
            

 

 

 

Πτυχιακή Εργασία 

Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής: 

Πρόγραµµα Ασφαλιστικής Εταιρείας 
«InterCar»   

 

 

 

 

Μακρυγιαννάκη Χρυσή  

Περπινάκης Πέτρος 

 

2015 
 



 2 

 
Πρόγραµµα Ασφαλιστικής Εταιρείας «InterCar» .............1 
Κεφάλαιο 1 ο - Εισαγωγή στις ∆ιαδικτυακές Εφαρµογές .......4 
Εισαγωγή ..............................................4 
∆οµή µιας ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής ......................6 
Εργαλεία Ανάπτυξης ....................................8 
Η Βάση ∆εδοµένων MySQL...............................8 
Η Γλώσσα Προγραµµατισµού PHP........................10 
Η Γλώσσα ∆ηµιουργίας Ιστοσελίδων HTML/CSS...........12 
Η Γλώσσα Προγραµµατισµού Javascript.................12 
O Apache Web Server................................ .13 

Πλεονεκτήµατα ∆ιαδικτυακών Εφαρµογών .................13 
Κεφάλαιο 2 ο – Το Περιβάλλον Ανάπτυξης της Εφαρµογής ....15 
Εισαγωγή .............................................15 
Εγκατάσταση Debian Linux στο VirtualBox ..............15 
Ρύθµιση της Βάσης ∆εδοµένων MySQL ....................18 
Εγκατάσταση και Ρύθµιση PHP ..........................19 
∆οκιµή του Συστήµατος Ανάπτυξης ......................20 

Κεφάλαιο 3 ο – Προδιαγραφές Προγράµµατος και Σχεδίαση Βάσης 
∆εδοµένων ..............................................22 
Εισαγωγή .............................................22 
Η Εταιρεία Ασφαλίσεως Οχηµάτων Intercar ..............23 
Πίνακες, Πεδία και Σχέσεις ...........................25 
Πίνακας Πελατών (Customers) .........................25 
Πίνακας Οχηµάτων (Cars) .............................26 
Πίνακας carsLcustomers..............................27 
Πίνακας Κατασκευαστών (Brands)......................27 
Πίνακας Κατηγοριών Οχηµάτων (Carcategories) .........28 
Πίνακας Τύπων Οχηµάτων (Cartypes)...................29 
Πίνακας Συµβολαίων (Contracts)......................29 
Πίνακας Ατυχηµάτων (accidents)......................30 
Πίνακας Υπαλλήλων (Employees).......................31 
Πίνακας Τµηµάτων (Departments)......................32 
Οι Πίνακες Εισόδων / Εξόδων (Income / Expenses).....33 
Πίνακας Εισόδων (Income)............................33 
Πίνακας Εξόδων (Expenses)...........................33 

Κεφάλαιο 4 ο – Υλοποίηση της Εφαρµογής ..................35 
Εισαγωγή .............................................35 
∆ηµιουργία Πινάκων στη MySQL .........................35 

Γενική ∆οµή του Προγράµµατος ...........................37 
Ιστοσελίδες Εισόδου ..................................38 
Σύνδεση PHP µε MySQL .................................42 
Λειτουργία Drop Down Box .............................42 

Drop Down Box για Εύρεση ∆εδοµένων ..................43 
Drop Down Box για Εισαγωγή ∆εδοµένων ................44 

Ιστοσελίδες Προσθήκης Εγγραφών στη Βάση ..............45 
Σελίδες Καταχώρισης ∆εδοµένων ........................47 
Ιστοσελίδες Επεξεργασίας Εγγραφών στη Βάση ...........48 
Σελίδες Επιλογής Μία- Από- Πολλές ......................50 



 3 

Κεφάλαιο 5 ο – Περιορισµοί του Προγράµµατος – Βελτιώσεις – 
Συµπεράσµατα ...........................................52 
Εισαγωγή .............................................52 
Περιορισµοί του Προγράµµατος .........................52 
Βελτίωση της µορφής .................................52 
Βελτιώσεις στις Αναφορές ............................53 
Βελτιώσεις στους Υπολογισµούς .......................53 

Συµπεράσµατα .........................................54 



 4 

Κεφάλαιο 1 ο - Εισαγωγή στις ∆ιαδικτυακές 
Εφαρµογές 

Εισαγωγή 
Με την ολοκληρωτική επικράτηση του ∆ιαδικτύου είναι πλέον 
αδύνατον να σκεφτούµε τον προσωπικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (PC) σαν αποκοµµένη οντότητα. Πράγµατι είναι 
πολύ λίγοι πλέον οι υπολογιστές που δεν είναι 
συνδεδεµένοι σε 24 ώρη βάση στο ∆ιαδίκτυο – και αυτοί 
ακόµα προορίζονται για ειδικούς σκοπούς και συνήθως για 
µια µοναδική χρήση ( π. χ. βιοµηχανικό έλεγχο). 
 
