ηε δηάξθεηα. Ο θαζνξηζκφο ηεο έλαξμεο
κεηά απφ θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ην λφεκα ηεο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο
πιαηθφξκαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα πνιιέο
δεκνπξαζίεο γηα ην ίδην πξντφλ. Λφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα
δίλεηαη πξνζνρή απφ ηνπο πσιεηέο ψζηε ε πψιεζε λα κελ αξρίδεη πρ ζε ψξεο πνπ δελ
αλακέλεηαη πνιχ θίλεζε ζην ζχζηεκα. Δπίζεο εθφζνλ ν πσιεηήο δηαπηζηψζεη φηη βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη άιιε δεκνπξαζία γηα παξφκνην πξντφλ, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην ρξφλν έλαξμεο
θαη ιήμεο γηα λα απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν ν πσιεηήο κπνξεί λα κεηαβάιιεη
ηα ζηνηρεία κηαο δεκνπξαζίαο αθνχ ηελ έρεη ππνβάιιεη πξνο φθεινο ησλ αγνξαζηψλ αιιά θαη
ηνπ ηδίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ν ρξφλνο ιήμεο κηαο δεκνπξαζίαο θαη δελ ππάξρεη
θαλέλαο ππνςήθηνο αγνξαζηήο, ην ζχζηεκα παξαηείλεη ηελ ιήμε απηφκαηα θαηά κηζή ψξα.
Απηή είλαη κηα ξχζκηζε πνπ κπνξεί λα αιιάμεη απφ ην αξρείν «constants.php».
Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκνπξαζία παίδεη θαη ε ειάρηζηε ηηκή (reserve price). Ο πσιεηήο κπνξεί
λα ηνπνζεηήζεη κηα πνιχ κηθξή ηηκή έλαξμεο γηα λα πξνζειθχζεη αγνξαζηέο, φκσο ε πψιεζε
γίλεηαη κφλν φηαλ έρεη μεπεξαζηεί ε ειάρηζηε ηηκή. Ζ ειάρηζηε ηηκή δελ είλαη νξαηή ζηνπο
ππνςήθηνπο αγνξαζηέο γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο. Οη ίδηνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
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θάλνπλ πνιιαπιέο πξνζθνξέο. Ζ πην πξφζθαηε θάζε θνξά είλαη απηή πνπ ιακβάλεηαη ππφςε
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ή ησλ ληθεηψλ.
Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηηο αγξνηηθέο δεκνπξαζίεο ε πνζφηεηα. Ζ αγγιηθή δεκνπξαζία
αθνινπζεί ην πιεηνδνηηθφ κνληέιν θαη έηζη νη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ
θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην γηλφκελν πξνηεηλφκελεο ηηκήο θαη πνζφηεηαο. Μεηά απφ θάζε
πξνζθνξά ε επφκελε απνδεθηή ηηκή απμάλεηαη απηφκαηα θαηά ην βήκα ηεο δεκνπξαζίαο. Ο
ππνςήθηνο αγνξαζηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ απνδεθηή. Σηελ
πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε πξνζθνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν
θαηαγξάθεηαη σο ηειεπηαία πξνζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε ε επφκελε απνδεθηή
πξνζθνξά θαη ζαλ κέγηζηε πξνζθνξά, ε πξαγκαηηθή πξνζθνξά ηνπ. Αλ θάπνηνο άιινο
ππνςήθηνο πξνζθέξεη κεγαιχηεξν πνζφ, ην ζχζηεκα απμάλεη δηαδνρηθά ηελ πξνζθνξά ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε πξνζζέηνληαο ην βήκα ηεο δεκνπξαζίαο.
