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Περιγραφή του συστήματος

Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από δύο μέρη:

1. Ιστοσελίδα

2. Εφαρμογή Android    
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Τρόπος Λειτουργίας

• Χρήστης Ιστοσελίδας
– Επεξεργασία και εισαγωγή πληροφοριών που αφορούν καρτέλες πελατών, 

παραγγελιών, αποθήκης και οδηγών

• Χρήστης Εφαρμογής Android
–  Επεξεργασία παραγγελιών

–  Εμφάνιση δρομολογίου/Εύρεση διαδρομής
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Αρχιτεκτονική
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Ρόλοι συστήματος

1. Εγγεγραμμένος Χρήστης
Είναι ο βασικός χρήστης του συστήματος.

2. Ανώνυμος χρήστης
Είναι ο ρόλος του χρήστη ο οποίος δεν έχει εισέλθει ή εγγραφεί στο σύστημα. 

3. Διαχειριστής
Είναι αυτός που διαχειρίζεται το σύστημα.

4. Οδηγός οχήματος
Ο ρόλος του είναι μέσω της android εφαρμογής να αλληλεπιδρά με το σύστημα.
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Βάση δεδομένων

Πινάκες

• Users

• Customers

• Apothiki

• Orders

• Order details

• Drivers
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Λειτουργίες Ιστοχώρου

• Σελίδες ενημέρωσης ανώνυμου χρηστή

• Φόρμα Επικοινωνίας

• Διαχειριστικό χρήστη
– Πελάτες

– Παραγγελίες

– Οδηγοί

– Δρομολόγιο

• Λειτουργία διαχειριστή
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Σελίδες ενημέρωσης και φόρμα Επικοινωνίας

• Ενημέρωση λειτουργίας της ιστοσελίδας

• Ενημέρωση λειτουργίας της android εφαρμογής

• Επικοινωνία με διαχειριστή για ερωτήσεις
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Πελάτες - Οδηγοί

• Προσθήκη νέου πελάτη / οδηγού

• Διαγραφή

• Επεξεργασία

• Αναζήτηση

• Ταξινόμηση   
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Παραγγελίες

• Προσθήκη νέας παραγγελίας

• Διαγραφή

• Επεξεργασία

• Αναζήτηση

• Οπτικός διαχωρισμός 

• Ταξινόμηση
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Δρομολόγιο

Στη λειτουργιά αυτή ο χρήστης έχει δυο επιλογές:

1. Εμφάνιση παραγγελιών στο χάρτη

2. Εμφάνιση δρομολογίου
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Εμφάνιση παραγγελιών στο χάρτη
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Εμφάνιση παραγγελιών στο χάρτη

      

            Μετατροπή 

          διεύθυνσης σε 

           γεωγραφικές  

         συντεταγμένες
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Εμφάνιση δρομολογίου
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 Διαχειριστής

4 βασικές λειτουργίες :

• Εγγραφή νέου χρήστη

• Διαγραφή χρήστη

• Επεξεργασία στοιχείων

• Υποστήριξη μέσω email, τηλέφωνου
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Android Εφαρμογή

ΖΣ
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Η εφαρμογή  σχεδιάστηκε 
για να υποστηρίζει το 

κομμάτι που αφορά τους 
οδηγούς των οχημάτων, την 

καθοδήγηση τους μέσω 
χάρτη και την δυνατότητα 

επεξεργασίας των 
παραγγελιών που εκκρεμούν



Λειτουργίες Εφαρμογής

• Είσοδος του οδηγού στο σύστημα

• Επεξεργασία παραγγελιών

• Εμφάνιση δρομολογίου

• Επιλογή  σημείων  για υπολογισμό διαδρομής
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Επεξεργασία παραγγελιών

δ
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Δυνατότητα αλλαγής της 
κατάστασης των 

παραγγελιών που εκκρεμούν



Εμφάνιση δρομολογίου
Επιλογή  σημείων  για υπολογισμό διαδρομής

σ
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• Δυνατότητα 
εμφάνισης 
δρομολογίου με τις 
παραγγελίες που 
εκκρεμούν

• Υποστήριξη εύρεσης 
διαδρομής για 
επιλεγόμενα σημεία



Τεχνολογίες  που χρησιμοποιήθηκαν

Ιστοσελίδα                              Εφαρμογή Android 
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Σύνοψη μετρικών κώδικα

• Ιστοχώρος
– Μέγεθος  2,19 Mb
– Γραμμές κώδικα  7509
– Αριθμός  αρχείων 69

• Android εφαρμογή
– Μέγεθος 4,16 Mb
– Γραμμές κώδικα 1550
– Αριθμός  αρχείων 17
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Μελλοντικές επεκτάσεις

• Επέκταση λειτουργίας εύρεσης δρομολογίου

• Ανάπτυξη εφαρμογής για άλλες πλατφόρμες

•  Διαχείριση / παρακολούθηση φορτηγών

• Συνένωση με  διπλωματική του φοιτητή Καψάλη Αθανασίου
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Θα ακολουθήσει επίδειξη του συστήματος
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