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Abstract 

Inventory management is one of the most important business functions of a company. 
This thesis analyses the implementation of a decentralized warehouse management system 
using modern Internet technology. We will examine each technology and discuss the reason 
that it was selected and we will present in detail each stage of the development process. 
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Σύνοψη 

Η διαχείριση των αποθεµάτων των προϊόντων µίας επιχείρησης είναι µία από τις πιο 
σηµαντικές λειτουργίες της. Σε αυτή της εργασία θα ασχοληθούµε µε την ανάπτυξη ενός 
αποκεντρωµένου συστήµατος διαχείρισης µίας αποθήκης, µε την χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών του διαδικτύου. Θα αναλύσουµε τις τεχνολογίες και τους λόγους που αυτές 
επιλέχθηκαν και θα παρουσιάσουµε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης της 
εφαρµογής. 
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1 Εισαγωγή 

 

1.1 Περίληψη 
Σε αυτή η εργασία θα ασχοληθούµε µε το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την 

διαχείριση των εµπορευµάτων µίας αποθήκης. Θα παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη του και 
οι παράλληλη εµφάνιση και εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για αρκετές 
εφαρµογές στο διαδίκτυο. Μετά θα παρουσιάσουµε πως αυτές οι τεχνολογίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος και πόσο εύκολο είναι να 
συνδυαστούν για να παράγουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

1.2 Κίνητρο για την διεξαγωγή της εργασίας 
Μία από τις πρώτες χρήσεις των υπολογιστών σε εταιρικά περιβάλλοντα ήταν η 

διαχείριση των αποθεµάτων των προϊόντων. Τα προγράµµατα που χρησιµοποιούνταν για 
αυτή τη δουλειά ήταν αρχικά εφαρµογές που έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην εκτέλεση των 
απαιτούµενων λειτουργιών αγνοώντας τους τοµείς της φιλικότητας προς τον χρήστη και των 
επιδόσεων. Εξαιτίας της καθηµερινής χρήσης τους και του πλήθους των εξειδικευµένων 
δυνατοτήτων που περιέχουν πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα, αρκετά 
χρόνια ή µερικές φορές και δεκαετίες µετά την δηµιουργία τους. 

Η ευρεία ανάπτυξη του World Wide Web έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αρκετών 
τεχνολογιών που έχουν σαν σκοπό την φιλική σχεδίαση των διεπαφών χρήστη, την οπτική 
αναπαράσταση µεγάλου εύρους πληροφοριών, την αποθήκευση και τη διαχείριση µεγάλου 
όγκου δεδοµένων. Όλα τα παραπάνω είναι τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη ενός 
τέτοιου συστήµατος. Θα θέλαµε να εξερευνήσουµε την προοπτική χρήσης τους για την 
δηµιουργία µίας µεγάλης εφαρµογής τέτοιου είδους. 

1.3 Σκοπός και στόχοι εργασίας 
Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη µίας µοντέρνας εφαρµογής διαχείρισης 

αποθήκης χρησιµοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρµογών. Θα 
δηµιουργήσουµε µία εφαρµογή της οποίας το interface θα είναι γραµµένο σε HTML5 και 
CSS3, µε την αποθήκευση των δεδοµένων να γίνεται σε µία βάση δεδοµένων MySQL και την 
γλώσσα PHP για την δυναµική δηµιουργία των σελίδων και την επικοινωνία µε την βάση 
δεδοµένων. 

Μέσω αυτού θα εξετάσουµε την καταλληλόλητα των συγκεκριµένων τεχνολογιών 
για αυτό το είδος εφαρµογών και θα αναλύσουµε την διαδικασία ανάπτυξης µε χρήση κάθε 
µίας από αυτές. 

1.4 ∆οµή εργασίας 
Το πρώτο κεφάλαιο της παρουσιάζει περιληπτικά το περιεχόµενο και τους στόχους. 

Το δεύτερο κεφάλαιο δείχνει την ιστορική διαδροµή των συστηµάτων διαχείρισης 
αποθήκης και των αντίστοιχων τεχνολογιών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δείχνουµε τις δυνατότητες της εφαρµογής και τις τεχνολογίες µε 
τις οποίες υλοποιήθηκε. 
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Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάλυση της βάσης δεδοµένων και του 
κώδικα που υλοποιήθηκε. 

Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα 
και την διαδικασία ανάπτυξης. 
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2 Συστήµατα διαχείρισης αποθήκης 

2.1 Γενικά 
Η διαχείριση των αποθεµάτων των προϊόντων µίας επιχείρησης είναι ένας πάρα πολύ 

σηµαντικός τοµέας για την σωστή και επικερδή λειτουργία της. Με αυτόν τον όρο 
αναφερόµαστε στην παρακολούθηση των µεταβολών της ποσότητας κάθε προϊόντος, είτε 
πρόκειται για αγορά είτε για πώληση και στην εξαγωγή στοιχείων µέσο της επεξεργασίας των 
αποτελεσµάτων. 

2.2 Πλεονεκτήµατα 
Οι εταιρίες που χρησιµοποιούν εκτενώς τέτοιες λύσεις προσπαθούν να µειώσουν το 

κόστος λειτουργίας τους µέσω της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των αποθεµάτων. Αν 
αυτή γίνεται αποτελεσµατικά µπορεί να οδηγήσει σε πολλά οφέλη για την εταιρεία, τα οποία 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

- Αποφυγή ελλείψεων προϊόντων, καθώς είναι ευκολότερο να φανεί πότε η 
ποσότητα ενός αγαθού µειώνεται. 

- Αποφυγή συσσώρευσης µεγάλης ποσότητας από ένα αγαθό. Αντί να 
παραγγέλνονται περιοδικά πάγιες ποσότητες από ένα προϊόν µπορούν να γίνουν 
νέες παραγγελίες µόνο όταν είναι απαραίτητο, αποφεύγοντας την συσσώρευση 
παλιότερων προϊόντων και την καταστροφή τυχών ευπαθών προϊόντων µε το 
πέρασµα του χρόνου. 

- Παρακολούθηση των θέσεων και των µετακινήσεων των προϊόντων καθώς αυτά 
µεταφέρονται ανάµεσα σε διάφορες τοποθεσίες της εταιρείας. 

- Αποµόνωση του ανθρώπινου παράγοντα, που πιθανών να δηµιουργήσει λάθη 
καθώς πρόκειται για µία βαρετή και επαναλαµβανόµενη διαδικασία. 

- Εξοικονόµηση προσωπικού µε την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας. 
- Άµεση εξαγωγή συγκεντρωτικών αναφορών και στοιχείων. 
- Παρακολούθηση των τάσεων αγοράς και πώλησης που διευκολύνουν την λήψη 

επαγγελµατικών αποφάσεων. 

2.3 Ιστορικά 
Η παρακολούθηση των αποθεµάτων είναι µία επίπονη και αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία η οποία παραδοσιακά γινότανε µε την χρήση χειρόγραφων εγγράφων. Κάποιος 
υπάλληλος χρειάζεται να αναγνωρίσει τα προϊόντα και να γράψει τα στοιχεία τους και τα 
στοιχεία της συναλλαγής ή της µεταφοράς.  

Είναι φανερό πως ειδικά για επιχειρήσεις που διακινούν µεγάλο όγκο προϊόντων η 
παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί αρκετό προσωπικό για να γίνει, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να γίνουν λάθη και παραλείψεις. Επίσης µετά την 
καταγραφή των συναλλαγών δηµιουργείται ένας µεγάλος όγκος εγγράφων, των οποίων η 
επεξεργασία είναι εξίσου δύσκολη. 

Η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας άρχισε να φαίνεται σαν µία λογική πρόοδος στον 
τοµέα. Αν και οι πρώτες προσπάθειες έγιναν από το 1932 στο Harvard University Business 
Administration, βασίζονταν στη χρήση µηχανικών συστηµάτων που ήταν αρκετά πολύπλοκα 
και ακριβά. 

Μετέπειτα προσπάθειες διαχώρισαν το πρόβληµα σε δύο µέρη. Το πρώτο ασχολείται 
µε την αυτοµατοποίηση της αναγνώρισης των προϊόντων και το δεύτερο µε την συλλογή και 
επεξεργασία των δεδοµένων. 
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Η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1952, αλλά οι 
συσκευές που παρήχθησαν ήταν αρκετά ογκώδεις, ακριβές και δύσκολες στη χρήση. Αυτή η 
προσπάθεια κατέληξε σε αποτελέσµατα το 1970, όπου αναπτύχθηκε το πρότυπο UPC 
(Universal Product Code), που µε χρήση της νέας τότε τεχνολογίας των γραµµωτών κωδικών 
(barcode), υιοθέτησε µία συγκεκριµένη µορφή. 

Η επεξεργασία των δεδοµένων µέχρι τότε συναντούσε το πρόβληµα πως οι 
υπολογιστές της εποχής δεν µπορούσαν να χειριστούν τα διαθέσιµα δεδοµένα. Όπως και σε 
αυτόν τον τοµέα έγινε πρόοδος, αρχικά µε τη χρήση εξειδικευµένων µηχανηµάτων και 
µετέπειτα µε τους υπολογιστές γενικής χρήσης, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν εξειδικευµένο 
λογισµικό. 

Παρακάτω θα επικεντρωθούµε τον τοµέα του λογισµικού, που είναι και το θέµα της 
εργασίας. 

2.4 Πρώτα προϊόντα λογισµικού 
Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την διαχείριση αποθήκης έπαιρνε την 

είσοδο µε την χρήση punch cards και εκτύπωνε τα αποτελέσµατα σε χαρτί, κάνοντας την 
χρήση του αρκετά δύσκολη. Όµως η εξέλιξη των υπολογιστών οδήγησε σύντοµα την 
αντικατάστασή του µε συστήµατα που χρησιµοποιούσαν πληκτρολόγιο και ποντίκι.  

Οι περιορισµένες δυνατότητες παραγωγής γραφικών που είχαν οι πρώτοι 
υπολογιστές σε συνδυασµό µε την περιορισµένη µνήµη και τον αδύναµο επεξεργαστή 
καθόρισαν την µορφή και τον τρόπο λειτουργίας του. Αρχικά δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη 
πολύπλοκων και εύχρηστων διεπαφών, µε αποτέλεσµα να τρέχει στην γραµµή εντολών. 
Συνήθως για την επιτέλεση διαφόρων λειτουργιών χρειαζόταν η χρήση κωδικών εντολών. 

Η αποθήκευση των δεδοµένων από την άλλη έπρεπε να γίνει µε τον πιο απλό τρόπο, 
καθώς το µικρό µέγεθος της µνήµης δεν επέτρεπε πολύπλοκες δοµές δεδοµένων. Κάθε 
πρόγραµµα χρησιµοποιούσε την δική του µορφή αρχείων, και τα δεδοµένα πολλές φορές 
ήταν µοιρασµένα σε πολλά αρχεία συγκεκριµένου µεγέθους ώστε να χωράνε να φορτωθούν 
στη µνήµη. 

2.5 Εξέλιξη τεχνολογιών 
Αν και οι αρχικές επιλογές που παρουσιάσαµε υπαγορεύονταν από τους 

περιορισµούς της τεχνολογίας της εποχής, αυτή σε καµία περίπτωση δεν έµεινε στάσιµη. 
Παρακάτω θα εξετάσουµε τους τοµείς της διεπαφής και της αποθήκευσης δεδοµένων. 

2.5.1 Γραφικές διεπαφές 

Τα πρώτα συστήµατα µπορούσαν να εµφανίσουν µόνο χαρακτήρες, όµως σύντοµα 
υλοποιήθηκε η δυνατότητα εµφάνισης γραφικών. Αυτό αρχικά οδήγησε στη δηµιουργία 
προγραµµάτων που µπορούσαν να εµφανίσουν συγκεκριµένα γραφικά όπως γραφήµατα ή 
εικόνες αλλά σύντοµα άρχισαν να αναπτύσσονται εφαρµογές και µετέπειτα λειτουργικά 
συστήµατα που όλη η διεπαφή ήταν γραφική. 

Σήµερα όλοι οι υπολογιστές και οι υπολογιστικές συσκευές γενικής χρήσης 
χρησιµοποιούν κάποια µορφή γραφικής διεπαφής, εκτός από πολύ εξειδικευµένες 
περιπτώσεις. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι πως η ανάπτυξη µίας γραφικής διεπαφής δεν 
αποτελεί µία επίπονη διαδικασία καθώς υπάρχει µία πληθώρα βιβλιοθηκών για κάθε 
πλατφόρµα που καθιστά την συγγραφή τέτοιων προγραµµάτων εξαιρετικά απλή. 
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Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί αρκετές γλώσσες προγραµµατισµού που έχουν σαν 
στόχο την περιγραφή της εµφάνισης µίας σελίδας. Η πιο γνωστή είναι η HTML η οποία 
χρησιµοποιείται για την συγγραφή των σελίδων στο διαδίκτυο. 

2.5.2 Βάσεις δεδοµένων 

Η αποθήκευση δεδοµένων αρχικά γινότανε µε την χρήση ενός η περισσοτέρων 
αρχείων, το περιεχόµενο των οποίων διαχειρίζονταν η εφαρµογή που τα χρησιµοποιούσε. Αν 
και η έρευνα στις βάσεις δεδοµένων είχε ξεκινήσει από το 1960, ενώ οι σχεσιακές βάσεις 
δεδοµένων άρχισαν να αναπτύσσονταν το 1970, η χρήση ενός επιπλέον εξειδικευµένου 
προγράµµατος µόνο για την αποθήκευση των δεδοµένων δεν ήταν εφικτή, αφενός γιατί δεν 
υπήρχαν ώριµα τέτοια προγράµµατα αλλά κυρίως γιατί οι πόροι των υπολογιστών της εποχής 
δεν επαρκούσαν ώστε να µπορούν να τρέχουν τέτοιες εφαρµογές. 

Όµως αυτό άλλαξε σύντοµα µε την αναπόφευκτη αύξηση των δυνατοτήτων των 
υπολογιστών και την ανάγκη για συνεπή αποθήκευση και ανάκληση δεδοµένων, που οδήγησε 
στην καθιέρωση των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και της γλώσσας SQL. Η αποθήκευση 
δεδοµένων έπαψε να είναι µία διαδικασία που απαιτεί την ανάπτυξη εξειδικευµένου 
λογισµικού αλλά πλέον κάθε πρόγραµµα µπορεί να επικοινωνήσει µε µία βάση δεδοµένων 
SQL και να αποθηκεύσει τα δεδοµένα που χρειάζεται ή να ζητήσει αποτελέσµατα από απλές 
ή πολύπλοκες επερωτήσεις. 

2.6 Εξέλιξη συστηµάτων διαχείρισης αποθήκης 
Όπως δείξαµε παραπάνω οι τεχνολογίες που χρειάζεται να χρησιµοποιήσει ένα 

σύστηµα διαχείρισης αποθήκης έχουν αναπτυχθεί ραγδαία και πολλές νέες εφαρµογές τις 
χρησιµοποιούν µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά υπάρχουν σε λειτουργία και 
αρκετά συστήµατα που τρέχουν απαρχαιωµένες εκδόσεις του λογισµικού. Οι λόγοι για τους 
οποίους συµβαίνει αυτό είναι αρκετοί. 

Ο σηµαντικότερος είναι η πολυπλοκότητα ενός τέτοιου συστήµατος. Το πλήθος των 
λειτουργιών που παρέχει σηµαίνει ότι η συγγραφή ενός νέου προγράµµατος θα είναι 
ταυτόχρονα χρονοβόρα και θα έχει µεγάλο κόστος. Επιπλέον υπάρχει µεγάλος κίνδυνος 
εµφάνισης προβληµάτων µετά την αντικατάσταση του παλιού συστήµατος, όπως υπάρχει και 
µε κάθε νέα εφαρµογή. Τα παλιότερα συστήµατα έχουν δοκιµαστεί για χρόνια ή πολλές 
φορές δεκαετίες, ενώ ένα νέο σύστηµα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο µέχρι να φτάσει στο ίδιο 
επίπεδο ωριµότητας. Κάθε πρόβληµα µπορεί να συνεπάγεται κάποιο χρόνο κατά την οποία η 
επιχείρηση δεν θα λειτουργεί, κάτι που πολλές φορές είναι απαγορευτικό λόγω κόστους. 

Η ίδια η διαδικασία της αλλαγής του υπάρχοντος συστήµατος πολλές φορές απαιτεί 
πάρα πολύ χρόνο από µόνη της, ενώ αν τα παλιότερα συστήµατα τρέχουν σε εξίσου παλιούς 
υπολογιστές τότε χρειάζεται και αγορά υλικού, το οποίο πρέπει να ελεγχτεί αν είναι συµβατό 
µε τις υπάρχουσες υποδοµές.  