Δπεηδή ν παξαγσγφο ζέιεη λα επηηχρεη πψιεζε ζε θαιή ηηκή αιιά θαη πψιεζε ηεο φζν ην
δπλαηφ κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο, ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ληθεηέο. Με
απηή ηε ιεηηνπξγία εθφζνλ ν πξψηνο ληθεηήο δελ έρεη δεηήζεη νιφθιεξε ηε δηαζέζηκε
πνζφηεηα, θεξδίδεη θαη ν ακέζσο επφκελνο ζηελ θαηάηαμε εθφζνλ επαξθεί ε πνζφηεηα θ.ν.θ.
5.3.2 Μεηνδνηηθό κνληέιν Οιιαλδηθνύ ηύπνπ
Οκνίσο ε νιιαλδηθή δεκνπξαζία αθνινπζεί ηηο αξρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην
ηεο εξγαζίαο. Δδψ έρνπκε κεηνδνηηθφ κνληέιν θαη ν πσιεηήο ζέηεη κηα εμαηξεηηθά πςειή ηηκή
γηα ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο. Μεηά απφ θάζε πξνζθνξά ε ηηκή πέθηεη απηφκαηα θαηά ην
βήκα ηεο δεκνπξαζίαο. Σηελ πεξίπησζε ηεο νιιαλδηθήο δεκνπξαζίαο ε ειάρηζηε ηηκή είλαη
ππνρξεσηηθή, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηψζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θάησ απφ ηα επίπεδα πνπ
επηζπκεί ν πσιεηήο. Οη απηφκαηεο πξνζθνξέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη
ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη πξνζθνξά ππνρξεσηηθά ζηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεη ην ζχζηεκα.
Ζ νιιαλδηθή δεκνπξαζία αθνινπζεί ην κεηνδνηηθφ κνληέιν θαη έηζη νη πξνζθνξέο ησλ
ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην γηλφκελν πξνηεηλφκελεο ηηκήο θαη
πνζφηεηαο. Μεηά απφ θάζε πξνζθνξά ε επφκελε απνδεθηή ηηκή κεηψλεηαη απηφκαηα θαηά ην
βήκα ηεο δεκνπξαζίαο. Δπεηδή ν παξαγσγφο ζέιεη λα επηηχρεη θαη εδψ πψιεζε ζε θαιή ηηκή
αιιά θαη πψιεζε ηεο φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο, ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ληθεηέο. Με απηή ηε ιεηηνπξγία εθφζνλ ν πξψηνο ληθεηήο δελ έρεη
δεηήζεη νιφθιεξε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα, θεξδίδεη θαη ν ακέζσο επφκελνο ζηελ θαηάηαμε
εθφζνλ επαξθεί ε πνζφηεηα θ.ν.θ.

[68]

Κεθάιαην 6 Δπίινγνο
6.1 πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγνξαπσιεζίεο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ αλαπηχρζεθε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ππνζηήξημεο αγνξαπσιεζηψλ κέζα απφ
ηελ παξνρή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη επθνιηψλ πνπ απαηηεί ε πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ
δεκνπξαζηψλ. Ζ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο κέξεο καο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ, δεκηνπξγνχλ έλα πξφζθνξν πεδίν εμάπισζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
Κχξην κέιεκα θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ππήξμε ε επθνιία ρξήζεο, αιιά θαη ε
δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ζηε δηαδηθαζία αγνξαπσιεζηψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε θαη ζην
πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα είλαη εχρξεζην θαη απιφ. Ζ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηηο
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο επηδηψρζεθε λα γίλεηαη κε μεθάζαξν ηξφπν, φπσο θαη ε ρξήζε φισλ ησλ
ιεηηνπξγηψλ. Ζ εμνηθείσζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πψιεζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνζθνξάο ζηε
δεκνπξαζία είλαη εχθνιε, θαζψο δελ ππάξρνπλ θξπκκέλεο ιεηηνπξγίεο ή πνιχπινθα κελνχ
επηινγψλ. Δπηιέρζεθε επίζεο πιαηθφξκα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο
αλάπηπμεο θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο
ζπλδξνκή. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα πνπ δηεπθνιχλεη κειινληηθέο
πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο.