Οι προσωπικοί υπολογιστές, τόσο οι οικιακοί όσο και αυτοί 
που βρίσκονται σε επαγγελµατικούς χώρους, 
χρησιµοποιούνται πλέον κατά κόρον για πρόσβαση στις 
υπηρεσίες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο. Οι περισσότερες 
κλασικές εφαρµογές έχουν µετακινηθεί από το παραδοσιακό 
µοντέλο στο νέο ∆ιαδικτυακό. Ας πάρουµε ένα απλό 
παράδειγµα: 
 

• Πριν την επικράτηση του ∆ιαδικτύου, το 90% της 
χρήσης ενός υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο ήταν 
για επεξεργασία κειµένου µε προγράµµατα όπως το MS 
Word. Σε περιβάλλον γραφείου, εξέχον λόγο είχε και 
το MS Excel. 

• Με την επικράτηση του ∆ιαδικτύου, δεν έπαψε φυσικά 
να υπάρχει η ανάγκη για επεξεργασία κειµένου και 
λογιστικά φύλλα. Όµως τόσο το Word όσο και το Excel 
παρέχουν άπειρες δυνατότητες που δεν ενδιαφέρουν τον 
απλό χρήστη γραφείου. 

• Μεγάλο µέρος των χρηστών µετακινήθηκε από τις 
κλασικές εφαρµογές γραφείου στις αντίστοιχες 
διαδικτυακές: για παράδειγµα στο Google Docs το 
οποίο δίνει παρόµοιες ( αν και απλουστευµένες) 
δυνατότητες επεξεργασίας κειµένου και λογιστικών 
φύλλων στο περιβάλλον ενός browser. 

 
Ταυτόχρονα οι διαδικτυακές εφαρµογές προωθούν και το 
µοντέλο αποθήκευσης των δεδοµένων τους στο “Cloud”, 
ουσιαστικά µεταφέροντας την αποθήκευση από τον 
αυτοδιαχειριζόµενο υπολογιστή του χρήστη στους 
υπολογιστές της εταιρίας που παρέχει την εφαρµογή. 
Υπάρχουν σήµερα αρκετές υπηρεσίες Cloud, τόσο µε δωρεάν 
όσο και µε επί πληρωµή πακέτα ( π. χ. Dropbox, Google 
Drive, MS Skydrive, Apple iCloud κλπ) και στο µέλλον 
είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ακόµα περισσότερες. Αν και 
υπάρχει αρκετός κόσµος που αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό 
την αποθήκευση των δεδοµένων του στους servers µιας άλλης 
εταιρίας, το Cloud εξακολουθεί να αποτελεί µια καλή λύση 
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για αποθήκευση καθώς αν µη τι άλλο ο χρήστης δεν 
χρειάζεται πλέον να ασχολείται µε το backup. 
 
Εκτός όµως από το Cloud, οι περισσότερες εταιρίες σήµερα 
έχουν επιλέξει να διαθέτουν κάποιο είδος διαδικτυακής 
παρουσίας, µε τη µορφή ιστοσελίδας η οποία µπορεί να 
είναι από απλά ενηµερωτική έως και αρκετά ενεργή ( µε 
δυνατότητα online πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών) και άρα 
αναγκαστικά συνδεδεµένη µε τα υπόλοιπα πληροφοριακά 
συστήµατα της εταιρίας για άντληση δεδοµένων. 
 
Μια εταιρία που θέλει να αποκτήσει ή να διευρύνει τη 
∆ιαδικτυακή της παρουσία σήµερα, έχει ευτυχώς πολλές 
επιλογές και µάλιστα σε προνοµιακές τιµές: 
 

• Μπορεί να αναθέσει το έργο σε µια εταιρεία hosting η 
οποία θα αναλάβει όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες του 
έργου και το στήσιµο του δικτυακού τόπου. 