Πέρα από την εγκατάσταση του λογισµικού χρειάζεται και η µεταφορά των 
εγγραφών από το παλιό σύστηµα στο νέο, µε τα παλιότερα συστήµατα σπάνια να 
υποστηρίζουν κάποια λειτουργία εξαγωγής δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει πως τα δεδοµένα της 
εφαρµογής πρέπει να διαβαστούν από ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα, γεγονός που αυξάνει 
περισσότερο το κόστος υλοποίησης. 

Το προσωπικό της επιχείρησης χρειάζεται και αυτό να εκπαιδευτεί για το νέο 
λογισµικό, κάτι που είναι πιο δύσκολο όσο περισσότερους υπαλλήλους έχει µία εταιρεία. 
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Ένας ακόµη βασικός παράγοντας είναι το γεγονός πως κάθε επιχείρηση µπορεί να 
έχει εξειδικευµένες ανάγκες τις οποίες µπορεί να ικανοποιεί το υπάρχον λογισµικό της αλλά 
να µην καλύπτονται από άλλες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά. 
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3 Ανάλυση εφαρµογής 

3.1 Τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν 
3.1.1 Γενικά 

Ο στόχος µας ήταν η δηµιουργία µίας εφαρµογής βασισµένη στις σύγχρονες 
τεχνολογίες του διαδικτύου µε αρχιτεκτονική client / server. Μεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτής 
της αρχιτεκτονικής είναι πως ενώ πολλοί χρήστες µπορούν να είναι συνδεδεµένοι στο 
σύστηµα και να την χρησιµοποιούν ταυτόχρονα, τα στοιχεία βρίσκονται σε έναν server και 
παραµένουν συγχρονισµένα. Ακόµη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις αρκετά ώριµες 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στο World Wide Web και την τεχνογνωσία που έχει 
αναπτυχθεί µαζί µε αυτές. 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιήσαµε. 

3.1.2 MySQL 

Το σηµαντικότερο συστατικό της εφαρµογής είναι οι πληροφορίες για τα προϊόντα 
και τις κινήσεις τους.  Αυτά θα αποθηκεύονται σε µία σχεσιακή βάση δεδοµένων ώστε να 
µπορούν να αναπαρασταθούν και οι µεταξύ τους σχέσεις. Επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε 
την βάση MySQL.  

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα όπως 
λέγεται (relational database management system - RDBMS), που χρησιµοποιεί την Structured 
Query Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την 
επεξεργασία δεδοµένων σε µία Βάση ∆εδοµένων. Η βάση δεδοµένων MySQL έχει γίνει η πιο 
δηµοφιλής βάση δεδοµένων ανοικτού κώδικα, λόγω της αυξηµένης απόδοσης,  της υψηλής 
αξιοπιστίας και της ευελιξίας  που παρέχει. 

Επιπλέον,  χρησιµοποιείται σε περισσότερες από 6 εκατοµµύρια εγκαταστάσεις 
κλιµακούµενες από µεγάλες εταιρείες µέχρι εξειδικευµένες εφαρµογές µε ενσωµατωµένες 
βάσεις δεδοµένων σε όλο τον κόσµο.  Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), 
οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει την MySQL και να την διαµορφώσει σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του, σύµφωνα πάντα µε την γενική άδεια που υπάρχει. Είναι κοινά αποδεκτό πως 
δουλεύει καλύτερα όταν διαχειρίζεται περιεχόµενο και όχι όταν εκτελεί συναλλαγές. Η 
MySQL αυτή τη στιγµή µπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux, Unix, και Windows. 

3.1.3 HTML και CSS 

Το interface της εφαρµογής είναι γραµµένο στη γλώσσα παρουσίασης περιεχοµένου 
HTML σε συνδυασµό µε την γλώσσα µορφοποίησης περιεχοµένου CSS. Η HTML 
χρησιµοποιείται ευρέως για την δηµιουργία όλων των σελίδων στο διαδίκτυο. Στόχος της 
γλώσσας είναι να περιγράψει την δοµή µίας σελίδας µαζί µε το περιεχόµενό της, και µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για σελίδας µε όσο απλή ή πολύπλοκη δοµή είναι επιθυµητό. 

Η HTML χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την γλώσσα CSS. Μία σωστά δοµηµένη 
σελίδα HTML δίνει πληροφορίες µόνο για το περιεχόµενο και την δοµή της, όµως η 
εµφάνισή της είναι βασική. Για την τροποποίηση της εµφάνισης χρησιµοποιείται η γλώσσα 
CSS. Ο στόχος είναι να παραµείνει η βασική σελίδα HTML όσο πιο «καθαρή» γίνεται, όπου 
µε το καθαρή εννοείται να περιέχει µόνο τις απαραίτητες πληροφορίες και τίποτα παραπάνω. 
Έπειτα αυτή η σελίδα συνδυάζεται µε ένα αρχείο CSS, το οποίο περιγράφει την εµφάνιση 
κάθε στοιχείου. 
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Για κάθε στοιχείο ορίζονται οι επιθυµητοί κανόνες. Κάθε κανόνας περιέχει την 
διαδροµή του στοιχείου στο οποίο αντιστοιχεί µέσα στο έγγραφο και πως αυτό θα 
εµφανίζεται. Οι κανόνες εµφάνισης µπορούν να αναφέρονται σε ένα πλήθος 
χαρακτηριστικών από τα χρώµατα και το µέγεθος µέχρι το µέγεθος και τη στοίχιση των 
γραµµάτων που περιέχει. Πάλι ανάλογα µε την περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
λιγότεροι οι περισσότεροι κανόνες για να περιγράψουν µία σελίδα που θα είναι αισθητικά 
λιγότερο ή περισσότερο περίτεχνη. 

Ο διαχωρισµός της HTML από το αρχείο CSS κάνει πολύ εύκολη την τροποποίηση 
του ενός από τα δύο χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθεί το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο είναι 
εφικτό να χρησιµοποιηθεί ένα αρχείο CSS για όλες τις σελίδες ενός site, δίνοντας µία 
οµοιόµορφη εµφάνιση άσχετα µε το περιεχόµενο κάθε σελίδας. Επιπλέον είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί µόνο το CSS ενός site, αλλάζοντας συνολικά τη µορφή όλων των σελίδων. 

3.1.3.1 HTML5 

Η γλώσσα HTML δηµιουργήθηκε αρχικά για την προβολή απλών σελίδων κειµένου 
και την σύνδεση τους µε άλλες. Σταδιακά άρχισε να υπάρχει η ανάγκη κατασκευής πιο 
εντυπωσιακών σελίδων, οι οποίες θα αντιδρούν στις ενέργειες του χρήστη, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχουν αρχίσει να εµφανίζονται σελίδες που είναι ολοκληρωµένες εφαρµογές. Όµως η 
τελευταία έκδοση του πρότυπου της HTML είναι η 4.01 που οριστικοποιήθηκε το 1999. 
Καθώς οι απαιτήσεις από την γλώσσα αυξανόταν άρχισε να γίνεται επιτακτική η ανάγκη µίας 
νέας έκδοσης που θα ανταποκρίνεται σε αυτές. 

Η επόµενη έκδοση της HTML είναι η έκδοση 5, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται το 
2004 και αναµένεται να οριστικοποιηθεί µετά το 2015. Η νέα γλώσσα προσφέρει µία πλειάδα 
δυνατοτήτων µε σκοπό να κάνει την δηµιουργία ιστοσελίδων πολύ πιο εύκολη και να µην 
είναι απαραίτητη η χρήση ξένων εργαλείων. Η HTML5 είναι ένα πρότυπο που αναπτύσσεται 
εδώ και πολλά χρόνια µε σκοπό να αποτελέσει την κύρια γλώσσα κατασκευής εφαρµογών 
στο διαδίκτυο. Τον τελευταίο καιρό έχουν παγιωθεί αρκετά από τα στοιχεία της, κάνοντας 
εφικτή την δοκιµή τους σε πρακτικό επίπεδο. 

Στην εργασία χρησιµοποιήσαµε αρκετά στοιχεία από την έκδοση 5. Εξαιτίας της 
φύσης της γλώσσας και του τρόπου µε τον οποίο ενσωµατώνονται οι αλλαγές δεν υπάρχει 
κάποια ριζική απόκλιση από την προηγούµενη έκδοση, απλά εισάγονται στοιχεία που 
προσφέρουν επιπλέον λειτουργίες. 

3.1.4 PHP 

H PHP είναι µια γλώσσα οντοκεντρική γλώσσα προγραµµατισµού ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται το 1991. Παρόλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν γλώσσα 
προγραµµατισµού γενικής χρήσης έχει καθιερωθεί να τρέχει σε συνδυασµό µε ένανweb 
server για τη δηµιουργία σελίδων Web µε δυναµικό περιεχόµενο. Εξαιτίας της φύσης των 
εργασιών που χρειάζεται να επιτελεστούν στον προγραµµατισµό µίας διαδικτυακής 
εφαρµογής τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείται σαν διαδικαστική γλώσσα, χωρίς να 
γίνεται χρήση των οντοκεντρικών της δυνατοτήτων. 

Πρόκειται για την περισσότερο διαδεδοµένη γλώσσα για την δηµιουργία 
ιστοσελίδων, όπου χρησιµοποιείται σε περισσότερα από 250 εκατοµµύρια σελίδες. Η ευρεία 
διάδοσή της οφείλεται στην ευκολία χρήσης της και στο πλήθος των δυνατοτήτων που 
προσφέρει. Έχει δυνατότητες επικοινωνίας µε έναν web server ώστε να λαµβάνει αιτήσεις 
από αυτόν και να επιστρέφει δυναµικά δηµιουργηµένες σελίδες, ενώ µπορεί να 
επικοινωνήσει µε όλες τις δηµοφιλείς βάσεις δεδοµένων. 
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4 ∆οµή εφαρµογής 

4.1 Απαιτήσεις συστήµατος 
Η εφαρµογή είναι γραµµένη σε γλώσσα PHP, µε τις σελίδες που παράγει να είναι 

γραµµένες σε HTML και τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µία σχεσιακή βάση δεδοµένων. 
Αυτό σηµαίνει πως για να λειτουργήσει απαιτεί την ύπαρξη ενός web server που µπορεί να 
επεξεργαστεί αρχεία PHP. 

Επιλέξαµε τον Apache server και τη βάση δεδοµένων MySQL. Για την εγκατάσταση 
τους χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα EasyPHP, το οποίο περιέχει τα παραπάνω 
προγράµµατα µε όλες τις ρυθµίσεις που χρειάζονται ώστε να συνεργάζονται µεταξύ τους. Το 
EasyPHP είναι διαθέσιµο από τη διεύθυνση 
http://sourceforge.net/projects/quickeasyphp/files/latest/download?source=dlp. 

4.2 Οργάνωση αρχείων 
Τα αρχεία της εφαρµογής βρίσκονται στο φάκελο warehouse. Αυτός ο φάκελος 

χρειάζεται να βρίσκεται στη διαδροµή C:\Program Files (x86)\EasyPHP-12.1\www, η οποία 
είναι η διαδροµή µέσα στην οποία ο Apache ψάχνει να βρει τα αρχεία που του ζητάνε. Τα 
αρχεία της εφαρµογής που θα ζητάµε από τον server θα βρίσκονται µε τη σειρά τους στη 
διεύθυνση http://localhost/warehouse/. 

∆ηµιουργήσαµε την παρακάτω δοµή φακέλων: 

 

Οι φάκελοι εξυπηρετούν στις εξής λειτουργίες: 

- images: Σε αυτό τον φάκελο αποθηκεύονται οι εικόνες που χρησιµοποιούνται 
στην εργασία. 

- include: Στον φάκελο include αποθηκεύονται όλα τα αρχεία PHP που 
χρησιµοποιούνται σαν βιβλιοθήκες, δηλαδή αυτά που χρησιµοποιούµε αυτούσια 
σε όλες τις σελίδες. Επιπλέον εκεί βρίσκονται όλες οι βιβλιοθήκες PHP που 
χρησιµοποιήθηκαν για τις επιπλέον λειτουργίες. 

- js: Σε αυτόν τον φάκελο βρίσκονται όλες οι βιβλιοθήκες JavaScript που 
χρησιµοποιήθηκαν για την βελτίωση της λειτουργικότητας του site. 

- warehouse: Ο φάκελος warehouse περιέχει τα αρχεία που δηµιουργούν κάθε 
σελίδα καθώς και αυτά που εκτελούν τις λειτουργίες του προγράµµατος. 

4.3 Βάση δεδοµένων 
Καθώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µία βάση δεδοµένων ήταν απαραίτητη η 

δηµιουργία των κατάλληλων πινάκων για τη σωστή αποθήκευση τους. Χρησιµοποιήσαµε 4 
πίνακες. 

4.3.1 Πίνακας users 

Ο πίνακας users περιέχει τα στοιχεία των χρηστών. Έχει την παρακάτω µορφή: 
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Το πεδίο id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Είναι ένας ακέραιος που η τιµή του 
αποδίδεται και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή. 

Το πεδίο name κρατάει το όνοµα κάθε χρήστη. Είναι ένα αλφαριθµητικό 
(VARCHAR) 15 χαρακτήρων. 

Το πεδίο password κρατάει τον κωδικό του χρήστη. Είναι ένα αλφαριθµητικό 
(VARCHAR) 15 χαρακτήρων. 

Το πεδίο is_admin αποθηκεύει το αν ο χρήστης έχει δικαιώµατα διαχειριστή ή όχι. 
Αν ένας χρήστης είναι διαχειριστής τότε έχει τιµή 1, αλλιώς 0. Είναι ένας BOOLEAN. 

4.3.2 Πίνακας category 

Ο πίνακας category κρατάει τις κατηγορίες των προϊόντων. Είναι ο πιο απλός 
πίνακας και περιέχει µόνο δύο πεδία. 

 

Το πεδίο id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Είναι ένας ακέραιος που η τιµή του 
αποδίδεται και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή. 

Το πεδίο name κρατάει το όνοµα κάθε κατηγορίας. Είναι ένα αλφαριθµητικό 
(VARCHAR) 50 χαρακτήρων. 

4.3.3 Πίνακας product 

Ο πίνακας product περιέχει τα στοιχεία κάθε προϊόντος. Έχει 5 πεδία. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσότητα κάθε προϊόντος δεν αποθηκεύεται σε αυτόν τον 
πίνακα σαν ακέραιος. Καθώς δεν µας ενδιαφέρει µόνο η απόλυτη ποσότητα αλλά οι 
µεταβολές της σε συνάρτηση µε τον χρόνο η ύπαρξη ενός ακεραίου στον πίνακα product δεν 
καλύπτει τις ανάγκες µας.  
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Το πεδίο id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Είναι ένας ακέραιος που η τιµή του 
αποδίδεται και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή. 

Το πεδίο category_id είναι ένα ξένο κλειδί του πίνακα. Σε αυτό κρατείται το id της 
κατηγορίας στην οποία ανήκει το προϊόν. Είναι ένας ακέραιος. 

Το πεδίο name κρατάει το όνοµα κάθε προϊόντος. Είναι ένα αλφαριθµητικό 
(VARCHAR) 50 χαρακτήρων. 

Το πεδίο description είναι η περιγραφή ενός προϊόντος. Είναι τύπου text, δηλαδή 
µπορεί να περιέχει κείµενο απεριόριστου µήκους. 

Το πεδίο price_buy περιέχει την τιµή αγοράς ενός προϊόντος. Είναι ένα πεδίο τύπου 
float. 

Το πεδίο price_sell περιέχει την τιµή αγοράς ενός προϊόντος. Είναι ένα πεδίο τύπου 
float. 

 

4.3.4 Πίνακας transfer 

Καθώς θέλουµε να παρακολουθούµε τις µεταβολές στην ποσότητα κάθε προϊόντος 
χρειάστηκε να δηµιουργήσουµε τον πίνακα transfer ώστε να αποθηκεύουµε την κάθε µία 
ξεχωριστά. 

Ο πίνακας έχει τα παρακάτω πεδία: 

 

Το πεδίο id είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Είναι ένας ακέραιος που η τιµή του 
αποδίδεται και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή. 

Το πεδίο product_id είναι ένα ξένο κλειδί του πίνακα. Σε αυτό κρατείται το id του 
προϊόντος για το οποίο δηµιουργήθηκε η εγγραφή. Καθώς αποθηκεύει ένα id είναι ένας 
ακέραιος. 
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Το πεδίο stock κρατάει το πλήθος των προϊόντων που µεταφέρθηκαν. Αν αυτό είναι 
θετικός πρόκειται για αγορά, ενώ αν είναι αρνητικός πρόκειται για πώληση. Είναι ένας 
ακέραιος. 