Όθεινο πξνθχπηεη ηφζν γηα ηνλ παξαγσγφ, ν νπνίνο κπνξεί λα δηεπξχλεη πνιχ εχθνια ην
πειαηνιφγην ηνπ, απνθεχγνληαο ηνπο κεζάδνληεο θαη απμάλνληαο ηα θέξδε ηνπ, φζν θαη γηα ηνπο
θαηαλαισηέο ή θαη κεηαπσιεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ κε
επθνιία ηηο θαιχηεξεο ηηκέο ζηα πξντφληα αιιά θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.

6.2 Μειινληηθή Δξγαζία
Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κειινληηθή επέθηαζή ηνπ.
Μηα πηζαλή βειηίσζε είλαη ε πξνζζήθε θαη άιισλ κνξθψλ δεκνπξαζηψλ αλάινγα κε ηηο ηάζεηο
ηεο αγνξάο. Δπίζεο κηα ρξήζηκε ιεηηνπξγία είλαη ε πξνζζήθε ελφο ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο
ρξεζηψλ, φπνπ ηφζν νη πσιεηέο φζν θαη νη αγνξαζηέο ζα βαζκνινγνχληαη. Πέξα απφ κηα
θιίκαθα βαζκνιφγεζεο (π.ρ. απφ 1 έσο 5), νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ ηφζν ηα ζεηηθά
φζν θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ δηαπίζησζαλ απφ ηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε θάπνηνλ πσιεηή. Ζ
πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο αιιά θαη ε έγθαηξε απνζηνιή ηνπ είλαη έλαο βαζηθφο
παξάγνληαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δεκνπξαζηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ρξεζηψλ κπνξεί λα
αθνξά θαη ηνπο αγνξαζηέο, θαζψο ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο
αγνξαζηήο θαηνρπξψλεη θάπνηα ή θαη νιφθιεξε ηε δηαηηζέκελε πνζφηεηα θαη ζην ηέινο δελ ηελ
πιεξψλεη κε απνηέιεζκα λα κέλεη ζηα αδήηεηα.
Τν πξνθίι ησλ πσιεηψλ κπνξεί επίζεο λα εκπινπηηζηεί κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία φπσο
θσηνγξαθίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ ρψξσλ φπνπ γίλεηαη ε παξαζθεπή ή ε ζπζθεπαζία,
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αιιά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο. Γεληθφηεξα ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο
είλαη απηή πνπ ζα ππαγνξεχζεη ηηο κειινληηθέο βειηηψζεηο θαζψο θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο.
Μηα πηζαλή πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ήηαλε απηή ηνπ ζπλδπαζκνύ φισλ ησλ
ρξεζηψλ κε ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα ηηκψλ (πνζφηεηαο θαη γηλνκέλνπ) εθφζνλ ηεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θαιχηεξε δηάζεζε φιεο ηεο πνζφηεηαο θαη γηα κεγαιχηεξν
πηζαλφ θέξδνο ηνπ πσιεηή.