• Μπορεί να νοικιάσει ένα VPS (Virtual Private Server) 
και εφ’ όσον διαθέτει δικό της IT department να 
στήσει και να εγκαταστήσει τη δική της διαδικτυακή 
εφαρµογή. 

• Για ακόµα µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, µπορεί να 
αγοράσει και να διαχειριστεί δικό της κανονικό 
server τον οποίο να έχει στo δικό της χώρο ή να τον 
τοποθετήσει κατόπιν συµφωνίας στις εγκαταστάσεις 
κάποιας εταιρίας παροχής Internet (co-location). 

 
Σε κάθε περίπτωση, µια τέτοια υποδοµή µπορεί να 
εξυπηρετήσει πολλαπλές ανάγκες της εταιρίας εκτός από την 
προφανή της δικτυακής παρουσίας της. 
 
Οι περισσότερες εταιρίες εκτός από επεξεργασία κειµένου 
και λογιστικά φύλλα χρησιµοποιούν και άλλα πιο 
εξειδικευµένα προγράµµατα που αντιστοιχούν στις 
εξειδικευµένες υπηρεσίες της εταιρίας. Για παράδειγµα, 
µια εταιρία παραγωγής αλεύρων και ζωοτροφών διαθέτει 
κάποιο πρόγραµµα που κρατάει τις συνταγές για κάθε ένα 
από τα προϊόντα, ενηµερώνει για την ανάγκη αγοράς πρώτων 
υλών, τηρεί τα αποθέµατα στις αποθήκες κλπ. Τα 
προγράµµατα αυτού του τύπου, παραδοσιακά εκτελούνται σε 
ένα ή περισσότερους υπολογιστές της εταιρίας και είναι 
κλασικές εφαρµογές οι οποίες δεν διαθέτουν κάποια σύνδεση 
µε το ∆ιαδίκτυο ( ή διαθέτουν κάποια πολύ στοιχειώδη 
σύνδεση). 
 
Οι εφαρµογές αυτές συνήθως έχουν γραφτεί είτε κατά 
παραγγελία από την ίδια την εταιρία είτε αποτελούν 
προσαρµογή γνωστών προγραµµάτων του εµπορίου και µπορεί 
να χρησιµοποιούνται µε µικρές αλλαγές για πολλά χρόνια. 
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Όµως δεν µπορούν να εκµεταλλευθούν τα πλεονεκτήµατα του 
∆ιαδικτύου: 
 

• Η εκτέλεση τους είναι περιορισµένη σε κάποια µόνο 
µηχανήµατα της εταιρίας 

• ∆εν είναι εύκολη η εργασία σε αυτές από 
αποµακρυσµένα µηχανήµατα (work from home) 

• Η εκτέλεση τους απαιτεί συνήθως συγκεκριµένο 
λειτουργικό σύστηµα Windows – και σε πολλές 
περιπτώσεις µάλιστα ίσως απαιτεί και τη χρήση 
κάποιας παρωχηµένης έκδοσης µε προβλήµατα ασφαλείας 

• Όσο παλιώνουν, η ενηµέρωση τους γίνεται όλο και πιο 
δύσκολη. 

 
Μια εταιρία που θέλει να εκσυγχρονισθεί σίγουρα θα 
επιλέξει να µεταφέρει αυτές τις εφαρµογές τις σε 
διαδικτυακό περιβάλλον. Έτσι η εκτέλεση τους θα γίνεται 
µέσω ενός φυλλοµετρητή (browser), µε δυνατότητα να 
εξυπηρετήσει κοινά PC, tablets, smartphones και όποια 
άλλη συσκευή εµφανιστεί µελλοντικά για τη σύνδεση µας στο 
∆ιαδίκτυο. Μάλιστα η εταιρία µπορεί να επιλέξει αν η 
εφαρµογή αυτή θα εκτελείται µόνο στο εσωτερικό της δίκτυο 
(intranet) ή θα είναι ορατή και µέσω του ∆ιαδικτύου 
( προφανώς µε τη λήψη κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή 
ανεπιθύµητης πρόσβασης). 
 