Το πεδίο date είναι η ηµεροµηνία στην οποία έγινε η µεταφορά. Είναι τύπου date, 
δηλαδή κρατάει ηµεροµηνία αλλά όχι ώρα. 

4.4 Βιβλιοθήκες 
Εδώ θα παρουσιάσουµε τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιήσαµε.  

4.4.1 jpgraph 

Το jpgraph είναι µία βιβλιοθήκη PHP που αναλαµβάνει την δηµιουργία γραφικών 
παραστάσεων. Είναι µία βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα που είναι διαθέσιµη από τη διεύθυνση 
http://jpgraph.net/download/. Μπορεί να δηµιουργήσει πολλών ειδών γραφήµατα και παρέχει 
µεγάλες δυνατότητες παραµετροποίησης τους. 

4.4.2 mpdf 

To mpdf είναι µία βιβλιοθήκη που αναλαµβάνει την µετατροπή µίας σελίδας HTML 
σε ένα έγγραφο PDF. Είναι διαθέσιµη από τη διεύθυνση 
http://www.mpdf1.com/mpdf/download. 

4.4.3 phpExcel 

Το phpExcel είναι µία βιβλιοθήκη που δίνει την δυνατότητα ανάγνωσης και 
δηµιουργίας αρχείων Excel. Βρίσκεται στη διεύθυνση http://phpexcel.codeplex.com/. Η 
κλάση είναι συµβατή µε αρχεία doc και docx που χρησιµοποιούνται από τις τελευταίες 
εκδόσεις του Microsoft Office, καθώς και µε αρχεία CSV που παράγονται από άλλες 
εφαρµογές. 

4.5 Επικοινωνία µε βάση δεδοµένων 
Σχεδόν όλες οι λειτουργίες της εφαρµογής χρησιµοποιούν ή τροποποιούν 

περιεχόµενα της βάσης δεδοµένων. Η PHP παρέχει αρκετές συναρτήσεις που δίνουν την 
δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών που χρειάζονται, όµως αυτές έχουν συγκεκριµένα 
ονόµατα ανάλογα µε τον τύπο της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται και χρειάζονται να 
χρησιµοποιηθούν µε έναν συγκεκριµένο τρόπο που καθιστά την εκ των υστέρων ανάγνωση 
του κώδικα δύσκολη. 

Για τους παραπάνω λόγους δηµιουργήθηκε µία σειρά συναρτήσεων που αναλαµβάνει 
την επικοινωνία µε την βάση επιστρέφοντας τα αποτελέσµατα µε την µορφή βασικών τύπων 
δεδοµένων και πινάκων PHP. 

Πρόκειται για το αρχείο db.php το οποίο βρίσκεται στον φάκελο include. Κάθε φορά 
που χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί η βάση γίνεται include το παραπάνω αρχείο και µετά 
καλούνται οι κατάλληλες συναρτήσεις. 

4.5.1 Συνάρτηση connect 

H συνάρτηση connect αναλαµβάνει την σύνδεση µε τη βάση. Αρχικά ορίζεται ένας 
πίνακας DB_CONF, µέσα στον οποίο ορίζεται το όνοµα χρήστη και ο κωδικός για τη 
σύνδεση στη MySQL, ο υπολογιστής στον οποίο αυτή βρίσκεται και το όνοµα της βάσης 
δεδοµένων που χρησιµοποιείται. 
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    $DB_CONF['host'] = 'localhost'; 
    $DB_CONF['name'] = 'warehouse'; 
    $DB_CONF['user'] = 'root'; 
    $DB_CONF['password'] = ''; 

 

Φαίνεται πως χρησιµοποιούνται σαν όνοµα χρήστη το root και κανένας κωδικός. 
Πρόκειται για τον χρήστη που δηµιουργείται από το EasyPHP. 

Έπειτα καλούνται οι συναρτήσεις για την σύνδεση στη βάση. 

    mysql_connect($DB_CONF['host'], $DB_CONF['user'], 
$DB_CONF['password']) or die('connect(): '.mysql_error()); 
 
    mysql_set_charset('utf8'); 
 
    mysql_select_db($DB_CONF['name']) or die('selectdb(): 
'.mysql_error());  

 

Η εφαρµογή συνδέεται στη βάση, επιλέγει να παίρνει αποτελέσµατα σε 
κωδικοποίηση UTF-8 ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα µε τα ελληνικά και επιλέγει την 
κατάλληλη βάση. 

Η συνάρτηση connect δεν χρειάζεται να καλεστεί ανεξάρτητα αλλά καλείται από 
κάθε άλλη συνάρτηση που τη χρησιµοποιεί. 

4.5.2 Συνάρτηση query 

Η συνάρτηση query χρησιµοποιείται για την αποστολή ενός ερωτήµατος SQL και 
την επιστροφή της απάντησης, αν υπάρχει, µε τη µορφή δισδιάστατου πίνακα PHP. 

    function query($q) 

 

Αρχικά συνδέεται στη βάση δεδοµένων µε την connect και τρέχει το ερώτηµα SQL 
που δίνεται σαν παράµετρο. 

    connect(); 
     
    $result = mysql_query($q) or die('query:"$q" '.mysql_error());  
 

 

Το αποτέλεσµα επιστρέφεται στη µεταβλητή result, όµως πρόκειται για ένα 
αντικείµενο PHP, το οποίο θέλουµε να το κάνουµε πίνακα. Γι’ αυτό το λόγο δηµιουργείται 
ένας κενός πίνακας και διατρέχεται ανά γραµµή. 
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    $ar = array(); 
     
    for($i=0; $row = mysql_fetch_assoc($result); $i++){ 
        $ar[$i] = array(); 
… 
    } 
 

 

Σε κάθε επανάληψη παίρνουµε τα δεδοµένα από µία εγγραφή της απάντηση σαν ένα 
πίνακα PHP και εισάγουµε έναν νέο κενό πίνακα στον πίνακα που δηµιουργήθηκε. Ένας 
µετρητής i που αυξάνεται σε κάθε επανάληψη καθορίζει τη θέση που θα µπει σε αυτόν. 

        foreach($row as $key => $value){ 
            $ar[$i][$key] = $value; 
        } 

 

Εσωτερικά µε µία δεύτερη for διατρέχουµε τη γραµµή αυτή και βάζουµε τα στοιχεία 
της στον πίνακα ar. 

Όταν διατρέξουµε όλες τις γραµµές του αποτελέσµατος επιστρέφουµε τον ar. 
Συνολικά ο κώδικας της συνάρτησης είναι αυτός: 

function query($q){ 
    connect(); 
     
    $result = mysql_query($q) or die('query:"$q" '.mysql_error());  
     
    $ar = array(); 
     
    for($i=0; $row = mysql_fetch_assoc($result); $i++){ 
        $ar[$i] = array(); 
        foreach($row as $key => $value){ 
            $ar[$i][$key] = $value; 
        } 
    } 
     
    return $ar; 
} 
 

 

4.5.3 Συνάρτηση query_row 

Η συνάρτηση query_row λειτουργεί όπως η query µε τη διαφορά ότι επιστρέφει µόνο 
µία γραµµή του αποτελέσµατος. Είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις που τρέχουµε µία εντολή που 
ξέρουµε ότι επιστρέφει µόνο ένα αποτέλεσµα. 

Και αυτή τρέχει το ερώτηµα q, όµως ελέγχει ότι επιστρέφετε ακριβώς µία εγγραφή. 
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    if(mysql_num_rows($result) != 1){ 
        return null; 
    }    

 

Αν δεν ισχύει αυτό επιστρέφει null για την αποφυγή τυχών λαθών, αλλιώς συνεχίζει 
και παίρνει τα αποτελέσµατα. ∆εν χρειάζεται επανάληψη γιατί ξέρουµε πως έχουµε ένα 
αποτέλεσµα. 

    $row = mysql_fetch_assoc($result); 

 

Μετά διατρέχει αυτή τη γραµµή και εισάγει τα δεδοµένα σε έναν νέο πίνακα τον 
οποίο επιστρέφει. Ο πλήρης κώδικας είναι ο εξής: 

function query_row($q){ 
    connect(); 
    $result = mysql_query($q) or die('query_row:"'.$q.'" 
'.mysql_error()); 
     
    if(mysql_num_rows($result) != 1){ 
        return null; 
    }        
    $row = mysql_fetch_assoc($result); 
     
    $ar = array(); 
    foreach($row as $key => $value){ 
        $ar[$key] = $value; 
    } 
    return $ar; 
} 
 

 

4.5.4 Συνάρτηση query_single 

Η query_single είναι µία ακόµη βοηθητική συνάρτηση που επιστρέφει µόνο µία τιµή. 
Είναι παρόµοια µε τις προηγούµενες αλλά αφού γνωρίζουµε πως έχουµε µόνο µία τιµή για 
αποτέλεσµα δεν χρειάζεται να το διατρέξουµε. 
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function query_single($q){ 
    connect(); 
     
    $result = mysql_query($q) or die('query_single:"$q" 
'.mysql_error()); 
 
    if(mysql_num_rows($result) != 1){ 
        return null; 
    } 
     
    $row = mysql_fetch_array($result); 
     
    return $row[0]; 
} 
 

 

4.5.5 Συνάρτηση update 

Η συνάρτηση update εκτελεί ένα ερώτηµα SQL αλλά δεν επιστρέφει καµία τιµή, 
χρήσιµο σε περιπτώσεις που εισάγουµε κάτι στη βάση και δεν χρειάζεται να κάνουµε κάτι 
παραπάνω. 

function update($q){ 
    connect(); 
     
    $result = mysql_query($q) or die('update:"$q" 
'.mysql_error());  
} 

 

4.6 Βασική δοµή σελίδων 
Το χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι σελίδες είναι πως µοιράζονται ένα µεγάλο 

κοµµάτι κοινού κώδικα HTML. Επιπλέον αυτός βρίσκεται συγκεντρωµένος στην αρχή και το 
τέλος της σελίδας. Πρόκειται για τον κώδικα που δηµιουργεί τη σελίδα και το αριστερό 
µενού καθώς και για το κάτω µέρος της σελίδας.  

Για να αποφύγουµε την επανάληψη όµοιου κώδικα σε όλες τις σελίδες και να 
διευκολύνουµε τυχών µελλοντικές αλλαγές δηµιουργήσαµε δύο αρχεία header και footer τα 
οποία εισάγονται στην αρχή και στο τέλος της σελίδας. 

4.6.1 Αρχείο header.php 

Το αρχείο header.php περιέχει την αρχική HTML της σελίδας: 

<?php session_start() ?> 
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
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    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Διαχείριση Αποθήκης</title> 
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
    <!--[if lt IE 9]><script 
src="js/html5shiv.js"></script><![endif]--> 
    <script src="js/jquery-1.8.2.js"></script> 
    <script src="js/jquery.validate.js"></script> 
</head> 
 
<body> 
<div class="container"> 
    <header> 
        <h1>Διαχείριση αποθήκης</h1> 
    </header> 
     
    <nav> 
        <ul> 
<?php 
 
?>           
 
             
        </ul> 
        <!-- 
        <aside> 
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Praesent urna velit, bibendum nec lacinia vitae, vestibulum 
vitae enim.</p> 
        </aside> 
        --> 
    </nav><!-- END nav --> 
     
    <article> 
    <?php  
 
    ?> 

 

Όµως είναι υπεύθυνο και για την δυναµική δηµιουργία περιεχοµένου, όπως φαίνεται 
παρακάτω. 

4.6.1.1 Δημιουργία μενού 

Στα αριστερά της σελίδας υπάρχει ένα µενού µε όλους τους διαθέσιµου συνδέσµους. 
Όµως αυτοί διαφέρουν ανάλογα µε τον χρήστη που τους βλέπει. 

Η πιο απλή περίπτωση είναι όταν ο χρήστης δεν έχει κάνει login, οπότε δε βλέπει 
καµία επιλογή. 
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Σε περίπτωση που έχει
επιτρέπονται. 

 

Τέλος αν µπει σαν διαχειριστής
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και Πολυµέσων 

25 

 

βλέπει τις επιλογές που του 

 

επιλογές του συστήµατος. 
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Άρα φαίνεται πως το µενού χρειάζεται να δηµιουργείται δυναµικά και να λαµβάνει 
υπόψη του τα δικαιώµατα κάθε χρήστη. 

Για τη δηµιουργία του µενού δηµιουργείται αρχικά ένας δισδιάστατος πίνακας PHP 
που περιέχει όλες τις επιλογές των µενού. Για κάθε µία από αυτές περιέχεται το κείµενο που 
φαίνεται στα µενού, το link στο οποίο παραπέµπει και το επίπεδο του χρήστη που µπορεί να 
τη δει ανάλογα µε το αν είναι διαχειριστής ή όχι. 

  

<?php 
    $menu = array( 
        array(  "url" => "main.php",  
                "text" => "Αρχική",  
                "admin" => 0 
            ), 
        array(  "url" => "category_list.php",  
                "text" => "Κατηγορίες",  
                "admin" => 0 
            ), 
        array(  "url" => "category_add.php",  
                "text" => "Προσθήκη κατηγορίας",  
                "admin" => 1 
            ), 
        ... 
     
    ); 
 

 

Όταν ένας χρήστης έχει κάνει Login τότε αποθηκεύεται στο session µία ιδιότητα που 
καθορίζει αν είναι διαχειριστής ή όχι. Πρόκειται για το $_SESSION['user_is_admin'], βάση 
του οποίου δηµιουργείται το µενού. 

Συγκεκριµένα µε µία for διατρέχεται ο παραπάνω πίνακας. 

    foreach($menu as $item){ 
… 
    } 
 

 

Μέσα σε αυτή ελέγχεται αρχικά αν έχει οριστεί η παραπάνω µεταβλητή. Αν όχι το 
αντικείµενο αγνοείται, δηλαδή δεν εµφανίζεται τίποτα. 

Αν το τρέχον αντικείµενο έχει δηλωθεί πως µπορεί να το δει µόνο διαχειριστής και 
ενώ η µεταβλητή στο session λέει πως δεν έχει µπει διαχειριστής τότε πάλι δεν εµφανίζεται 
τίποτα. 
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        if(!isset($_SESSION['user_is_admin']) || 
($_SESSION['user_is_admin'] == 0 && $item['admin'] == 1)) 
 
            continue; 
 

 

Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται κανονικά. 

        echo '<li><a href="'.$item['url'].'" '; 
         
        if('/warehouse/'.$item['url'] == $current) 
            echo 'class="selected" '; 
         
        echo '>'.$item['text'].'</a></li>'; 
    } 
 

 

Το στοιχείο $current είναι η διεύθυνση της σελίδας που προβάλλεται, η οποία 
παίρνεται δυναµικά. 

    $current = $_SERVER['PHP_SELF']; 
 

 

Αν αυτή συµπίπτει µε το τρέχον στοιχείο τότε εισάγεται ένα επιπλέον CSS class σε 
αυτό, ώστε να είναι εµφανές ότι είναι αυτό που προβάλλεται. 

        if('/warehouse/'.$item['url'] == $current) 
 
            echo 'class="selected" '; 
 

 

4.6.1.2 Εμφάνιση μηνυμάτων 

Πολλές φορές είναι επιθυµητό να ενηµερώσουµε τον χρήστη πως κάποια ενέργεια 
που έκανε αποθηκεύτηκε ή πως παρουσιάστηκε κάποιο πρόβληµα. Εξαιτίας της διάρθρωσης 
των αρχείων δεν αρκεί απλά να τυπώσουµε το µήνυµα, γιατί το λάθος µπορεί να έγινε σε ένα 
αρχείο διαφορετικό από αυτό που προβάλλεται. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιµοποιείται ένας 
µηχανισµός µέσω του session. 