Παξάξηεκα Α Δγθαηάζηαζε Βάζεο Γεδνκέλσλ
--- Βάζη: `webauction`
--- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `active_guests`
-CREATE TABLE `active_guests` (
`ip` varchar(15) NOT NULL,
`timestamp` int(11) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ip`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `active_users`
-CREATE TABLE `active_users` (
`username` varchar(30) NOT NULL,
`timestamp` int(11) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`username`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `auctions`
-CREATE TABLE `auctions` (
`id` varchar(32) NOT NULL,
`user` varchar(32) DEFAULT NULL,
`title` tinytext,
`starts` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
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`description` text,
`pict_url` tinytext,
`category` int(11) DEFAULT NULL,
`minimum_bid` double(16,2) DEFAULT NULL,
`reserve_price` double(16,2) DEFAULT NULL,
`direct_price` double(16,2) NOT NULL,
`offer_price` double(16,2) NOT NULL,
`auction_type` char(1) DEFAULT NULL,
`duration` char(2) DEFAULT NULL,
`increment` double(8,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
`ends` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`current_bid` double(16,2) DEFAULT NULL,
`closed` char(1) DEFAULT NULL,
`photo_uploaded` char(1) DEFAULT NULL,
`quantity` int(11) DEFAULT NULL,
`quantity1` int(11) NOT NULL,
`measure` int(1) NOT NULL,
`suspended` int(1) DEFAULT '0',
`extra_time` int(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `banned_users`
-CREATE TABLE `banned_users` (
`username` varchar(30) NOT NULL,
`timestamp` int(11) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`username`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `bids`
-CREATE TABLE `bids` (
`auction` varchar(32) DEFAULT NULL,
`bidder` varchar(32) DEFAULT NULL,
`bid` double(16,4) DEFAULT NULL,
`max_bid` double(16,4) DEFAULT NULL,
`quantity` int(11) NOT NULL,
`bidwhen` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`total_bid` double(16,4) NOT NULL,
`current` tinyint(4) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
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-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `categories`
-CREATE TABLE `categories` (
`cat_id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`parent_id` int(4) DEFAULT NULL,
`cat_name` tinytext,
`deleted` int(1) DEFAULT '0',
`sub_counter` int(11) DEFAULT '0',
`counter` int(11) DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`cat_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=77 ;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `increments`
-CREATE TABLE `increments` (
`id` char(3) DEFAULT NULL,
`low` double(16,4) DEFAULT NULL,
`high` double(16,4) DEFAULT NULL,
`increment` double(16,4) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `mail`
-CREATE TABLE `mail` (
`UserTo` tinytext NOT NULL,
`UserFrom` tinytext NOT NULL,
`Subject` mediumtext NOT NULL,
`Message` longtext NOT NULL,
`status` text NOT NULL,
`SentDate` text NOT NULL,
`mail_id` int(80) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY KEY (`mail_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=11 ;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `measures`
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CREATE TABLE `measures` (
`measure_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`measure` varchar(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`measure_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=3 ;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `news`
-CREATE TABLE `news` (
`id` varchar(32) NOT NULL,
`title` varchar(200) NOT NULL,
`content` longtext NOT NULL,
`new_date` date NOT NULL,
`suspended` int(1) NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `old_auctions`
-CREATE TABLE `old_auctions` (
`id` varchar(32) NOT NULL,
`user` varchar(32) DEFAULT NULL,
`title` tinytext,
`starts` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`description` text,