 
 

∆οµή µιας ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής 
Μια διαδικτυακή εφαρµογή αποτελείται από τα παρακάτω 
κοµµάτια: 
 

• Μια βάση δεδοµένων που αποθηκεύει µε την κατάλληλη 
µορφή τα δεδοµένα σε πίνακες. Μια σχεσιακή βάση 
δεδοµένων επιτρέπει την γρήγορη εύρεση και 
συσχετισµό δεδοµένων από πολλαπλούς πίνακες χωρίς να 
µας απασχολεί προγραµµατιστικά ο ακριβής τρόπος 
λειτουργίας της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα βάσης 
δεδοµένων που χρησιµοποιείται σε αυτές τις εφαρµογές 
είναι η MySQL. 

• Το περιβάλλον χρήστη που αποτελείται από µια σειρά 
ιστοσελίδων και φορµών σε γλώσσα HTML. Το περιβάλλον 
είναι ήδη οικείο στους χρήστες του ∆ιαδικτύου 
µειώνοντας έτσι το χρόνο και το κόστος εκπαίδευσης. 

 
Σε σχέση µε µια απλή στατική ιστοσελίδα, µια διαδικτυακή 
εφαρµογή αποτελείται κατά βάση από δυναµικές ιστοσελίδες, 
που δηµιουργούνται τη στιγµή που εκτελείται η εφαρµογή.  
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Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς τα δεδοµένα που φαίνονται 
στο χρήστη προέρχονται από τη βάση δεδοµένων και άρα 
είναι δυναµικά. Για να λειτουργήσει λοιπόν µια 
διαδικτυακή εφαρµογή: 
 

• Απαιτείται ένας εξυπηρετητής διαδικτύου (web server) 
µε δυνατότητα δυναµικών ιστοσελίδων. 

• Η εφαρµογή πρέπει να γραφεί σε κάποια γλώσσα 
προγραµµατισµού που να υποστηρίζεται από τον 
παραπάνω εξυπηρετητή και όταν εκτελείται να παράγει 
στην πραγµατικότητα τις ιστοσελίδες που φαίνονται 
στο χρήστη. 

 
Κλασικά παραδείγµατα γλωσσών προγραµµατισµού για 
δυναµικές ιστοσελίδες και διασύνδεση µε βάσεις δεδοµένων: 
PHP, ASP. 
 
Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια διαδικτυακή 
εφαρµογή εκτελείται όπως στο παρακάτω σχήµα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γλώσσες όπως η PHP προορίζονται να εκτελούνται στον 
εξυπηρετητή (Server Side Scripting) και ουσιαστικά 
γράφουν τις HTML σελίδες που στέλνονται στο browser του 
χρήστη.  Οι φόρµες που εµφανίζονται στο χρήστη µπορεί να 
απαιτούν και τη χρήση κάποιου τοπικού κώδικα για να 
λειτουργούν σωστά. Για την περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται 
συνήθως η γλώσσα Javascript που εκτελείται απευθείας στο 
browser (Client Side Scripting). 
 
 

Web 
Server 

Data 
Base 

HTML 
 

PHP 

 
 
Browser Χρήστη 

HTML 
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Εργαλεία Ανάπτυξης 
Στην προηγούµενη ενότητα αναγνωρίσαµε κάποια από τα 
εργαλεία ανάπτυξης µιας διαδικτυακής εφαρµογής, τα οποία 
θα χρησιµοποιήσουµε και στη δικιά µας: 
 

• Τη βάση δεδοµένων MySQL 

• Τη γλώσσα προγραµµατισµού PHP 
• Τη γλώσσα δηµιουργίας ιστοσελίδων HTML καθώς και τη 

γλώσσα CSS 
• Τη γλώσσα προγραµµατισµού Javascript  
• Ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων όπως π. χ. ο Apache Web 

Server  
 
Θα αναφερθούµε περιληπτικά στα παραπάνω εργαλεία. 
 

Η Βάση ∆εδοµένων MySQL 

 
Η βάση δεδοµένων MySQL είναι από τις πλέον διαδεδοµένες 
ανοικτού κώδικα βάσεις δεδοµένων στον κόσµο. Είναι 
διαθέσιµη για πρακτικά όλα τα λειτουργικά συστήµατα και 
συνεργάζεται άριστα µε την PHP και άλλες Server Side 
Scripting γλώσσες. Σε συνδυασµό µάλιστα µε ένα 
λειτουργικό σύστηµα όπως το Linux και τον Apache Web 
Server φτιάχνεται ένα σύνολο γνωστό ως LAMP (Linux – 
Apache – MySQL – PHP). Θα δούµε τον τρόπο εγκατάστασης 
και ρύθµισης ενός τέτοιου συστήµατος στο 2 ο κεφάλαιο, 
καθώς αποτελεί και το σύστηµα ανάπτυξης της εφαρµογής 
µας. 
 