Ένα µήνυµα επιτυχής ενέργειας φαίνεται παρακάτω: 
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Αντίθετα ένα µήνυµα λάθους

 

Για να δηµιουργήσει ένα
χρήση δύο µεταβλητών, των 

Ένα µήνυµα λάθος δηµιουργείται

παράδειγµα: 

        $_SESSION['errors'

 

Ένα µήνυµα που περιέχει

        $_SESSION['info'

 

Το header.php ελέγχει
τιµές. 

        if(isset($_SESSION

 

Αν βρει µία τέτοια τιµή

     echo '<div class="error">
'</p></div>'; 

 

Όµως για να µην εµφανιστεί
την τιµή.  
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ένα µήνυµα λάθους εµφανίζεται ως εξής: 

δηµιουργήσει ένα αρχείο ένα µήνυµα το οποίο θα το δει ο χρήστης
µεταβλητών των $_SESSION['errors'] και isset($_SESSION['info']

µήνυµα λάθος δηµιουργείται αποθηκεύοντας στο session 

'errors'] = 'Αποτυχία σύνδεσης.'; 

µήνυµα που περιέχει µία πληροφορία δηµιουργείται µε την χρήση του

'info'] = 'Καλωσόρισες ' 

ελέγχει αν σε αυτές τις µεταβλητές είναι αποθηκευµένες

$_SESSION['errors'])){ 

µία τέτοια τιµή τότε εµφανίζει το περιεχόµενο της µε κατάλληλο

lass="error"> <p>' . $_SESSION['errors']

να µην εµφανιστεί και την επόµενη φορά είναι αναγκαίο να
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το δει ο χρήστης γίνεται 
isset($_SESSION['info'].  

 το µήνυµα, για 

µε την χρήση του info. 

είναι αποθηκευµένες κάποιες 

µε κατάλληλο τρόπο. 

] . 

αναγκαίο να σβήσει αυτή 
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            unset($_SESSION['errors']); 

 

Με παρόµοιο τρόπο εµφανίζεται και το πληροφοριακό µήνυµα. Συνολικά ο κώδικας 
που αναλαµβάνει αυτή τη διαδικασία είναι: 

    <?php  
        if(isset($_SESSION['errors'])){ 
 
            echo '<div 
class="error"><p>'.$_SESSION['errors'].'</p></div>'; 
 
            unset($_SESSION['errors']); 
        } 
 
        if(isset($_SESSION['info'])){ 
 
            echo '<div 
class="info"><p>'.$_SESSION['info'].'</p></div>'; 
 
            unset($_SESSION['info']); 
        } 
    ?> 
 

 

4.6.2 Αρχείο footer.php 

Το footer.php εισάγεται στο τέλος των σελίδων και περιέχει τον κώδικα για να 
τερµατίσουν τα στοιχεία HTML, µαζί µε τα στοιχεία της σελίδας. 

    </article><!-- END article --> 
     
    <footer> 
        <p>Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων</p> 
        <p> Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης αποθήκης 
καταστήματος και προβολής στατιστικών γραφημάτων</p> 
         
    </footer> 
</div><!-- END .container --> 
</body> 
</html> 
 

 

Παρόλο που θα µπορούσαν να είχαν µπει και σε αυτό λειτουργίες PHP, δεν υπήρχε 
λόγος µε την υπάρχουσα δοµή. 
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4.6.3 Μία βασική σελίδα

Με τα δύο παραπάνω αρχεία

κάθε σελίδας. Συγκεκριµένα ένα

<?php 
    require_once('include/header.php'
?> 
 
 
<?php 
    require_once('include/footer.php'
?> 
 

 

Οι δύο παραπάνω εντολές

 

Με αυτό τον τρόπο το

επαναλαµβάνεται ο κώδικας που

αυτόν πολύ πιο εύκολες. 

4.7 Ανάλυση σελίδων
Σε αυτή την ενότητα θα

Θα τις χωρίσουµε σε κατηγορίες

Οι περισσότερες ενέργειες
συµπληρώνει µία φόρµα και ένα

Πτυχιακή εργασία τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων

βασική σελίδα 

παραπάνω αρχεία επιτυγχάνουµε να απλοποιήσουµε πάρα πολύ

Συγκεκριµένα ένα νέο αρχείο αρκεί να τα περιέχει στην αρχή και

'include/header.php'); 

'include/footer.php'); 

παραπάνω εντολές αρκούν για την δηµιουργία µίας σελίδας: 

τον τρόπο το αρχείο κάθε σελίδας είναι όσο πιο απλό γίνεται
ο κώδικας που είναι κοινός σε όλες τις σελίδες, κάνοντας τις

Ανάλυση σελίδων 
την ενότητα θα παρουσιάσουµε τις επιµέρους σελίδες που δηµιουργήσαµε
σε κατηγορίες ανάλογα µε την οντότητα που ασχολούνται.

περισσότερες ενέργειες χρειάζονται δύο αρχεία, ένα αρχείο όπου
φόρµα και ένα αρχείο που επεξεργάζεται τα στοιχεία της. 

και Πολυµέσων 

30 

απλοποιήσουµε πάρα πολύ την δοµή 
στην αρχή και στο τέλος: 

 

πιο απλό γίνεται και δεν 
κάνοντας τις αλλαγές σε 

σελίδες που δηµιουργήσαµε. 
ασχολούνται. 

αρχείο όπου ο χρήστης 
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4.7.1 Είσοδος στο σύστηµα 

Η φόρµα για την είσοδο στο σύστηµα δηµιουργείται στο αρχείο index.php, το οποίο 
είναι το πρώτο αρχείο που φορτώνεται όταν ο χρήστης µπει στη διεύθυνση 
http://127.0.0.1/warehouse/. 

4.7.1.1 Αρχείο index.php 

Το αρχείο φορτώνει τα αρχεία header και footer στην αρχή και στο τέλος, όπως 
δείξαµε στη βασική δοµή των σελίδων. 

Ο κώδικας που δηµιουργεί τη φόρµα είναι ο παρακάτω: 

    <form method="post" action="login_action.php"> 
    <fieldset id="login"><legend>Είσοδος χρήστη</legend> 
        <label>Όνομα χρήστη:</label><input type="text" name="name" 
class="required" /><br/> 
        <label>Κωδικός:</label><input type="password" 
name="password" class="required" /><br/> 
        <input type="submit" value="Υποβολή" /> 
    </fieldset> 
    </form>  
 

 

Τα πεδία class που έχουν τιµή required χρησιµοποιούνται ώστε ο χρήστης να µην 
µπορεί να υποβάλλει την φόρµα χωρίς να τα έχει συµπληρώσει. Ο έλεγχος γίνεται µε 
javascript και ενεργοποιείται µε την παρακάτω εντολή: 

    <script> 
    $(document).ready(function(){ 
        $("form").validate({ 
                errorClass: "invalid", 
                errorElement: "" 
            }); 
    }); 
    </script> 
 

 

Η φόρµα παραπέµπει στο αρχείο login_action.php. 

4.7.1.2 Αρχείο login_action.php 

Στο αρχείο αυτό επεξεργάζονται τα στοιχεία της φόρµας εισόδου. Αφού πρόκειται 
για αρχείο που επεξεργάζεται µία φόρµα φορτώνει µε την require_once το αρχείο db.php για 
να χρησιµοποιήσει τις συναρτήσεις επικοινωνίας µε τη βάση δεδοµένων. Το αρχείο δεν 
εµφανίζει κάτι στον χρήστη αλλά τον παραπέµπει σε άλλες σελίδες, οπότε δεν χρειάζεται να 
περιέχει τα header και footer. 
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Αρχικά παίρνουµε τις µεταβλητές για το όνοµα και τον κωδικό που έχει στείλει η 
φόρµα και επιλέγουµε τους χρήστες που έχουν αυτά τα στοιχεία από τη βάση. 

    $q = "SELECT * FROM `users` WHERE name='$name' AND 
password='$password'"; 
    $result = query_row($q); 
 

 

Μετά ελέγχουµε αν το αποτέλεσµα είναι false, οπότε δεν υπάρχει τέτοιος χρήστης. 
Σε αυτή την περίπτωση κάνουµε redirect τον χρήστη στην αρχική σελίδα εµφανίζοντας το 
κατάλληλο µήνυµα λάθους. 

    $_SESSION['errors'] = 'Αποτυχία σύνδεσης.'; 
    header("Location: index.php"); 
 

 

Αν ο χρήστης έχει δώσει έγκυρα στοιχεία τότε αποθηκεύουµε στο session κάποια από 
αυτά ώστε να τα χρησιµοποιήσουµε στο µέλλον. Μετά τον ανακατευθύνουµε στην κεντρική 
σελίδα. 

    $_SESSION['info'] = 'Καλωσόρισες '.$result['name']; 
    $_SESSION['user_id'] = $result['id']; 
    $_SESSION['user_is_admin'] = $result['is_admin']; 
     
    header("Location: main.php"); 
 

 

4.7.2 Έξοδος από το σύστηµα 

Η επιλογή της εξόδου είναι διαθέσιµη από το κεντρικό µενού, αφού ο χρήστης κάνει 
login. 

4.7.2.1 Αρχείο logout_action.php 

Το αρχείο logout_action.php απλά σβήνει από το session τις µεταβλητές που 
αποθηκεύσαµε κατά την είσοδο σχετικά µε τον χρήστη. Έπειτα διαγράφει το τρέχον session. 

    unset($_SESSION['user_id']); 
    unset($_SESSION['user_is_admin']); 
     
    session_destroy(); 
    header("Location: index.php"); 
 

 

Τελικά ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα εισόδου. 
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4.7.3 Κεντρική σελίδα 

Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα ο χρήστης πηγαίνει στην αρχική σελίδα. 

4.7.3.1 Αρχείο main.php 

Το αρχείο main.php περιέχει µόνο τον header και τον footer και µία επικεφαλίδα. ∆εν 
παρέχει καµία λειτουργικότητα, απλά δείχνει το κεντρικό µενού ώστε ο χρήστης να επιλέξει 
τι θέλει να κάνει. 

4.7.4 ∆ιαχείριση Χρηστών 

Ο χρήστης µπορεί να δει όλους τους χρήστες της εφαρµογής, να προσθέσει νέους, να 
διαγράψει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία σε κάποιους από τους υπάρχοντες. 

Αυτές οι λειτουργίες γίνονται στα παρακάτω αρχεία. 

4.7.4.1 Αρχείο users_list.php 

Το αρχείο users_list.php εµφανίζει µία λίστα µε τους χρήστες και τα στοιχεία τους. 
Καθώς το βλέπει ο χρήστης χρειάζεται να περιέχει τα header και footer για να φαίνεται η 
µορφή της σελίδας. Επίσης χρειάζεται το αρχείο της βάσης. 

Έπειτα δηµιουργείται ένας πίνακας HTML µε τις κατάλληλες στήλες. Μετά 
φορτώνονται όλοι οι χρήστες. 

    $q = "SELECT * FROM `users`"; 
    $theusers = query($q); 
 

 

Μετά διατρέχουµε τον πίνακα των αποτελεσµάτων. Για κάθε εγγραφή εισάγουµε µία 
γραµµή στον πίνακα και εµφανίζονται τα κατάλληλα στοιχεία σαν κελιά. 

Για το πεδίο is_admin ελέγχεται η τιµή του και αντί να εµφανίζεται 1 ή 0 εισάγεται 
µία εικόνα ή ένα κενό κελί ανάλογα µε το αν πρόκειται για διαχειριστή ή όχι. 

if($users['is_admin'] == 1){ 
    echo '<td class="actions"><img src="images/tick.png" /></td>'; 
}else{ 
    echo '<td class="actions">&nbsp;</td>'; 
} 
 

 

Στη στήλη των ενεργειών χρειάζεται να ελέγξουµε αν ο τρέχον χρήστης είναι 
διαχειριστής, από το πεδίο του session που αποθηκεύσαµε κατά το login. Αν είναι 
εµφανίζονται οι εικόνες για την διαγραφή και την τροποποίηση σαν σύνδεσµοι. 

Οι σύνδεσµοι δηµιουργούνται έχοντας σαν µία παράµετρο τύπου GET το id του 
χρήστη. 
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echo '<td class="actions"><a 
href="users_delete_action.php?id='.$users['id'].'"><img 
src="images/delete.png" /></a> 
        <a href="users_add.php?id='.$users['id'].'"><img 
src="images/edit.png" /></a></td>'; 
 

 

Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζονται πάλι οι δύο εικόνες αλλά σε µία ασπρόµαυρη 
παραλλαγή τους για να φαίνονται απενεργοποιηµένες και δεν έχουν συνδέσµους. 

    echo '<td class="actions">'; 
    echo '<img src="images/delete-disabled.png" />'; 
    echo '<img src="images/edit-disabled.png" />'; 
    echo '</td>';                    
 

   

4.7.4.2 Αρχείο users_delete_action.php 

Το αρχείο users_delete_action.php αναλαµβάνει την διαγραφή ενός χρήστη. Παίρνει 
για παράµετρο το id του χρήστη και τον σβήνει. ∆εν εµφανίζει κάτι στον χρήστη οπότε δεν 
περιέχει άλλα αρχεία για την αρχή και το τέλος πέρα από το αρχείο µε τις λειτουργίες της 
βάσης δεδοµένων. 

Το αρχείο απλά συνδέεται στη βάση και µετά σβήνει την εγγραφή µε την κατάλληλη 
εντολή SQL. 

$q = "DELETE FROM `warehouse`.`users` WHERE `users`.`id` = $id"; 
$result = update($q); 
 

 

Μετά αποθηκεύει ένα µήνυµα για να εµφανιστεί στον χρήστη και τον ξαναγυρνάει 
στη λίστα των χρηστών. 

    $_SESSION['info'] = 'Ο χρήστης διαγράφηκε.'; 
    header("Location: users_list.php"); 
 

 

4.7.4.3 Αρχείο users_add.php 

Το αρχείο users_add.php περιέχει τη φόρµα για την εισαγωγή νέου χρήστη. Καθώς το 
βλέπει ο χρήστης χρειάζεται να περιέχει τα header και footer για να φαίνεται η µορφή της 
σελίδας. 

Το ίδιο αρχείο χρησιµοποιείται για την τροποποίηση ενός υπάρχοντος χρήστη. 
Ανάλογα µε την περίπτωση λειτουργεί διαφορετικά. 
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Για να καταλάβει αν πρόκειται για εισαγωγή ή τροποποίηση ελέγχεται αν έχει δοθεί 
σαν παράµετρος κατά την αίτηση το πεδίο id ή όχι. 

if( isset( $_REQUEST['id'] ) ) 
 

 

Το πεδίο αυτό δίνεται από τον σύνδεσµο για την τροποποίηση του χρήστη, ενώ αν 
γίνει κλικ από το κεντρικό µενού (οπότε πρόκειται για εισαγωγή) δεν δίνεται. 

Αν πρόκειται για εισαγωγή νέου χρήστη ορίζεται µία µεταβλητή id µε τιµή ίση µε 0. 

Στην περίπτωση της τροποποίησης φορτώνεται από την βάση ο χρήστης µε το id που 
δόθηκε µε τα στοιχεία του αποθηκεύονται στις κατάλληλες µεταβλητές. 

$q = "SELECT * FROM `users` WHERE `id` = $id"; 
$users = query_row($q); 
 
$name = $users['name']; 
$password = $users['password']; 
$admin = $users['is_admin']; 
 

 

Έπειτα εισάγεται ο κώδικας για τον έλεγχο της φόρµας όπως έχουµε δει παραπάνω 
και δηµιουργείται η φόρµα. Και στις δύο περιπτώσεις η φόρµα είναι ίδια. Η διαφορά της 
τροποποίησης µε την εισαγωγή είναι πως χρειάζεται τα πεδία της φόρµας να συµπληρωθούν 
εκ των προτέρων. 

Αυτό γίνεται ελέγχοντας αν το πεδίο id έχει τιµή ίση µε 0 ή όχι. Αν δεν είναι 0 τότε 
προστίθεται στο πεδίο µία ιδιότητα value που περιέχει την κατάλληλη τιµή, όπως φαίνεται 
παρακάτω για το πεδίο του ονόµατος. 

<label>Όνομα χρήστη:</label> 
<input type="text" name="name" class="required"  
    <?php if($id != 0) echo "value=\"$name\""; ?>  
/> 
<br/> 
 

 

Επίσης υπάρχει και ένα hidden πεδίο µε όνοµα id που περιέχει την τιµή της 
αντίστοιχης µεταβλητής για να σταλεί το είδος της ενέργειας στο επόµενο αρχείο. 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>" /> 
 

 

Η φόρµα υποβάλλεται στο users_add_action.php. 
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4.7.4.4 Αρχείο users_add_action.php 

Σε αυτό το αρχείο παίρνουµε τις πληροφορίες που έχουν σταλεί από την φόρµα 
εισαγωγής και τις αποθηκεύουµε στη βάση. ∆εν εµφανίζεται τίποτα στον χρήστη, οπότε 
περιέχεται µόνο το αρχείο µε τις λειτουργίες της βάσης. 

Όπως και πριν οι ενέργειες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν πρόκειται για 
εισαγωγή ή τροποποίηση. 