`pict_url` tinytext,
`category` int(11) DEFAULT NULL,
`minimum_bid` double(16,2) DEFAULT NULL,
`reserve_price` double(16,2) DEFAULT NULL,
`direct_price` double(16,2) NOT NULL,
`offer_price` double(16,2) NOT NULL,
`auction_type` char(1) DEFAULT NULL,
`duration` char(2) DEFAULT NULL,
`increment` double(8,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
`ends` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`current_bid` double(16,2) DEFAULT NULL,
`closed` char(1) DEFAULT NULL,
`photo_uploaded` char(1) DEFAULT NULL,
`quantity` int(11) DEFAULT NULL,
`quantity1` int(11) NOT NULL,
`measure` int(1) NOT NULL,
`suspended` int(1) DEFAULT '0',
`extra_time` int(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `old_bids`
-CREATE TABLE `old_bids` (
`auction` varchar(32) DEFAULT NULL,
`bidder` varchar(32) DEFAULT NULL,
`bid` double(16,4) DEFAULT NULL,
`max_bid` double(16,4) DEFAULT NULL,
`quantity` int(11) NOT NULL,
`bidwhen` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`total_bid` double(16,4) NOT NULL,
`last` tinyint(4) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `phpjobscheduler`
-CREATE TABLE `phpjobscheduler` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`scriptpath` varchar(255) DEFAULT NULL,
`name` varchar(128) DEFAULT NULL,
`time_interval` int(11) DEFAULT NULL,
`fire_time` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`time_last_fired` int(11) DEFAULT NULL,
`run_only_once` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `fire_time` (`fire_time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek AUTO_INCREMENT=13 ;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `phpjobscheduler_logs`
-CREATE TABLE `phpjobscheduler_logs` (
`id` int(11) NOT NULL,
`script` varchar(128) DEFAULT NULL,
`output` text,
`execution_time` varchar(60) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
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-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `users`
-CREATE TABLE `users` (
`username` varchar(30) NOT NULL,
`password` varchar(32) DEFAULT NULL,
`userid` varchar(32) DEFAULT NULL,
`userlevel` tinyint(1) unsigned NOT NULL,
`email` varchar(50) DEFAULT NULL,
`timestamp` int(11) unsigned NOT NULL,
`valid` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`name` varchar(50) DEFAULT NULL,
`address` varchar(50) NOT NULL,
`phone` varchar(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`username`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=greek;
-- ---------------------------------------------------------- Γομή Πίνακα για ηον Πίνακα `winners`
-CREATE TABLE `winners` (
`auction` varchar(32) NOT NULL,
`winner` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek;
Κώδηθαο 2 Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ
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Παξάξηεκα Β Πξνγξακκαηηζκέλεο Δξγαζίεο
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Δκκαθάπιζη Απσείων Καηαγπαθήρ</title>
<meta
http-equiv="Content-Type"
content="text/html;
charset=utf-8" />
</head>
<body><?php require_once('./Connections/localhost.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_localhost, $localhost);
$query = "DELETE FROM phpjobscheduler_logs";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
printf("Δκκαθάπιζη Απσείων Καηαγπαθήρ. ");
printf("<br>Γιαγπάθηκαν
%d
εγγπαθέρ\n<br>",
mysql_affected_rows());
?><br><br>
Δπιζηποθή
ζηιρ
[<a
href="../../phpjobscheduler/pjsfiles/?">Ππογπαμμαηιζμένερ
Δπγαζίερ</a>]<br></body></html>
Κώδηθαο 3 Δθθαζάξηζε Αξρείσλ Καηαγξαθήο
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>Δνημέπωζη Κλειζηών Γημοππαζιών</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8" /></head>
<body>
<?php require_once(dirname(__FILE__)
.'/Connections/localhost.php'); ?>
<?php include('extra_time.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_localhost, $localhost);
$time = time();
$now = date("Y-m-d H:i:s",$time);
//$now = date ( "YmdHis" );
mysql_query("SET NAMES utf8");