H MySQL είναι µια κλασική σχεσιακή βάση δεδοµένων. Αυτό 
σηµαίνει ότι η χρήση της βασίζεται στη σωστή αναγνώριση 
οντοτήτων ( των αντικειµένων για τα οποία θέλουµε να 
αποθηκεύσουµε δεδοµένα σε πίνακες) και συσχετίσεων ( τον 
τρόπο µε τον οποίο οι πίνακες σχετίζονται µεταξύ τους). 
Όπως είναι προφανές, η MySQL βασίζεται στην γλώσσα βάσεων 
δεδοµένων SQL, αν και δεν υλοποιεί πλήρως το πρότυπο της. 
Μας παρέχει πάντως τα εργαλεία για να δηµιουργήσουµε 
πίνακες, κλειδιά (primary / foreign keys), ευρετήρια 
(indexes) και φυσικά να γράψουµε αναζητήσεις. 
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Σε γενικές γραµµές η γλώσσα SQL είναι γλώσσας 4 ης γενιάς, 
που πρακτικά σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούµε 
µε τον τρόπο ανάκτησης ενός αποτελέσµατος και αρκεί µόνο 
να περιγράψουµε από ποιους πίνακες θα γίνει η αναζήτηση. 
Παραδοσιακά η SQL µας παρέχει δύο είδη γλωσσών: 
 

• Τη γλώσσα DDL – Data Definition Language  για να 
ορίσουµε πίνακες και σχέσεις πινάκων µεταξύ τους 

• Τη γλώσσα DML – Data Manipulation Language  για να 
χειριστούµε δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στους 
πίνακες. 

 
Η ίδια η λέξη SQL σηµαίνει Structured Query Language  και 
αναφέρεται στην εξελιγµένη δυνατότητα αναζητήσεων 
δεδοµένων που µας παρέχει. Μέσω της SQL µπορούµε να 
εκτελέσουµε απλές και σύνθετες αναζητήσεις (queries) αλλά 
και να προσθέσουµε ή να επεξεργαστούµε εγγραφές σε 
πίνακες (active queries). 
 
Από µόνη της η MySQL δεν µας παρέχει κάποιο γραφικό 
εργαλείο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Μπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τη γραµµή εντολών και την απλή γλώσσα 
DDL που παρέχεται για να δηµιουργήσουµε τους πίνακες της 
εφαρµογής µας. Για παράδειγµα,  η δηµιουργία ενός απλού 
πίνακα µε κωδικό πελάτη, επώνυµο, όνοµα και διεύθυνση θα 
ήταν η παρακάτω: 
 
 
CREATE TABLE `customers` ( 
  `customerid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `surname` varchar(32) NOT NULL, 
  `name` varchar(32) NOT NULL, 
  `address` varchar(32) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`customerid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 
Το παραπάνω πρέπει να γραφεί στην γραµµή εντολών 
( κονσόλα) της MySQL, µια διαδικασία που θα εξηγήσουµε 
περισσότερο στο κεφάλαιο 2. Για τη γραφική απεικόνιση και 
καταχώριση µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποιο πρόσθετο 
πρόγραµµα όπως είναι το MySQL Workbench  που φαίνεται 
παρακάτω: 
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Το MySQL Workbench µας επιτρέπει επίσης να 
οπτικοποιήσουµε τις σχέσεις των πινάκων ώστε να έχουµε 
µια καλύτερη εποπτεία της δοµής της βάσης µας.  
 