Αρχικά παίρνουµε τις τιµές της φόρµας. Επειδή το combobox λειτουργεί διαφορετικά 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεταβλητές µας ενδιαφέρει µόνο αν έχει σταλεί µία τιµή. 

    if(isset($_REQUEST['admin'])) 
        $admin = 1; 
    else 
        $admin = 0; 
 

 

Έπειτα ελέγχεται η τιµή του id που έχει σταλεί. Αν είναι 0 τότε είναι µία καινούργια 
εισαγωγή οπότε δηµιουργούµε µία εντολή SQL insert και κάνουµε την εισαγωγή. 

$q = "INSERT INTO `warehouse`.`users` (`id`, `name`, `password`, 
`is_admin`) VALUES (NULL, '$name', '$password', $admin);"; 
$result = update($q); 
 

  

Αν το id δεν ήταν 0 τότε πρόκειται για µία τροποποίηση. Γράφουµε µία εντολή SQL 
update όπου τροποποιούµε τα στοιχεία του χρήστη που έχει το συγκεκριµένο id. 

$q = "UPDATE `warehouse`.`users` SET `name` = '$name' WHERE 
`users`.`id` = $id;"; 
$result = update($q); 
 

 

Και στις δύο περιπτώσεις αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και µετά ο χρήστης 
ανακατευθύνεται στη σελίδα µε τη λίστα των χρηστών. 

4.7.5 ∆ιαχείριση Κατηγοριών προϊόντων 

Στις κατηγορίες ο χρήστης µπορεί να κάνει τις ίδιες ενέργειες που κάνει και στους 
χρήστες, δηλαδή προβολή, εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση. 

Παρακάτω παρουσιάζουµε τα αρχεία που εκτελούν αυτές τις λειτουργίες. 
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4.7.5.1 Αρχείο category_list.php 

Το αρχείο category_list.php δηµιουργεί έναν πίνακα µε όλες τις κατηγορίες και τις 
ενέργειες που µπορεί να γίνουν σε αυτές. Καθώς είναι σελίδα που προβάλλεται στον χρήστη 
συµπεριλαµβάνει τα αρχεία header, footer και db . 

Αρχικά δηµιουργείται ένας πίνακας HTML µε τα κατάλληλα κελιά για επικεφαλίδες 
και µετά φορτώνονται οι κατηγορίες από τη βάση. 

Καθώς µας ενδιαφέρει να έχουµε και το πλήθος των προϊόντων που περιέχει κάθε 
κατηγορία η εντολή επιλογής είναι πιο πολύπλοκη από τους χρήστες.  

SELECT c.`id`, c.`name`, count(p.`category_id`) AS count  
FROM `category` c LEFT JOIN `product` p  
ON p.`category_id` = c.`id`  
GROUP BY c.`id`  
ORDER BY c.id 
 

 

∆ιαλέγουµε όλες τις κατηγορίες από τον πίνακα category και το πλήθος των id των 
product κάνοντάς τον left join µε τον πίνακα product στο πεδίο id του product. Με αυτόν τον 
τρόπο εµφανίζεται µία εγγραφή για κάθε κατηγορία ακόµη και αν δεν υπάρχουν προϊόντα σε 
αυτή. 

Το πλήθος δηµιουργείται µε την µέθοδο count της SQL, όπου µετρούνται τα id των 
προϊόντων. Με το group by category.id προσδιορίζουµε πως θέλουµε να µετρήσουµε τα 
προϊόντα ανά κατηγορία. 

Έπειτα διατρέχουµε τα αποτελέσµατα και εµφανίζουµε τα στοιχεία. Για να 
εµφανίσουµε ενεργοποιηµένα ή όχι κουµπιά ενεργειών χρησιµοποιούµε τις έγχρωµες και τις 
ασπρόµαυρες εικόνες όπως και παραπάνω. 

Αν ένας χρήστης δεν είναι διαχειριστής βλέπει µόνο απενεργοποιηµένα κουµπιά. Αν 
κάποιος είναι διαχειριστής το κουµπί της τροποποίησης είναι πάντα ενεργοποιηµένο όµως το 
κουµπί της διαγραφής είναι ενεργοποιηµένο µόνο αν µία κατηγορία δεν περιέχει προϊόντα.  

Με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπεται η διαγραφή κατηγοριών που να έχουν προϊόντα. 
Αν γινόταν κάτι τέτοιο θα έπρεπε είτε να µένουν προϊόντα χωρίς κατηγορία, που δεν 
επιτρέπεται, είτε να σβήνουµε όλα τα προϊόντα κάθε κατηγορίας και όλες τις κινήσεις της, 
που θα συνεπάγονταν µεγάλη απώλεια δεδοµένων. 

4.7.5.2 Αρχείο category_delete_action.php 

Το αρχείο category_delete_action.php παίρνει σαν παράµετρο το id µίας κατηγορίας 
και τη σβήνει. 

DELETE FROM `warehouse`.`category`  
WHERE `category`.`id` = $id 
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Έχουµε προηγουµένως εξασφαλίσει πως δεν θα υπάρχουν προϊόντα σε αυτή, αφού 
δεν επιτρέπεται να σβηστεί µία γεµάτη κατηγορία. 

Έπειτα ο χρήστης ανακατευθύνεται στη λίστα µε τις κατηγορίες. 

4.7.5.3 Αρχείο category_add.php 

Το αρχείο category_add.php παρουσιάζει την φόρµα τροποποίησης και προσθήκης 
µίας νέας κατηγορίας. Το αν θα γίνει προσθήκη ή τροποποίηση αποφασίζεται ανάλογα µε το 
αν έχει δοθεί και ένα όνοµα κατηγορίας ή όχι. Αν είναι τροποποίηση φορτώνονται τα 
στοιχεία της κατηγορίας µε το συγκεκριµένο id ώστε να γεµίσει η φόρµα. 

SELECT * FROM `category`  
WHERE `id` = $id 
 

 

Έπειτα εισάγουµε τον κώδικα ελέγχου της φόρµας και την ίδια τη φόρµα. Η φόρµα 
περιέχει και ένα κρυµµένο πεδίο id που έχει την τιµή του id της κατηγορίας που 
τροποποιείται ή 0 αν είναι εισαγωγή. 

Η φόρµα υποβάλλεται στο αρχείο category_add_action.php 

4.7.5.4 Αρχείο category_add_action.php 

Το αρχείο category_add_action.php περιέχει τον κώδικα για την εισαγωγή ή την 
τροποποίηση της κατηγορίας. Το είδος της ενέργειας αποφασίζεται ανάλογα µε το αν το id 
είναι 0 ή όχι. 

Αν το id είναι 0 δηµιουργείται µία νέα εντολή insert που περιέχει το όνοµα της 
κατηγορίας. 

INSERT INTO `warehouse`.`category` (`id` ,`name`)  
VALUES (NULL , '$name') 
 

 

Αν δεν είναι µηδενικό τότε τροποποιείται µε νέα εντολή update το προϊόν που έχει το 
συγκεκριµένο id. 

UPDATE `warehouse`.`category`  
SET `name` = '$name'  
WHERE `category`.`id` = $id 
 

 

Και στις δύο περιπτώσεις αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και µετά ο χρήστης 
ανακατευθύνεται στη σελίδα µε τη λίστα των κατηγοριών. 
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4.7.6 ∆ιαχείριση προϊόντων 

Οι ενέργειες που µπορεί να κάνει ο χρήστης σχετικές µε τα προϊόντα είναι η προβολή 
τους, η εισαγωγή τους, η διαγραφή και η τροποποίησή τους, καθώς και η εξαγωγή τους σε 
ένα αρχείο Excel. 

Αυτές γίνονται στα αρχεία που θα δούµε παρακάτω. 

4.7.6.1 Αρχείο product_list.php 

Στο αρχείο product_list.php δηµιουργείται µία λίστα µε όλα τα διαθέσιµα προϊόντα. 
Καθώς πρόκειται για κανονική σελίδα περιλαµβάνει τον header και τον footer, καθώς και το 
αρχείο db ώστε να γίνουν οι ενέργειες στη βάση δεδοµένων. 

Αρχικά δηµιουργούνται οι επικεφαλίδες του πίνακα HTML µε τα κατάλληλα πεδία. 
Έπειτα επιλέγονται όλες οι τιµές του προϊόντος από τον πίνακα product καθώς και το όνοµα 
της κατηγορίας στην οποία ανήκει, βάση του ξένου κλειδιού στο πεδίο category_id. 

SELECT `product`.`id`, `product`.`name`, 
`product`.`description`,  
    `product`.`price_buy`, `product`.`price_sell`,  
    `category`.`name` AS category_name  
FROM `product`, `category`  
WHERE `product`.`category_id` = `category`.`id` 
 

 

Έπειτα διατρέχουµε τα αποτελέσµατα και τυπώνουµε τα στοιχεία στα κατάλληλα 
κελιά, αντίστοιχα µε τις επικεφαλίδες που δηµιουργήσαµε για τον πίνακα HMTL παραπάνω. 
Για λόγους ευχρηστίας υπάρχει και ένα πεδίο stock το οποίο υπολογίζει το συνολικό stock 
από ένα προϊόν. 

Καθώς το στοκ δεν αποθηκεύεται στατικά σε κάθε προϊόν αλλά προκύπτει από το 
άθροισµα των συναλλαγών που το αφορούν πρέπει να υπολογιστεί µε επιπλέον. Αυτό είναι 
το άθροισµα των εγγραφών του stock που έχουν σαν ξένο κλειδί στο πεδίο product_id το id 
του τρέχοντος προϊόντος. 

SELECT sum(stock)  
FROM `transfer`  
WHERE product_id = ".$product['id'] 
 

 

Όπως και στα προηγούµενα αντικείµενα, ανάλογα µε το αν ο χρήστης είναι 
διαχειριστής ή όχι εµφανίζονται τα ενεργά ή όχι κουµπιά για τις ενέργειες. 

Τέλος στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ένας σύνδεσµος για την εξαγωγή 
προϊόντος σαν έγγραφο xls. 
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<a class="excel" href="product_export_excel.php"> 
  Εξαγωγή σε Excel 
</a> 
 

 

4.7.6.2 Αρχείο product_delete_action.php 

Το αρχείο product_delete_action.php είναι το αρχείο που καλείται όταν ο χρήστης 
επιλέξει να σβήσει ένα προϊόν. ∆εν έχει γραφική απεικόνιση αλλά εκτελεί τις κατάλληλες 
ενέργειες και ξαναστέλνει τον χρήστη στη λίστα προϊόντων. Κατά συνέπεια περιέχει µόνο το 
αρχείο µε τις συναρτήσεις της βάσης δεδοµένων. 

Η διαγραφή ενός προϊόντος γίνεται µε την κατάλληλη εντολή SQL που το διαγράφει 
βάση του πρωτεύοντος κλειδιού του. 

  

DELETE FROM `warehouse`.`product`  
WHERE `product`.`id` = $id 
 

 

Όµως στον πίνακα transfers αυτό το κλειδί χρησιµοποιείται σαν ξένο κλειδί ώστε να 
φαίνεται σε πιο προϊόν αναφέρεται µία συναλλαγή. Κατά συνέπεια µε τη διαγραφή του 
προϊόντος παραµένουν εγγραφές που περιέχουν ορφανά ξένα κλειδιά, κάτι που δεν είναι 
σωστό, καθώς η βάση δεν είναι πια συνεπής. 

Επιλέξαµε µε την διαγραφή ενός προϊόντος να διαγράφουµε και όλες τις σχετικές 
συναλλαγές, ώστε να αποφύγουµε αυτό το πρόβληµα. 

DELETE FROM `warehouse`.`transfer`  
WHERE `transfer`.`product_id` = $id 
 

 

Έπειτα αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στην 
λίστα. 

4.7.6.3 Αρχείο product_add.php 

Το αρχείο product_add.php περιέχει τη φόρµα εισαγωγής προϊόντων. Όπως και στα 
προηγούµενα η φόρµα χρησιµοποιείται και για την εισαγωγή και για την τροποποίηση των 
προϊόντων ανάλογα µε τις παραµέτρους που έχουν δοθεί κατά την κλήση της. Πρόκειται για 
κανονική σελίδα οπότε περιέχει header, footer και το αρχείο της βάση για να φορτώνει 
δεδοµένα. 

Συγκεκριµένα αν πρόκειται για τροποποίηση προϊόντος τότε ο σύνδεσµος στην λίστα 
προϊόντων έχει κατασκευαστεί ώστε να περνάει και µία παράµετρο id µε το κλειδί του 
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προϊόντος. Αν έχει οριστεί φορτώνονται τα στοιχεία του. Έπειτα υπάρχει ο κώδικας για τον 
έλεγχο των πεδίων της φόρµας. 

Η διαφορά που έχει αυτή η φόρµα σε σχέση µε τις προηγούµενες είναι το πεδίο 
επιλογής κατηγορίας. Αυτό δεν έχει στατική τιµή αλλά είναι απαραίτητο να βρίσκει τις 
κατηγορίες από τη βάση δεδοµένων. 

Οι κατηγορίες παρουσιάζονται µέσα σε ένα drop down menu, δηλαδή ένα πεδίο 
select. Μέσα σε αυτό διατρέχουµε όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν στη βάση και για κάθε 
µία δηµιουργείται ένα πεδίο option, που έχει σαν value το κλειδί κάθε κατηγορίας, καθώς 
αυτό µας ενδιαφέρει να στέλνεται για την εισαγωγή, ενώ σαν περιεχόµενο έχει το όνοµα της 
κατηγορίας. 

<select name="category_id"> 
<?php 
     
    $q = "SELECT * FROM `category`"; 
    $categories = query($q); 
     
    foreach($categories as $category){ 
        if($id == 0 || $category_id != $category['id']) 
            echo '<option 
value="'.$category['id'].'">'.$category['name'].'</option>'; 
        else 
            echo '<option value="'.$category['id'].'" 
selected>'.$category['name'].'</option>'; 
    }            
?> 
</select> 
 

 

Η συνθήκη ελέγχει αν υπάρχει κάποια προεπιλεγµένη κατηγορία, το οποίο συµβαίνει 
κατά την τροποποίηση. Αυτό χρειάζεται γιατί στην τροποποίηση το µενού πρέπει να έχει 
επιλεγµένη την τιµή της, που δεν γίνεται απλά βάζοντας την ιδιότητα value, όπως στα άλλα 
πεδία της HTML. Όταν διατρέχουµε το πεδίο option ελέγχουµε αν το id της τρέχουσας 
κατηγορίας είναι το id την κατηγορίας στην οποία ανήκει το προϊόν που τροποποιούµε και αν 
ναι βάζουµε την ιδιότητα selected σε αυτό. 

Έπειτα η φόρµα κατασκευάζεται και γεµίζει όπως προηγουµένως. Υπάρχει ένα 
hidden πεδίο id που έχει την τιµή του κλειδιού του προϊόντος που τροποποιούµε ή 0 αν είναι 
νέο προϊόν. 

4.7.6.4 Αρχείο product_add_action.php 

Το αρχείο product_add_action.php αναλαµβάνει την επεξεργασία των στοιχείων που 
στέλνονται από την φόρµα εισαγωγής προϊόντων και την εισαγωγή τους στη βάση. 

Αν η φόρµα έχει στείλει το πεδίο id µε τιµή µηδέν τότε πρόκειται για νέα εισαγωγή, 
οπότε εκτελεί µία εντολή INSERT. 
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INSERT INTO `warehouse`.`product` (`id`, `category_id`, 
`name`,  
    `description`, `price_buy`, `price_sell`)  
VALUES (NULL, '$category_id', '$name', '$description',  
    '$price_buy', '$price_sell'); 
 

 

Αν αντίθετα το κλειδί δεν είναι µηδέν τότε πρόκειται για τροποποίηση και τρέχει µία 
εντολή UPDATE για το προϊόν που έχει το συγκεκριµένο κλειδί. 

UPDATE `warehouse`.`product`  
SET `category_id` = '$category_id', `name` = '$name',  
    `description` = '$description', `price_buy` = 
'$price_buy',  
    `price_sell` = '$price_sell'  
WHERE `product`.`id` = $id; 
 

 

Τέλος αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στην 
λίστα. 

4.7.6.5 Αρχείο product_export_excel.php 

Η εφαρµογή υποστηρίζει την δηµιουργία ενός αρχείου Excel µε όλα τα προϊόντα. 
Αυτό γίνεται από το αρχείο product_export_excel.php, στο οποίο δείχνει ένας σύνδεσµος στο 
τέλος της λίστας µε τα προϊόντα. 