$query = "SELECT * FROM auctions WHERE ends <= '$now' AND
closed='0'";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($result);
$resultAUCTIONS = $result;
printf("Δνημέπωζη Κλειζηών Γημοππαζιών. ");
printf("<br>Δγγπαθέρ πος βπέθηκαν ζηον πίνακα δημοππαζιών:
%d\n<br>", mysql_num_rows($result));
while ($row=mysql_fetch_array($resultAUCTIONS))
{
$Auction = $row;
/*
***********************************
update database tables
************************************* */
// update "auctions" table
$query1 = "UPDATE auctions SET closed='1' WHERE
id=\"$row[id]\"";
$result1 = mysql_query($query1) or die(mysql_error());
printf("Δγγπαθέρ πος ενημεπώθηκαν: %d\n",
mysql_affected_rows());
}
?><?php
//Δνημέπωζη πωληηή για ηη λήξη ηηρ δημοππαζίαρ
//Δνημέπωζη νικηηή δημοππαζίαρ
mysql_select_db($database_localhost, $localhost);
$time = time();
$now = date("Y-m-d H:i:s",$time);
mysql_query("SET NAMES utf8");
$query = "SELECT * FROM auctions WHERE ends <= '$now' AND
closed='1'";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($result);
$resultAUCTIONS = $result;
printf("<br>Δνημέπωζη πωληηή και νικηηή για ηη λήξη ηηρ
δημοππαζίαρ. ");
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printf("<br>Δγγπαθέρ πος βπέθηκαν ζηον πίνακα δημοππαζιών:
%d\n<br>", mysql_num_rows($result));
while ($row=mysql_fetch_array($resultAUCTIONS))
{
$Auction = $row;
$id = $Auction['id'];
$title = $Auction['title'];
$seller = $Auction['user'];
$auction_type = $Auction['auction_type'];
$quantity = $Auction['quantity'];
$time = time();
$now = date("Y-m-d H:i:s",$time);
$winner_present = false;
if ($auction_type ==1){
$query1 = "SELECT * FROM bids WHERE auction='$id' ORDER BY
total_bid DESC";
} else {
$query1 = "SELECT * FROM bids WHERE auction='$id' ORDER BY
total_bid ASC";
}
$result1 = mysql_query ( $query1 )or die(mysql_error());
if ( $result1 )
{
$num = mysql_num_rows($result1);
if ( $num>0 and ( $row["current_bid"] > $row["reserve_price"] ))
{
$i = 0;
$new_quantity = 0;
$quantity1 = 0;
$winner ="";
while ( $i < $num ) {
$winner_present = true;
$quantity1 = mysql_result ( $result1,$i, "quantity");
$new_quantity = $quantity - $quantity1;
if ($new_quantity > 0){
$winner = mysql_result ( $result1,$i, "bidder" );
$query_winner = "INSERT INTO winners VALUES ('$id','$winner')";
$result_winner = mysql_query ( $query_winner )or
die(mysql_error());
}
$i++;
}
}
}
if ($winner_present) {
$message1 = 'Η δημοππαζία "'.$title.'" έληξε. Νικηηήρ ο
'.$winner;
$message2 = 'Η δημοππαζία "'.$title.'" έληξε. Δίζηε ο νικηηήρ!';
}
else {
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$message1 = 'Η δημοππαζία "'.$title.'" έληξε. Γεν βπέθηκε
νικηηήρ';
}
mysql_query("SET NAMES utf8");
$q1 = "INSERT INTO mail (UserTo, UserFrom, Subject, Message,
SentDate, status)
VALUES ('$seller','AgroAuctions','Λήξη
Γημοππαζίαρ','$message1','$now','Μη αναγνωζμένο')";
$r1 = mysql_query($q1) or die(mysql_error());
if ($winner_present) {
$query_winner = "SELECT winner FROM winners WHERE auction =
'$id'";
$result_winner = mysql_query ( $query_winner )or
die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($result_winner);
$i = 0;
while ( $i < $num ) {
$winner = mysql_result ( $result_winner,$i, "winner");
$q2 = "INSERT INTO mail (UserTo, UserFrom, Subject, Message,
SentDate, status)
VALUES ('$winner','AgroAuctions','Λήξη
Γημοππαζίαρ','$message2','$now','Μη αναγνωζμένο')";
$r2 = mysql_query($q2) or die(mysql_error());
$i++;
}
}
}
?>
<?php
//Γιαγπαθή Σηοισείων Παλαιών Γημοππαζιών από ηη ΒΓ
//include("../../../include/constants.php");
mysql_select_db($database_localhost, $localhost);
$time = time();
//$expiredTime = date("Y-m-d H:i:s",$time-AUCT_EXPIRATION);
$now = date("Y-m-d H:i:s",$time);
//$query = "SELECT * FROM auctions WHERE closed='1' AND
ends<='$expiredTime'";
mysql_query("SET NAMES utf8");
$query = "SELECT * FROM auctions WHERE closed='1'";
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($result);
$resultAUCTIONS = $result;
printf("<br>Μεηαθοπά Σηοισείων Παλαιών Γημοππαζιών ζηο Ιζηοπικό.