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού PHP 

H PHP είναι µια γλώσσα Server Side Scripting, ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη σε εφαρµογές που χρησιµοποιούν βάσεις 
δεδοµένων ( ειδικά MySQL). Η PHP ( ακρωνύµιο της λέξης PHP 
Hypertext Processor) χρησιµοποιείται ουσιαστικά για να 
«γράφει» σελίδες HTML, αφού µε τις εντολές τις παράγουµε 
δυναµικές ιστοσελίδες. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της PHP 
είναι ότι µπορούµε πολύ εύκολα να αναµίξουµε τις εντολές 
της µέσα σε κανονικό HTML κώδικα. Για παράδειγµα, 
ξεκινάµε να γράφουµε µια σελίδα ως απλή HTML και όπου 
χρειάζεται ενσωµατώνουµε τον αντίστοιχο κώδικα PHP. 
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Σαν ένα γρήγορο παράδειγµα της γλώσσας PHP, δείτε την 
παρακάτω απλή σελίδα: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>PHP Test Script</title> 
</head> 
<body> 
<p>Hello, this is mixed PHP + HTML!</p> 
<?php 
 echo "<p>Counting...</p>"; 
 for ($i=0;$i<=5;$i++) { 
  echo "<p>$i</p>"; 
 } 
?> 
</body> 
</html> 

 
Όταν το πρόγραµµα αυτό εκτελεστεί στο Web Server, θα 
προκύψει ο παρακάτω HTML κώδικας: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>PHP Test Script</title> 
</head> 
<body> 
<p>Hello, this is mixed PHP + HTML!</p> 
<p>Counting...</p><p>0</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p>< p>4</p
><p>5</p></body> 
</html>  

 
Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι η PHP δεν εκτελείται 
στο browser του χρήστη αλλά στον εξυπηρετητή και παράγει 
την ιστοσελίδα που τελικά στέλνεται σε µορφή HTML στο 
χρήστη. Έτσι, αν στην εφαρµογή µας πρέπει να γίνει κάποια 
ενέργεια από τη στιγµή που έχει πλέον σταλεί η σελίδα 
στον browser, θα πρέπει να γραφεί σε µια γλώσσα Client 
Side Scripting όπως η Javascript. 
 
H γλώσσα PHP συνδέεται εύκολα µε την MySQL και µπορεί να 
εκτελεί queries, να γράφει δεδοµένα και να επεξεργάζεται 
εγγραφές. Λεπτοµέρειες αυτής της υλοποίησης θα δούµε στα 
επόµενα κεφάλαια. 
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Η Γλώσσα ∆ηµιουργίας Ιστοσελίδων HTML/CSS 

Είναι πιστεύουµε περιττό να αναλωθούµε εδώ σε επεξηγήσεις 
για τη πασίγνωστη γλώσσα HTML. Στην τελευταία της έκδοση 
(HTML 5) έχουν προστεθεί διάφορες ετικέτες (tags) για να 
κάνουν ευκολότερη τη ζωή των Web developers.  
 
Ένα πρόβληµα της αρχικής έκδοσης της HTML ήταν η αδυναµία 
διαχωρισµού της λογικής µορφοποίησης ( παράγραφοι, 
επικεφαλίδες κλπ) από την φυσική µορφοποίηση ( είδος 
γραµµάτων, µέγεθος γραµµατοσειράς σε τίτλους και 
παραγράφους, χρώµατα κλπ). Αυτό αντιµετωπίστηκε µε τη 
χρήση του CSS (cascading style sheets) το οποίο έχει 
φτάσει στην έκδοση 3. Θα χρησιµοποιήσουµε την HTML5 και 
το CSS3 στην δική µας εργασία, χωρίς ωστόσο να 
αναφερθούµε εκτενώς σε αυτά.  
 

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού Javascript 

Για οποιεσδήποτε δυναµικές ενέργειες πρέπει να γίνουν στη 
σελίδα µετά που θα έχει εµφανισθεί στο browser του 
χρήστη, θα χρησιµοποιήσουµε τη γλώσσα Javascript. Η 
Javascript είναι το defacto standard στην υλοποίηση 
Client Side Scripting και υποστηρίζεται από όλους τους 
γνωστούς browsers.  
Ο κύριος τρόπος µε τον οποίο ενεργεί η Javascript είναι 
µε αναγνώριση ενός συγκεκριµένου στοιχείου πάνω στη 
σελίδα ( κάποιας ετικέτας µε συγκεκριµένο id) και αλλαγή 
του κώδικα ή του περιεχοµένου. Ένα απλό παράδειγµα 
φαίνεται παρακάτω: 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <script> 
   function sayHello() { 
    document.getElementById('p1').innerHTML = 'Hell o!' 
   } 
  </script> 
</head> 
<body> 
  <h1>Javascript Test Page</h1> 
  <p id="p1">Javascript</p> 
  <button type="button" 
onclick="sayHello()">Hello</button> 
</body> 
</html> 
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O Apache Web Server 