Η δηµιουργία του αρχείο γίνεται µε την βιβλιοθήκη PHPExcel, τα αρχεία της οποίας 
έχουµε αντιγράψει στον φάκελο includes. Αρχικά περιλαµβάνουµε την κατάλληλη 
βιβλιοθήκη στον κώδικα, καθώς και το db.php για την επικοινωνία µε την βάση. 

require_once 'include/phpExcel/PHPExcel.php'; 
require_once('include/db.php'); 
 

 

Το αρχείο που θα σταλεί πίσω δεν είναι ένα αρχείο HTML που θα το δει στον 
browser  του, αλλά ένα αρχείο xls, που θα το κατεβάσει. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται να 
σταλθούν οι κατάλληλοι headers ώστε ο browser να το αντιµετωπίσει κατάλληλα. 

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
header('Content-Disposition: 
attachment;filename="transfers.xls"'); 
header('Cache-Control: max-age=0'); 
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Μετά φορτώνουµε όλα τα προϊόντα από τη βάση µε τα ονόµατα της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει το καθένα. 

SELECT `product`.`id`, `product`.`name`, 
`product`.`description`,  
    `product`.`price_buy`, `product`.`price_sell`,  
    `category`.`name` AS category_name  
FROM `product`, `category`  
WHERE `product`.`category_id` = `category`.`id` 
 

 

Η δηµιουργία ενός εγγράφου γίνεται δηµιουργώντας ένα αντικείµενο PHPExcel. 

$objPHPExcel = new PHPExcel(); 
 

 

Σε αυτό βάζουµε τις κατάλληλες τιµές στον τίτλο και στο θέµα του. 

$objPHPExcel->getProperties() 
            ->setTitle("Στοιχεία κίνησης προϊόντων") 
            ->setSubject("Στοιχεία κίνησης προϊόντων"); 
 
$objPHPExcel->getActiveSheet() 
            ->setTitle('Κίνηση προϊόντων'); 
 
 

 

Έπειτα βάζουµε στα κατάλληλα κελιά τις επικεφαλίδες. Τα κελιά µετρούνται µε τον 
συµβολισµό του Excel, όπου χρησιµοποιείται ένα λατινικό γράµµα A, B, C κτλ. για την 
στήλη και ένα νούµερο µε την γραµµή, όπου η αρίθµηση των γραµµών ξεκινάει από 1. 

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
            ->setCellValue('A1', 'Όνομα') 
            ->setCellValue('B1', 'Περιγραφή') 
            ->setCellValue('C1', 'Κατηγορία') 
            ->setCellValue('D1', 'Τιμή αγοράς') 
            ->setCellValue('E1', 'Τιμή Πώλησης') 
            ->setCellValue('F1', 'Stock'); 
 

 

Μετά διατρέχουµε τα προϊόντα που διαλέξαµε προηγουµένως. Πέρα από τη for 
χρειαζόµαστε και έναν βοηθητικό µετρητή i για να µετράµε τις γραµµές του Excel. Αφού οι 
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γραµµές ξεκινάνε από το 1 και στην πρώτη γραµµή έχουµε βάλει τις επικεφαλίδες το i έχει 
αρχική τιµή 2. 

Για κάθε προϊόν βρίσκουµε και το stock του µε την παρακάτω εντολή. 

SELECT sum(stock)  
FROM `transfer`  
WHERE product_id = ".$product['id'] 
 

 

Έπειτα εισάγουµε τα στοιχεία του στις κατάλληλες στήλες του εγγράφου και στη 
γραµµή i και τέλος αυξάνουµε το i. 

$i = 2; 
foreach($products as $product){ 
    $stock = query_single("SELECT sum(stock) FROM `transfer` WHERE 
product_id = ".$product['id']); 
     
    $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
            ->setCellValue("A$i", $product['name']) 
            ->setCellValue("B$i", $product['description']) 
            ->setCellValue("C$i", $product['category_name']) 
            ->setCellValue("D$i", $product['price_buy']) 
            ->setCellValue("E$i", $product['price_sell']) 
            ->setCellValue("F$i", $stock); 
    $i++; 
} 
 

 

Τέλος χρειάζεται να γράψουµε το έγγραφο στην έξοδο, ώστε να αποσταλεί στον 
χρήστη. 

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 
'Excel5'); 
$objWriter->save('php://output'); 
 

 

Προσδιορίζουµε την Έκδοση Excel5 για µεγαλύτερη συµβατότητα, αλλά θα 
µπορούσαµε να είχαµε δηµιουργήσει ένα έγγραφο σε πιο σύγχρονη έκδοση. Καθώς όµως το 
έγγραφό µας δεν χρησιµοποιεί κάποια εξεζητηµένη δυνατότητα του Excel δεν υπάρχει λόγος 
για κάτι τέτοιο. 

4.7.7 ∆ιαχείριση κινήσεων προϊόντων 

Καθώς µας ενδιαφέρει να κρατάµε πληροφορίες για κάθε συναλλαγή που γίνεται για 
ένα προϊόν, κρατάµε µία διαφορετική οντότητα transfer. Ένα αντικείµενο transfer µπορεί να 
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είναι µία αγορά ή µία πώληση, ανάλογα µε αν έχει αρνητική ή θετική τιµή στο πεδίο της 
ποσότητας. 

Οι σχετικές ενέργειες γίνονται στα παρακάτω αρχεία. 

4.7.7.1 Αρχείο transfer_list.php 

Το αρχείο transfer_list.php δηµιουργεί την λίστα µε όλες τις κινήσεις των προϊόντων. 
Είναι ένα αρχείο που βλέπει ο χρήστης, οπότε συµπεριλαµβάνει το header, το footer και το 
αρχείο της βάσης. 

Αρχικά δηµιουργείται ένας πίνακας HTML και βάζουµε τις επικεφαλίδες που 
θέλουµε.  

Έπειτα επιλέγουµε από τη βάση όλες τις εγγραφές του πίνακα transfer. Για κάθε 
εγγραφή επιλέγουµε και το όνοµα του προϊόντος που έχει το ίδιο κλειδί µε το ξένο κλειδί 
product_id. 

SELECT `transfer`.`id`, `stock`, `date`,  
    `name`, `price_buy`, `price_sell`  
FROM `transfer`, `product`  
WHERE `transfer`.`product_id` = `product`.`id` 
 

 

Έπειτα διατρέχουµε τα αποτελέσµατα και δηµιουργούµε τα κελιά του πίνακα. Όπως 
και στα προηγούµενα αντικείµενα, ανάλογα µε το αν ο χρήστης είναι διαχειριστής ή όχι 
εµφανίζονται τα ενεργά ή όχι κουµπιά για τις ενέργειες. 

Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ένας σύνδεσµος για την µαζική εξαγωγή σαν 
έγγραφο xls. 

<a class="excel" href="transfer_export_excel.php"> 
  Εξαγωγή σε Excel 
</a> 
 

 

4.7.7.2 Αρχείο transfer_delete_action.php 

Το αρχείο transfer_delete_action.php παίρνει σαν παράµετρο το id µίας συναλλαγής 
και τη σβήνει. 

DELETE FROM `warehouse`.` transfer`  
WHERE ` transfer`.`id` = $id 
 

 

Έπειτα αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στη 
λίστα µε τις κατηγορίες. 
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4.7.7.3 Αρχείο transfer_add.php 

Το αρχείο transfer_add.php περιέχει τον κώδικα προσθήκης µίας νέας αγοράς ή 
πώλησης. Είναι ένα αρχείο που βλέπει ο χρήστης, οπότε συµπεριλαµβάνει το header, το 
footer και το αρχείο της βάσης. 

 Όπως και στα προηγούµενα η φόρµα χρησιµοποιείται και για την εισαγωγή και για 
την τροποποίηση των αντικειµένων ανάλογα µε τις παραµέτρους που έχουν δοθεί κατά την 
κλήση της. Αν ο χρήστης πατήσει στο κουµπί τροποποίησης από τη λίστα θα δοθεί και µία 
µεταβλητή GET id µε το κλειδί του εν λόγου αντικειµένου. 

Αν πρόκειται για τροποποίησης φορτώνεται η κατάλληλη µεταφορά που έχει αυτό το 
κλειδί και εισάγεται ο κώδικας ελέγχου της φόρµας. Έπειτα δηµιουργείται η φόρµα. 

Όπως και για τις κατηγορίες τα προϊόντα εµφανίζονται σε ένα στοιχείο select της 
HTML αφού φορτωθούν από την βάση. Αν πρόκειται για τροποποίησης προϊόντος τότε στο 
προϊόν που έχει το κλειδί στο οποίο αναφέρεται η µεταφορά προστίθεται η ιδιότητα selected 
για να είναι επιλεγµένο. 

<select name="product_id"> 
<?php 
     
    $q = "SELECT * FROM `product`"; 
    $products = query($q); 
     
    foreach($products as $product){ 
        if($id == 0 || $product_id != $product['id']) 
            echo '<option 
value="'.$product['id'].'">'.$product['name'].'</option>'; 
        else 
            echo '<option value="'.$product['id'].'" 
selected>'.$product['name'].'</option>'; 
    }            
?> 
</select> 
 

 

Το πεδίο της ποσότητας είναι τύπου number. Αυτός είναι ένας νέος τύπος πεδίων της 
HTML5, όπου παρουσιάζει δύο κουµπιά που ο χρήστης µπορεί να πατήσει για να 
αυξοµειώσει την ποσότητα. Επιτρέπονται αρνητικές ποσότητες για αν υποδηλώσουν ότι 
πρόκειται για πώληση. 

<label>Ποσότητα:</label><input type="number" name="stock" 
class="required number" <?php if($id != 0) echo 
"value=\"$stock\""; ?> /> 
 

 

Οµοίως το πεδίο της ηµεροµηνίας που έγινε η συναλλαγή είναι ένα πεδίο τύπου date, 
που είναι και αυτό ένα νέο πεδίο της HTML5. Όταν ο χρήστης το πατήσει εµφανίζεται ένα 
ηµερολόγιο από το οποίο µπορεί να επιλέξει την ηµεροµηνία και την ώρα της συναλλαγής. 
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<label>Ημερομηνία:</label><input type="date" name="date" 
class="required" <?php if($id != 0) echo "value=\"$date\""; ?> /> 
 

 

Έπειτα η φόρµα κατασκευάζεται και γεµίζει όπως προηγουµένως. Υπάρχει ένα 
hidden πεδίο id που έχει την τιµή του κλειδιού του προϊόντος που τροποποιούµε ή 0 αν είναι 
νέο προϊόν. 

4.7.7.4 Αρχείο transfer_add_action.php 

Το αρχείο transfer_add_action.php αναλαµβάνει την αποθήκευση των στοιχείων που 
στέλνονται από την φόρµα εισαγωγής προϊόντων και την εισαγωγή τους στη βάση. 

Αρχικά χρειάζεται να αλλάξει η µορφή της ηµεροµηνίας που στέλνεται από το πεδίο 
date. Αυτό έχει πρώτα τον µήνα, µετά τη µέρα και τέλος το έτος χωρισµένα µε παύλες. 
∆ηµιουργούµε τρια διαφορετικά string php µε τη συνάρτηση explode. 

list($month, $day, $year) = explode("-", $date); 
 

 

Η µορφή που θέλουµε για να κάνουµε την εισαγωγή σαν µία ηµεροµηνία MySQL 
είναι πρώτα ο χρόνος, µετά ο µήνας και τέλος η µέρα, οπότε τα συνδυάζουµε σε ένα 
καινούργιο string. 

$date = "$year-$month-$day"; 
 

 

Επιπλέον ελέγχεται η τιµή του πεδίου stock. Αν η ποσότητα της συναλλαγής είναι 0 
τότε δεν έχει νόηµα, οπότε αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης 
ανακατευθύνεται στη λίστα συναλλαγών. 

if($stock == 0){ 
    $_SESSION['errors'] = 'Η ποσότητα δεν μπορεί να είναι 0.'; 
    header("Location: transfer_add.php"); 
    return; 
} 
 
 

 

Αν η φόρµα έχει στείλει το πεδίο id µε τιµή µηδέν τότε πρόκειται για νέα εισαγωγή, 
οπότε εκτελεί µία εντολή INSERT. 
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INSERT INTO `warehouse`.`transfer` (`id` ,`product_id` ,`stock` 
,`date`)  
VALUES (NULL , '$product_id', '$stock', '$date'); 
 

 

Αν αντίθετα το κλειδί δεν είναι µηδέν τότε πρόκειται για τροποποίηση και τρέχει µία 
εντολή UPDATE για το προϊόν που έχει το συγκεκριµένο κλειδί. 

UPDATE `warehouse`.`transfer`  
SET `product_id` = '$product_id', `stock` = '$stock', `date` = 
'$date'  
WHERE `transfer`.`id` = $id; 
 

 

Τέλος αποθηκεύεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στην 
λίστα. 

4.7.7.5 Αρχείο transfer_export_excel.php 

Το αρχείο transfer_export_excel.php αναλαµβάνει την εξαγωγή όλων των 
συναλλαγών σε ένα αρχείο Excel. Ο χρήστης πηγαίνει σε αυτό από τον κατάλληλο σύνδεσµο 
στο τέλος της λίστας συναλλαγών. 

Η δηµιουργία του αρχείο γίνεται πάλι µε την βιβλιοθήκη PHPExcel. Αρχικά 
περιλαµβάνουµε την κατάλληλη βιβλιοθήκη στον κώδικα, καθώς και το db.php για την 
επικοινωνία µε την βάση. 

require_once 'include/phpExcel/PHPExcel.php'; 
require_once('include/db.php'); 
 

 

Ορίζουµε πως πρόκειται για ένα αρχείο που δεν είναι HTML για να εµφανιστεί στον 
browse, αλλά ένα αρχείο xls, που πρέπει να κατέβει στον υπολογιστή του χρήστη. 

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); 
header('Content-Disposition: 
attachment;filename="transfers.xls"'); 
header('Cache-Control: max-age=0'); 
 

 

Μετά φορτώνουµε όλα τα transfer από τη βάση µε τα ονόµατα των προϊόντων που 
αναφέρονται. 
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SELECT `transfer`.`id`, `product`.`id` AS product_id,  
    `stock`, `date`, `name`, `price_buy`, `price_sell`  
FROM `transfer`, `product`  
WHERE `transfer`.`product_id` = `product`.`id` 
 

 

Η δηµιουργία ενός εγγράφου γίνεται δηµιουργώντας ένα αντικείµενο PHPExcel µε 
τις κατάλληλες ιδιότητες. 

$objPHPExcel = new PHPExcel(); 
$objPHPExcel->getActiveSheet() 
            ->setTitle('Κίνηση προϊόντων'); 
$objPHPExcel->getProperties() 
            ->setTitle("Στοιχεία κίνησης προϊόντων") 
            ->setSubject("Στοιχεία κίνησης προϊόντων"); 
 
 
 

 

Σε αυτό βάζουµε τις κατάλληλες τιµές στον τίτλο και στο θέµα του. 

$objPHPExcel->getProperties() 
            ->setTitle("Στοιχεία κίνησης προϊόντων") 
            ->setSubject("Στοιχεία κίνησης προϊόντων"); 
 
$objPHPExcel->getActiveSheet() 
            ->setTitle('Κίνηση προϊόντων'); 
 
 

 

Έπειτα βάζουµε στα κατάλληλα κελιά τις επικεφαλίδες. 

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
            ->setCellValue('A1', 'Κωδικός') 
            ->setCellValue('B1', 'Ποσότητα') 
            ->setCellValue('C1', 'Ημερομηνία') 
            ->setCellValue('D1', 'Κόστος') 
            ->setCellValue('E1', 'Προϊόν'); 
 

 

Μετά διατρέχουµε τα προϊόντα που διαλέξαµε προηγουµένως. Έχουµε την for που 
διατρέχει τις συναλλαγές και έναν βοηθητικό µετρητή i για να µετράµε τις γραµµές του 
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Excel, το οποίο ξεκινάει από το δύο αφού οι γραµµές ξεκινάνε από το 1 και στην πρώτη 
γραµµή έχουµε βάλει τις επικεφαλίδες. 

Εισάγουµε τα στοιχεία του στις κατάλληλες στήλες του εγγράφου και στη γραµµή i 
και τέλος αυξάνουµε το i. 

$i = 2; 
foreach($transfers as $transfer){ 
    $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0) 
            ->setCellValue("A$i", $transfer['product_id']) 
            ->setCellValue("B$i", $transfer['stock']) 
            ->setCellValue("C$i", $transfer['date']) 
            ->setCellValue("D$i", $cost) 
            ->setCellValue("E$i", $transfer['name']); 
    $i++; 
} 
 

 

Τέλος χρειάζεται να γράψουµε το έγγραφο στην έξοδο, ώστε να αποσταλεί στον 
χρήστη. 

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 
'Excel5'); 
$objWriter->save('php://output'); 
 

Το αρχείο τελειώνει αυτόµατα µε την αποθήκευσή του στην έξοδο. 