");
printf("<br>Δγγπαθέρ πος βπέθηκαν ζηον πίνακα δημοππαζιών:
%d\n", mysql_num_rows($result));
while ($row=mysql_fetch_array($resultAUCTIONS))
{
$Auction = $row['id'];
/*
***********************************
update database tables
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************************************* */
// archive auctions
$query0 = "INSERT INTO old_auctions SELECT * FROM auctions WHERE
id=\"$row[id]\"";
$result0 = mysql_query($query0)or die(mysql_error());
printf("<br>Μεηαθοπά δημοππαζίαρ '$row[id]' ζηο ιζηοπικό
δημοππαζιών: %d\n",mysql_affected_rows());
$query2 = "SELECT * FROM bids WHERE auction=\"$row[id]\"";
$result2 = mysql_query($query2)or die(mysql_error());
if ( $result2 )
{
$num = mysql_num_rows($result2);
if ( $num>0 )
{
$resultBIDS = $result2;
while ( $row1 = mysql_fetch_array($resultBIDS) )
{
/* archive this bid */
$query33 = "INSERT INTO old_bids SELECT * FROM bids WHERE
auction='$Auction'";
$res1 = mysql_query($query33)or die(mysql_error());
printf("<br>Μεηαθοπά πποζθοπών δημοππαζίαρ '$row[id]' ζηο
ιζηοπικό πποζθοπών: %d\n", mysql_affected_rows());
}
}
$query3 = "delete from bids where auction=\"$row[id]\"";
$res = mysql_query($query3)or die(mysql_error());
printf("<br>Γιαγπαθή πποζθοπών δημοππαζίαρ '$row[id]' από ηον
πίνακα πποζθοπών: %d\n", mysql_affected_rows());
}
// update "auctions" table
$query1 = "DELETE FROM auctions WHERE id=\"$row[id]\"";
$result1 = mysql_query($query1)or die(mysql_error());
printf("<br>Γιαγπαθή δημοππαζίαρ '$row[id]' από ηον πίνακα
δημοππαζιών: %d\n",mysql_affected_rows());
}
?><br><br>
Δπιζηποθή ζηιρ [<a
href="../../phpjobscheduler/pjsfiles/?">Ππογπαμμαηιζμένερ
Δπγαζίερ</a>]<br></body></html>
Κώδηθαο 4 Δλεκέξσζε Κιεηζηώλ Γεκνπξαζηώλ
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Τεξεί έλα txt αξρείν γηα θάζε δεκνπξαζία φπνπ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο επηζθέςεσλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία
Images
Πεξηιακβάλεη ηα αξρεία εηθφλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. Σηελ παξνχζα έθδνζε
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην αξρείν picture.gif γηα ηελ εκθάληζε ηνπ εηθνληδίνπ θσηνγξαθηθήο
κεραλήο δίπια απφ θάπνηα δεκνπξαζία πνπ έρεη θσηνγξαθία.
Templates
Πεξηιακβάλεη ην template ηνπ ζπζηήκαηνο
Uploads
Πεξηιακβάλεη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ ησλ δεκνπξαζηψλ φπσο δίλνληαη απφ ηνπο
πσιεηέο κέζσ ηεο ζειίδαο sell.php.
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Αξρεία
Bid.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο πξνζθνξάο ζε αγγιηθή δεκνπξαζία
Bid2.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο πξνζθνξάο ζε νιιαλδηθή δεκνπξαζία
Bidhistory.php
Δκθαλίδεη ην ηζηνξηθφ κίαο δεκνπξαζίαο
Browse.php
Δκθαλίδεη ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ
Buy.php
Γηαδηθαζία αγνξάο φιεο ηεο πνζφηεηαο ζηελ ηηκή πξνζθνξάο
Buy1.php
Γηαδηθαζία αγνξάο αηηνχκελεο πνζφηεηαο ζηελ ηηκή άκεζεο αγνξάο
Contact.php
Δκθαλίδεη ηε ζειίδα «Δπηθνηλσλία»
Editauction.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνίεζεο δεκνπξαζίαο
Faq.php
Δκθαλίδεη ηε ζειίδα «Σπρλέο Δξσηήζεηο»
Forgotpass.php
Δκθαλίδεη ηε ζειίδα απνζηνιήο λένπ θσδηθνχ ρξήζηε απφ ην link «Ξεράζαηε ηνλ θσδηθφ;»
Formcheck.js
Δίλαη γξακκέλν ζε γιψζζα javascript θαη εθηειεί ειέγρνπο νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο
εηζαγσγήο δεκνπξαζίαο
Index1.php
Δκθαλίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζθέπηεο ηνπ site δνθηκάζεη λα απνζηείιεη έλα
κήλπκα ζε θάπνηνλ πσιεηή ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπλδεζεί.