4.7.8 ∆ηµιουργία γραφηµάτων 

Μία επιπλέον λειτουργία της εφαρµογής είναι η δηµιουργία γραφηµάτων µε τις 
µεταβολές της ποσότητας κάθε προϊόντος. Για την κατασκευή των γραφηµάτων 
χρησιµοποιείται η βιβλιοθήκη jpgraph. 

Χρειάστηκαν τα αρχεία που παραθέτουµε παρακάτω. 

4.7.8.1 Αρχείο stock_graph.php 

Το αρχείο stock_graph.php είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση των γραφηµάτων. Ο 
χρήστης µπορεί να το ανοίξει από τον σύνδεσµο στο κυρίως µενού, και καθώς είναι αρχείο 
που εµφανίζεται στον browser περιλαµβάνει τα header και footer, καθώς και το db. 

Το αρχείο παρουσιάζει µία φόρµα µε ένα drop down menu µε προϊόντα. Ανάλογα µε 
το αν ο χρήστης έχει διαλέξει προϊόν ή όχι µπορεί να εµφανίζει µια εικόνα µε το κατάλληλο 
γράφηµα. Ο διαχωρισµός γίνεται ανάλογα µε την τιµή της µεταβλητής id. Αν δεν έχει 
δηλωθεί έχει τιµή 0, αλλιώς παίρνει την τιµή που έχει περαστεί στις παραµέτρους GET. 

Αν έχει περαστεί δηµιουργούνται δύο σύνδεσµοι για την εµφάνιση της εικόνας και τη 
δηµιουργία του εγγράφου PDF. 
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if($id != 0){ 
    echo '<div class="graph"><img   
src="graph_product_stock.php?id='.$id.'"></div>'; 
    echo '<a download="Report.png" class="pdf" 
href="stock_graph_export_pdf.php?product_id='.$id.'">Αποθήκευση</a>'
; 
     
} 
 

 

Έπειτα δηµιουργείται η φόρµα µε τα προϊόντα, δηλαδή φορτώνονται τα προϊόντα από 
τη βάση και δηµιουργούνται τα κατάλληλα αντικείµενα τύπου option, όπως και στις 
προηγούµενες περιπτώσεις. Αν φαίνεται το γράφηµα κάποιου προϊόντος τότε επιλέγεται και 
στη λίστα. 

Η φόρµα έχει σαν action τον εαυτό της. Η διαφορά είναι πως όταν ξαναφορτωθεί θα 
έχει περάσει το πεδίο id και θα εµφανιστούν η εικόνα του γραφήµατος και ο σύνδεσµος µε το 
αρχείο pdf. 

4.7.8.2 Αρχείο graph_product_stock.php 

Το αρχείο graph_product_stock.php δηµιουργεί το γράφηµα µε την κίνηση ενός 
προϊόντος. Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα αρχεία που έχουµε δηµιουργήσει δεν επιστρέφει 
κώδικα HTML αλλά µία εικόνα. 

Το αρχείο χρησιµοποιεί την βιβλιοθήκη jpgraph, οπότε χρειάζεται να 
συµπεριλάβουµε το κατάλληλο αρχείο. 

require_once ('include/jpgraph/jpgraph.php'); 
 

 

Χρειάζονται δύο επιπλέον includes για το γράφηµα που θέλουµε να 
κατασκευάσουµε. Το ένα είναι το jpgraph_line.php, που δηµιουργεί γραφήµατα τύπου 
γραµµής, σαν αυτό που θέλουµε, και το δεύτερο είναι το jpgraph_date.php που αναλαµβάνει 
την επεξεργασία δεδοµένων τύπου date. 

require_once ('include/jpgraph/jpgraph_line.php');   
require_once( "include/jpgraph/jpgraph_date.php" ); 
 

 

Το αρχείο καλείται µε µία παράµετρο id, που είναι το κλειδί του προϊόντος που 
θέλουµε να παρουσιάσουµε. Από τη βάση φορτώνουµε αρχικά το όνοµά του. 

Έπειτα διαλέγουµε όλες τις ηµεροµηνίες χρησιµοποιούµε την παρακάτω εντολή: 
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    SELECT `date`  
    FROM `transfer`  
    WHERE product_id = $id  
    ORDER BY `date` ASC 
 

 

Για να επιλέξουµε τα κατάλληλα στοιχεία που θα χρησιµοποιήσουµε στα γραφήµατα 
χρειαζόµαστε δύο πίνακες, έναν µε όλες τις ηµεροµηνίες ώστε να µπει στον οριζόντιο άξονα 
και έναν µε τις ποσότητες που θα µπει στον κάθετο άξονα. Κάθε ηµεροµηνία πρέπει να είναι 
σε δευτερόλεπτα, δηλαδή ένας ακέραιος, και κάθε ποσότητα είναι το άθροισµα των 
συναλλαγών µέχρι αυτή την ηµεροµηνία. 

Αρχικά διατρέχουµε δηλώνουµε δύο πίνακες που θα κρατάνε τις ποσότητες και τις 
ηµεροµηνίες σαν ακεραίους, τους stock και dates. 

$stock = array(); 
$dates = array(); 
 

 

Τα περιεχόµενα τους θα βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις, δηλαδή η πρώτη θέση του 
πίνακα µε τις ποσότητες θα έχει την ποσότητα του προϊόντος στην ηµεροµηνία που βρίσκεται 
στην πρώτη θέση του πίνακα µε τις ηµεροµηνίες. 

Μετά διατρέχουµε τις ηµεροµηνίες που πήραµε από τη βάση, οι οποίες βρίσκονται 
στη µορφή που τις επιστρέφει η MySQL, σαν έτος, µήνας και ηµέρα χωρισµένα µε παύλες. 
Χρειαζόµαστε αυτή τη  µορφή για τα παρακάτω υποερωτήµατα. 

foreach($dates_res as $ar){ 
    ... 
} 
 

 

Μέσα σε αυτό το loop επιλέγουµε το άθροισµα όλων των tranfers που έχουν γίνει για 
το συγκεκριµένο προϊόν µέχρι αυτή την ηµεροµηνία. 

$q = "SELECT sum(stock) FROM `transfer` WHERE product_id = $id AND 
     `date` <= '".$ar['date']."'"; 
$sum = query_single($q); 
 

 

Έπειτα αποθηκεύουµε το άθροισµα στον πίνακα, στην επόµενη θέση του, stock και 
την ηµεροµηνία στον πίνακα dates, αφού την µετατρέψουµε σε ακέραιο µε την συνάρτηση 
strtotime. 
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    array_push($stock, $sum); 
    array_push($dates, strtotime($ar['date'])); 
 

 

Αφού έχουµε τα δεδοµένα στους πίνακες stock και dates µπορούµε να 
κατασκευάσουµε το γράφηµα. Κατασκευάζουµε ένα νέο αντικείµενο τύπου Graph στο οποίο 
βάζουµε το µέγεθος της εικόνας και του δίνουµε τον τίτλο. Επιπλέον δίνουµε και κάποια 
περιθώρια για να µην κολλάει µε τον τίτλο και τις άκρες της εικόνας. 

     $graph = new Graph(500,400); 
     $graph->title->Set("Κίνηση προϊόντος - $name"); 
     $graph->SetMargin(40,40,30,130); 
 

 

Για να εµφανίζονται οι ακέραιοι σαν ηµεροµηνίες πρέπει να ορίσουµε το κατάλληλο 
εργαλείο εµφάνισης δεδοµένων του άξονα, που είναι το παρακάτω: 

     $graph->SetScale('datlin'); 
 

 

Έπειτα ορίζουµε ότι στον οριζόντιο άξονα θέλουµε οι ηµεροµηνίες να περιστρέφουν 
κατά 90 µοίρες για να φαίνονται κάθετα και να µην πέφτουν η  µία πάνω στην άλλη. 

     $graph->xaxis->SetLabelAngle(90); 
 

 

Τέλος ορίζουµε πως θέλουµε στον οριζόντιο άξονα να φαίνονται ετικέτες µε την 
ηµεροµηνία κάθε 5 µέρες. Αφού τα δεδοµένα είναι σε δευτερόλεπτα οι πέντε µέρες είναι το 
γινόµενο 5 επί 24 ώρες επί 60 λεπτά επί 60 δευτερόλεπτα. 

     $graph->xaxis->scale->ticks->Set(24*60*60*5); 
 

 

Μετά κατασκευάζουµε την γραµµή του διαστήµατος από τα δεδοµένα που έχουµε 
παραπάνω στους δύο πίνακες και την κάνουµε µπλε. Αυτή είναι ακόµη ανεξάρτητη από το 
γράφηµα. 

     $lineplot=new LinePlot($stock, $dates); 

     $lineplot->SetColor('blue'); 
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Τέλος προσθέτουµε αυτή τη γραµµή στο γράφηµα και λέµε να ζωγραφιστεί, δηλαδή 
να σταλεί στην έξοδο. 

     $graph->Add($lineplot); 
     $graph->Stroke(); 
 

 

Αυτό αποστέλλεται σαν εικόνα, που είναι το πεδίο src του στοιχείου img που έχουµε 
ορίσει παραπάνω. 

4.7.8.3 Αρχείο stock_graph_export_pdf.php 

Το αρχείο stock_graph_export_pdf.php δηµιουργεί ένα αρχείο PDF που µπορεί να 
κατεβάσει ο χρήστης µε την εικόνα του γραφήµατος. Ο σύνδεσµος σε αυτή τη σελίδα 
δηµιουργείται από την φόρµα εµφάνισης του γραφήµατος όταν ο χρήστης έχει επιλέξει 
κάποιο προϊόν και περιέχει και µία µεταβλητή GET µε το κλειδί του προϊόντος. 

Για την δηµιουργία του χρησιµοποιήσαµε την βιβλιοθήκη mPDF, τα αρχεία της 
οποίας έχουµε αντιγράψει στον φάκελο include. Για να λειτουργήσει χρειάζεται να 
κατασκευάσουµε ένα απόσπασµα κώδικα HTML, τον οποίο θα µετατρέψει σε PDF. 

Για την δηµιουργία του περιεχοµένου κατασκευάζουµε ένα div που κεντράρει το 
περιεχόµενό του µέσα στο οποίο βάζουµε ένα στοιχείο img που δείχνει την εικόνα του 
γραφήµατος µε το κλειδί του προϊόντος που δόθηκε. 

$html .= ‘<div style=”text-align:center;"> 
             <img src="graph_product_stock.php?id='.$id.'"> 
          </div>'; 
 

 

Έπειτα δηµιουργούµε ένα αντικείµενο τύπου mPDF. Σε αυτό δίνουµε σαν είσοδο το 
string µε τον κώδικα HTML που δηµιουργήσαµε προηγουµένως και γράφουµε το 
περιεχόµενο στην έξοδο. 

    $mpdf=new mPDF();  
 
    $mpdf->WriteHTML($html); 
    $mpdf->Output(); 
 

 

Η έξοδος είναι ένα αρχείο PDF το οποίο ο browser του χρήστη του ζητάει να 
κατεβάσει. 
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4.7.9 Μαζική εισαγωγή συναλλαγών 

Η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα εισαγωγής πολλών συναλλαγών ταυτόχρονα 
διαβάζοντας τα περιεχόµενα ενός αρχείου Excel. 

Για την υλοποίηση χρησιµοποιούνται τα δύο αρχεία που αναλύονται παρακάτω. 

4.7.9.1 Αρχείο transfer_import.php 

Το αρχείο transfer_import.php είναι µια φόρµα µέσω της οποίας ο χρήστης µπορεί να 
ανεβάσει ένα αρχείο Excel στον server. Ο χρήστης µπορεί να πάει σε αυτή τη σελίδα 
επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από το µενού. Περιέχει το header και το footer, αλλά 
αφού δεν φορτώνει δεδοµένα από τη βάση δεν χρειάζεται το db.php. 

Πρόκειται για µία στατική σελίδα που περιέχει απλά µία φόρµα. Όµως αφού η φόρµα 
χρησιµοποιείται για να γίνει upload ένα αρχείο χρειάζεται ένα πεδίο τύπου file και κάποιες 
διαφορετικές επιλογές. 

<form method="post" action="transfer_import_action.php"   
      enctype="multipart/form-data"> 
 
    <fieldset><legend>Μαζική εισαγωγή</legend> 
 
    <label>Αρχείο Excel:</label> 
    <input name="file" type="file" /> 
 
    <input type="submit" value="Υποβολή" /> 
 
    </fieldset> 
</form>                  
 

 

Η ιδιότητα enctype πρέπει να είναι δηλωµένη και να περιέχει την τιµή 
multipart/form-data, αλλιώς δεν πρόκειται να σταλεί σωστά το αρχείο. 

4.7.9.2 Αρχείο transfer_import_action.php 

Το αρχείο transfer_import_action.php αναλαµβάνει να πάρει το αρχείο, να το ανοίξει 
και να αποθηκεύσει τα περιεχόµενα στην βάση. Και εδώ χρησιµοποιείται η βιβλιοθήκη 
PHPExcel. Αφού θα χρειαστεί να αποθηκεύσει δεδοµένα στη βάση πρέπει να περιέχει το 
αρχείο db.php. 

Για να λειτουργήσει σωστά το αρχείο Excel που θα ανεβάσει ο χρήστης πρέπει να 
έχει 3 στήλες που θα περιέχουν τον κωδικό του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 
συναλλαγή, την ποσότητα και την ηµεροµηνία που έγινε. 

Αρχικά ελέγχεται αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το ανέβασµα του αρχείου, οπότε 
σώζεται το κατάλληλο µήνυµα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στη λίστα συναλλαγών. Τα 
στοιχεία του αρχείου που ανεβάσαµε βρίσκονται στη µεταβλητή $_FILES["file"]. Πρόκειται 
για έναν πίνακα, που στο µέλος error περιέχει τυχών µηνύµατα, ή έχει τιµή µηδέν αν όλα 
πήγαν καλά. 
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if ($_FILES["file"]["error"] > 0) { 
    $_SESSION['errors'] = 'Παρουσιάστηκε πρόβλημα: ' . 
       $_FILES["file"]["error"]; 
    header("Location: transfer_list.php"); 
    return; 
} 
 

 

Έπειτα χρειάζεται να εισάγουµε το κατάλληλο αρχείο από τη βιβλιοθήκη PHPExcel, 
το οποίο αναλαµβάνει το άνοιγµα αρχείων. 

require_once 'include/phpExcel/PHPExcel/IOFactory.php'; 
 

 

Μετά παίρνουµε το όνοµα του αρχείου. Τα αρχεία που ανεβάζει ο χρήστης 
γράφονται προσωρινά στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του server µε ένα τυχαίο όνοµα. 
Αυτό βρίσκεται στην µεταβλητή $_FILES["file"]["tmp_name"]. 

Αυτό το αρχείο το ανοίγουµε µε την PHPExcel. 

$inputFileName = $_FILES["file"]["tmp_name"]; 
$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($inputFileName); 
 

 

Έπειτα εξάγουµε τα περιεχόµενα του πρώτου φύλλου εργασίας σαν πίνακα σαν 
πίνακα για να µπορέσουµε να τα χειριστούµε µε εντολές PHP. 

$sheetData = $objPHPExcel->getActiveSheet() 
                         ->toArray(null,true,true,true); 
 

 

∆ηλώνουµε µία µεταβλητή count για να µετρήσουµε τις εισαγωγές και διατρέχουµε 
τις γραµµές του πίνακα, αυξάνοντας κατάλληλα το count. Αν και δεν εξυπηρετεί 
προγραµµατιστικά θα τη χρησιµοποιήσουµε παρακάτω για να ενηµερώσουµε τον χρήστη για 
το πλήθος των εισαγωγών. 
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    $count = 0; 
    foreach($sheetData as $row) { 
 
        ... 
         
        $count++; 
    } 
 

 

Για κάθε µία γραµµή παίρνουµε τα περιεχόµενα των στηλών που χρειαζόµαστε και 
τα εισάγουµε σε µεταβλητές PHP. 

        $date = $row['C']; 
        $stock = $row['B']; 
        $product_id = $row['A']; 
 

 

Η ηµεροµηνία δίνεται µε τη µορφή του Excel, δηλαδή µήνας, ηµέρα, χρόνος, 
χωρισµένες µε παύλες. Την φέρνουµε στη µορφή που υποστηρίζεται από την MySQL 
κόβοντας και ξανακολλώντας το string. 

    list($month, $day, $year) = explode("-", $date); 
    $date = "20$year-$month-$day";       
 

 

Έπειτα κάνουµε την εισαγωγή του προϊόντος, µε τα στοιχεία του να είναι αυτά που 
πήραµε από την τρέχουσα γραµµή. 

$q = "INSERT INTO `warehouse`.`transfer` (`id` ,`product_id` 
,`stock` ,`date`) VALUES (NULL , '$product_id', '$stock', 
'$date');"; 
$result = update($q); 
 

 

Τέλος δηµιουργούµε το µήνυµα που θα εµφανιστεί στον χρήστη. Εδώ 
χρησιµοποιούµε και την µεταβλητή count για να τον ενηµερώσουµε για το πλήθος των νέων 
εγγραφών που εισάγαµε. 

$_SESSION['info'] = "Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε. Προστέθηκαν $count  
                     νέες εγγραφές."; 
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Μετά ο χρήστης ανακατευθύνετε στη λίστα των συναλλαγών. 
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5 Οδηγίες χρήσης 

5.1 Επισκέπτης 
Καθώς το σύστηµα απευθύνεται στους υπαλλήλους µίας εταιρείας οι απλοί χρήστες, 

δηλαδή οι επισκέπτες δεν µπορούν να κάνουν καµία ενέργεια πέρα από το να µπουν στο 
σύστηµα. 

5.1.1 Είσοδος στο σύστηµα 

Η αρχική σελίδα που βλέπει ένας απλός χρήστης πηγαίνοντας στη διεύθυνση 
http://127.0.0.1/warehouse/ είναι η φόρµα εισόδου. 

 

Εκεί συµπληρώνει τα στοιχεία του ώστε να µπει στο σύστηµα. Σε περίπτωση λάθος 
στοιχείων τότε επιστρέφει σε αυτή τη φόρµα και εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα, αλλιώς 
προωθείται στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 

 

 

5.2 Απλός χρήστης 
Αν ο χρήστης εισάγει έγκυρα στοιχεία τότε φαίνεται η αρχική σελίδα της εφαρµογής.  
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Αν δεν είναι διαχειριστής
οποίες έχουν νόηµα ώστε να χρησιµοποιηθούν

5.2.1 Προβολή κατηγοριών

Επιλέγοντας την επιλογή
κατηγορίες προϊόντων που περιέχονται

Αν και φαίνονται οι επιλογές
απενεργοποιηµένες ώστε ένας απλός
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είναι διαχειριστής εµφανίζεται ένας περιορισµένος αριθµός
νόηµα ώστε να χρησιµοποιηθούν από έναν απλό υπάλληλο. 

Προβολή κατηγοριών 

Επιλέγοντας την επιλογή Κατηγορίες από το µενού εµφανίζεται µί
προϊόντων που περιέχονται στη βάση. 

φαίνονται οι επιλογές για διαγραφή και τροποποίηση κάθε κατηγορίας
απενεργοποιηµένες ώστε ένας απλός αποθηκάριος να µην έχει πρόσβαση σε αυτές
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περιορισµένος αριθµός επιλογών, οι 

εµφανίζεται µία λίστα µε τις 

 

τροποποίηση κάθε κατηγορίας είναι 
πρόσβαση σε αυτές. 
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5.2.2 Προβολή χρηστών

Επιλέγοντας την επι
χρήστες της εφαρµογής. 

Αν και φαίνεται ποιοι

τροποποίησης τους. 

5.2.3 Προϊόντα 

Η λίστα µε τα προϊόντα
την επιλογή Προϊόντα. 
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Προβολή χρηστών 

Επιλέγοντας την επιλογή Χρήστες από το µενού εµφανίζεται µία λίστα

φαίνεται ποιοι χρήστες είναι διαχειριστές, δεν δίνεται

µε τα προϊόντα είναι διαθέσιµη και φαίνονται τα στοιχεία του

και Πολυµέσων 
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εµφανίζεται µία λίστα µε τους 

 

δεν δίνεται δυνατότητα 

στοιχεία του καθενός από 
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Όπως και πριν δεν είναι δυνατή η τροποποίησή του καθενός. 

5.2.4 Αγορές και Πωλήσεις 

Η κύρια ευθύνη ενός αποθηκάριου είναι η µεταβολή των κινήσεων των προϊόντων, 
το οποίο γίνεται από την επιλογή Αγορές / Πωλήσεις. Αρχικά µπορεί να δει την λίστα τους 
αλλά δεν µπορεί να τις τροποποιήσει. 
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5.2.4.1 Προσθήκη αγοράς ή πώλησης

Με την επιλογή Νέα
χρήστης πρέπει να επιλέξει το

Αν η ποσότητα είναι θετική
πώληση.  
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Προσθήκη αγοράς ή πώλησης 

επιλογή Νέα αγορά µπορεί να δηµιουργηθεί ένα νέο τέτοιο
επιλέξει το προϊόν, την ποσότητα της συναλλαγής και την ηµεροµηνία

ποσότητα είναι θετική πρόκειται για αγορά, ενώ αν είναι αρνητική
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ένα νέο τέτοιο στοιχείο. Ο 
και την ηµεροµηνία. 

 

αν είναι αρνητική είναι µία 
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Με την αποθήκευση της

εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα

 

5.2.5 Έξοδος 

Η τελευταία επιλογή του

επιστρέφει στην οθόνη εισόδου

5.3 ∆ιαχειριστής 
Αν ο λογαριασµός ενός

όλες τις επιλογές του συστήµατος
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αποθήκευση της συναλλαγής επιστρέφει στην λίστα µε τις
κατάλληλο µήνυµα. 

τελευταία επιλογή του µενού επιτρέπει στον χρήστη να βγει από το
οθόνη εισόδου. 

λογαριασµός ενός χρήστη έχει δικαιώµατα διαχειριστή τότε έχει
του συστήµατος. 
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λίστα µε τις κινήσεις και 

 

βγει από το σύστηµα και 

διαχειριστή τότε έχει πρόσβαση σε 
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Μπορεί να κάνει ότι
προηγούµενες οθόνες είναι ενεργοποιηµένες

5.3.1 Χρήστες 

Με την επιλογή χρήστες
ενεργοποιηµένα τα κουµπιά για

5.3.1.1 Διαγραφή χρήστη

Η διαγραφή ενός χρήστη

5.3.1.2 Τροποποίηση στοιχείων χρήστη

Τα στοιχεία ενός χρήστη
µολύβι. 
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να κάνει ότι και ο απλός χρήστης αλλά στις περισσότερες
οθόνες είναι ενεργοποιηµένες επιπλέον δυνατότητες. 

επιλογή χρήστες εµφανίζεται πάλι η λίστα µε τους χρήστες
κουµπιά για την τροποποίηση αι διαγραφή χρήστη. 

Διαγραφή χρήστη 

διαγραφή ενός χρήστη µπορεί να γίνει πατώντας το κουµπί µε το κόκκινο

Τροποποίηση στοιχείων χρήστη 

στοιχεία ενός χρήστη µπορούν να τροποποιηθούν πατώντας το
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στις περισσότερες από τις 

τους χρήστες αλλά είναι 

 

κουµπί µε το κόκκινο Χ. 

πατώντας το κουµπί µε το 
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5.3.1.3 Εισαγωγή χρήστη

Για την εισαγωγή ενός
µενού στα αριστερά. 

Αν επιλεγεί το checkbox
πρόσβασης. 

5.3.2 Κατηγορίες 

Η λίστα µε τις κατηγορίες
και τροποποίηση. 
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Εισαγωγή χρήστη 

εισαγωγή ενός νέου χρήστη πρέπει να επιλεγεί το Προσθήκη χρήστη

checkbox ∆ιαχειριστής τότε ο νέος χρήστης θα έχει πλήρη

µε τις κατηγορίες έχει και αυτή ενεργοποιηµένες τις επιλογές

και Πολυµέσων 
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Προσθήκη χρήστη από το 

 

θα έχει πλήρη δικαιώµατα 

τις επιλογές για διαγραφή 
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5.3.2.1 Διαγραφή κατηγορίας 

Η διαγραφή µίας συγκεκριµένης κατηγορίας γίνεται πατώντας το κόκκινο Χ από τη 
στήλη Ενέργειες. ∆εν γίνεται να διαγραφεί µία κατηγορία που περιέχει προϊόντα, όπως 
φαίνεται παραπάνω για την κατηγορία Κινητά, γι’ αυτό και το κουµπί διαγραφής είναι 
απενεργοποιηµένο. 

5.3.2.2 Τροποποίηση κατηγορίας 

Η τροποποίηση των στοιχείων µίας κατηγορίας γίνεται πατώντας το µολύβι. 

 

5.3.2.3 Εισαγωγή νέας κατηγορίας 

Μία νέα κατηγορία εισάγεται πατώντας το Προσθήκη κατηγορίας από το κεντρικό 
µενού. 
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5.3.3 Προϊόντα 

Η λίστα µε τα προϊόντα

τροποποίησης. 

5.3.3.1 Εξαγωγή προϊόντων

Κάτω από τη λίστα των
την η εφαρµογή δηµιουργεί ένα
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µε τα προϊόντα έχει ενεργοποιηµένες τις επιλογές διαγραφής

Εξαγωγή προϊόντων 

τη λίστα των προϊόντων υπάρχει η επιλογή Εξαγωγή σε Excel
δηµιουργεί ένα αρχείο Excel το οποίο ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει
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επιλογές διαγραφής και 

 

Excel. Πατώντας 
µπορεί να κατεβάσει. 
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Αυτό περιέχει ένα έγγραφο

 

5.3.3.2 Διαγραφή προϊόντος

Η διαγραφή ενός προϊόντος

5.3.3.3 Τροποποίηση προϊόντος

Η τροποποίηση στοιχείων
στήλη ενέργειες. 
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περιέχει ένα έγγραφο xls µε όλα τα προϊόντα. 

Διαγραφή προϊόντος 

διαγραφή ενός προϊόντος γίνεται µε το κατάλληλο κουµπί από τη στήλη

Τροποποίηση προϊόντος 

τροποποίηση στοιχείων ενός προϊόντος γίνεται µε το κουµπί του µολυβιού
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κουµπί από τη στήλη ενέργειες. 

κουµπί του µολυβιού από τη 
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5.3.3.4 Εισαγωγή προϊόντος 

Ένα προϊόν εισάγεται από την επιλογή Προσθήκη προϊόντος από το αριστερό µενού. 

 

Η κατηγορία επιλέγεται από το αντίστοιχο drop down menu, που εµφανίζει όλες τις 
κατηγορίες. 
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5.3.4 Αγορές και πωλήσεις 

Όπως και παραπάνω οι αγορές και οι πωλήσεις φαίνονται µε ενεργοποιηµένα τα 
κουµπιά των ενεργειών. 

 

5.3.4.1 Διαγραφή 

Η διαγραφή γίνεται πατώντας το κατάλληλο κουµπί για την επιθυµητή µεταφορά. 

5.3.4.2 Τροποποίηση 

Το κουµπί του µολυβιού παρουσιάζει τα στοιχεία σε µία φόρµα ώστε να µπορούν να 
τροποποιηθούν. 

 

5.3.4.3 Εισαγωγή 

Η εισαγωγή γίνεται µε την επιλογή Νέα αγορά / Πώληση από το κεντρικό µενού, 
όπως και µε τον απλό χρήστη. 

5.3.4.4 Εξαγωγή 

Στην σελίδα µε τη λίστα των κινήσεων έχει προστεθεί µία νέα επιλογή για τον 
διαχειριστή, το Εξαγωγή σε Excel. 
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Πατώντας το ο διαχειριστής µπορεί να κατεβάσει ένα έγγραφο του Microsoft Excel 
που περιέχει όλες τις κινήσεις. 
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5.4 Μαζική εισαγωγή στοιχείων 
Πατώντας την επιλογή Μαζική εισαγωγή αγορών / πωλήσεων ο χρήστης µπορεί να 

ανεβάσει ένα έγγραφο Excel που περιέχει έναν µεγάλο αριθµό κινήσεων. 

 

Η µορφή του αρχείου πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πρώτη στήλη να έχει το id 
του προϊόντος, στη δεύτερη το πλήθος και στην Τρίτη την ηµεροµηνία. 

 

Τα στοιχεία εισάγονται κατευθείαν στη βάση χωρίς να χρειάζεται να µπουν 
ξεχωριστά από τη φόρµα. 

5.5 Γράφηµα κίνησης προϊόντος 
Για κάθε προϊόν µπορεί να δηµιουργηθεί ένα γράφηµα µε τα στοιχεία κίνησής του. 

Αυτό γίνεται µε την επιλογή Γράφηµα κίνησης προϊόντος. Ο χρήστης χρειάζεται να επιλέξει 
το επιθυµητό προϊόν και να πατήσει το Υποβολή. 

 

Εµφανίζεται ένα γράφηµα που δείχνει την µεταβολή του stock µε το πέρασµα του 
χρόνου. 
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Πατώντας το πλήκτρο αποθήκευση ο χρήστης µπορεί να κατεβάσει το διάγραµµα 
σαν αρχείο PDF. 
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6 Συµπεράσµατα 

Όπως είδαµε τα προγράµµατα διαχείρισης αποθήκης ήταν µία από τις πρώτες 
εµπορικές εφαρµογές που αναπτύχθηκαν για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολλές 
εταιρίες έσπευσαν να τα υιοθετήσουν. Αν τα αρχικά προγράµµατα του είδους σήµερα 
θεωρούνται πρωτόγονα, στην εποχή τους προσέφεραν ένα πλήθος πλεονεκτηµάτων. 

Με το πέρασµα του χρόνου αναπτύχθηκαν αρκετές τεχνολογίες µε την χρήση των 
οποίων ένα πρόγραµµα τέτοιου είδους µπορεί να βελτιωθεί, και σταδιακά εµφανίζονται 
αρκετές τέτοιες εφαρµογές. Όµως µία σταθερή τάση που υπάρχει στον χώρο είναι η αποφυγή 
των αλλαγών και τις µετακίνησης σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες τόσο από τις εταιρείες που 
τα χρησιµοποιούν όσο και από τις εταιρείες που τα αναπτύσσουν. 

Φαίνεται πως κάτι τέτοιο γίνεται γιατί τελικά πρόκειται για µία διαδικασία που έχει 
µεγάλο κόστος και µπορεί να διαρκέσει πολύ ή και να διαταράξει την οµαλή λειτουργία της 
επιχείρησης. Εν τέλει η αναβάθµιση ή όχι είναι µία επιχειρηµατική υπόθεση και δεν µπορεί 
να ζυγιστεί µε γνώµονα µόνο τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα. 

Σχετικά µε τις τεχνολογίες που αξιολογήσαµε η ωριµότητά τους οι δυνατότητες τους 
δεν τέθηκαν ποτέ υπό αµφισβήτηση. Πρόκειται για βασικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται 
για πάνω από µία δεκαετία και είναι υπεύθυνες για την δηµιουργία και την παρουσίαση του 
µεγαλύτερου µέρους του περιεχοµένου στο διαδίκτυο. 

Η HTML5 είναι µία σηµαντική και ταυτόχρονα διακριτική αναβάθµιση της HTML, 
από την άποψη ότι τα νέα στοιχεία δεν παύουν να είναι συµβατά µε τα παλιότερα, αλλά µε 
µπορούν να προστεθούν όπου χρειάζονται ώστε να αντικαταστήσουν εξωτερικές βιβλιοθήκες 
παρέχοντας απαραίτητες ή αρκετά εξεζητηµένες δυνατότητες. Η σταθερότητα και το πλήθος 
δυνατοτήτων είναι επίσης χαρακτηριστικά της PHP και της MySQL. 

Ένα χαρακτηριστικό που προκάλεσε µεγάλη εντύπωση είναι η πληθώρα των 
εξωτερικών βιβλιοθηκών που παρέχονται για τη γλώσσα PHP. Για όλες τις λειτουργίες που 
θελήσαµε να υλοποιήσουµε το πρόβληµα δεν ήταν ποτέ η εύρεσή τους αλλά η επιλογή 
ανάµεσα στο πλήθος των προσφορών. Αυτές διαφέρουν στους τοµείς των δυνατοτήτων και 
της ευχρηστίας, κάνοντας απαραίτητη την δοκιµή κάποιων πριν τη χρήση τους. 

Βέβαια η µεγάλη διάδοση των παραπάνω τεχνολογιών δεν εγγυάται σε καµία 
περίπτωση πως η δηµιουργία µίας εφαρµογής είναι µία απλή υπόθεση. Αντίθετα απαιτείται 
καλή θεωρητική κατάρτιση για την κάθε µία και κυρίως στο πως συνδυάζονται µεταξύ του. 
Όπως αν υπάρχουν οι γνώσεις, τότε σε συνδυασµό µε όρεξη για δουλειά µπορούν σίγουρα να 
αποφέρουν καρπούς. 
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