Index.php
Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ site
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Item.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ κηαο κεκνλσκέλεο δεκνπξαζίαο
Mail2.php
Ζ ζειίδα απνζηνιήο κελχκαηνο ζε πσιεηή δεκνπξαζίαο
Mail.php
Ζ ζειίδα απνζηνιήο κελπκάησλ κεηαμχ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
Process.php
Ζ ζειίδα πεξηιακβάλεη ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ (ζχλδεζε, απνζχλδεζε, εηζαγσγή ρξήζηε, αιιαγή θσδηθνχ θιπ)
Register.php
Ζ ζειίδα εγγξαθήο ρξήζηε ζην ζχζηεκα
Rules.php
Ζ ζειίδα «Όξνη»
Sell.php
Ζ ζειίδα εηζαγσγήο λέαο δεκνπξαζίαο
Send_contact.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο
Useredit.php
Ζ ζειίδα ηξνπνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζηε
Userinfo.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζηε
Valid.php
Ζ ζειίδα απνζηνιήο επηβεβαησηηθνχ email
View_more_ending.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ πνπ θιείλνπλ ζχληνκα
View_more_newauct.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ λέσλ δεκνπξαζηψλ
View_more_oldauct.php
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Ζ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ παιηψλ δεκνπξαζηψλ
View_more_starting.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ πνπ δελ έρνπλ αλνίμεη αθφκα
Viewallnews
Ζ ζειίδα εκθάληζεο φισλ ησλ λέσλ
Viewnew.php
Ζ ζειίδα εκθάληζεο ελφο λένπ
Admin/addnews.php
Ζ ζειίδα δεκηνπξγίαο είδεζεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή
Admin/admin.php
Ζ ζειίδα ηνπ θέληξνπ δηαρείξηζεο
Admin/adminprocess.php
Ζ ζειίδα πεξηιακβάλεη ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή (ηηκσξία
ρξεζηψλ, δηαγξαθή ρξεζηψλ, αιιαγή δηθαησκάησλ ρξεζηψλ θιπ).
Admin/deletenews.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο δηαγξαθήο αλαθνηλψζεσλ
Admin/editnews.php
Παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηξνπνπνίεζεο αλαθνηλψζεσλ
Include/cat.php
Δκθαλίδεη ηε ιίζηα θαηεγνξηψλ δεκνπξαζηψλ
Include/constants.php
Πεξηιακβάλεη ζηαζεξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα
Include/database.php
Πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ εθηεινχλ ιεηηνπξγίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ
Include/form.php
Πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ ειέγρνπλ θαη εκθαλίδνπλ ηα ζθάικαηα ζηηο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ.
Include/login_system.php
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Δκθαλίδεη ηηο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ρξεζηψλ
Include/new.php
Δκθαλίδεη ηε ιίζηα αλαθνηλψζεσλ
Include/mailer.php
Πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ απνζηνιή emails ζε ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Include/session.php
Πεξηιακβάλεη ζηελ θιάζε session κε φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ session variables
Include/view_active.php
Δκθαλίδεη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο.
Templates/green.dwt
Τν template ηνπ site. Σηελ εηθφλα εκθαλίδνληαη νη δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη.
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