Για να λειτουργήσει µια διαδικτυακή εφαρµογή πρέπει 
φυσικά να φιλοξενηθεί σε ένα µηχάνηµα το οποίο θα 
διαθέτει τον κατάλληλο εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Για τη 
δική µας εφαρµογή έχουµε επιλέξει τον Apache Web Server: 
 

• Είναι εξυπηρετητής ΕΛ/ ΛΑΚ ( ελεύθερο λογισµικό 
ανοικτού κώδικα) 

• Εκτελείται πρακτικά σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα 
( τόσο σε Windows όσο και σε όλες τις παραλλαγές του 
Linux/UNIX) 

• Η σταθερότητα και η απόδοση του έχουν αποδειχθεί από 
την καθηµερινή του χρήση στα µεγαλύτερα sites του 
Internet 

• Συνεργάζεται άριστα µε την PHP και την MySQL 
επιτρέποντας µας να δηµιουργήσουµε εύκολα και 
γρήγορα ένα περιβάλλον LAMP. 

 
Λεπτοµέρειες για την εγκατάσταση και ρύθµιση του Apache 
θα δούµε στο δεύτερο κεφάλαιο. 
 

Πλεονεκτήµατα ∆ιαδικτυακών Εφαρµογών 
Έχοντας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία και τεχνολογίες 
στα οποία στηρίζονται οι διαδικτυακές εφαρµογές, µπορούµε 
να εξετάσουµε περιληπτικά τα πλεονεκτήµατα που µας 
παρέχουν σε σχέση µε τις κλασικές εφαρµογές: 
 

• ∆υνατότητα χρήσης του προγράµµατος από οπουδήποτε, 
µε χρήση του browser σε κάθε υπολογιστή της 
εταιρείας ή και έξω από το εταιρικό περιβάλλον αν 
αυτό είναι επιθυµητό. 

• Ανεξαρτησία από λειτουργικό σύστηµα:  Η εφαρµογή 
εκτελείται στο server και εν µέρει στο browser του 
χρήστη αλλά η εκτέλεση της δεν εξαρτάται από κάποιο 
συγκεκριµένο λειτουργικό η πλατφόρµα. Μπορεί να 
εκτελείται σε Windows, Linux και σε φορητές συσκευές 
(tablets κλπ). 

• Ευκολία µεταφοράς:  Αν οι ανάγκες της εταιρίας 
µεγαλώσουν η εφαρµογή µπορεί πολύ εύκολα να 
µετακινηθεί σε µεγαλύτερο εξυπηρετητή είτε µέσα στην 
εταιρία είτε σε µια άλλη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
Internet. 

• Ευκολία χρήσης:  Οι χρήστες τις περισσότερες φορές 
βρίσκουν πιο οικείο το περιβάλλον µιας διαδικτυακής 
εφαρµογής καθώς έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν το 
browser περισσότερο από κάθε άλλη εφαρµογή. 
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• Ευκολία ανάπτυξης:  Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται 
είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερα ( ΕΛ/ ΛΑΚ) και 
υπάρχει πολύ καλή τεκµηρίωση τους στο Internet. Αυτό 
διευκολύνει την ανάπτυξη και τη µετέπειτα 
τροποποίηση του προγράµµατος όταν χρειαστεί. 

• Χαµηλό κόστος:  Το πρόγραµµα µας βασίζεται σε 
ελεύθερο λογισµικό και δεν απαιτεί την αγορά ακριβών 
πακέτων ανάπτυξης ή άλλου λογισµικού για να 
λειτουργήσει. 

 
Συνοψίζοντας, είναι εµφανές ότι στις µέρες µας οι 
διαδικτυακές εφαρµογές κερδίζουν έδαφος, και ειδικά σε 
εταιρικό περιβάλλον αναµένεται να επικρατήσουν καθώς 
παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις κλασικές 
που αντικαθιστούν.  
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Κεφάλαιο 2 ο – Το Περιβάλλον Ανάπτυξης της 
Εφαρµογής 
 

Εισαγωγή 
Για την ανάπτυξη της δικής µας εφαρµογής « ∆ιαδικτυακή 
Εφαρµογή Εταιρείας Ασφάλισης Οχηµάτων» επιλέξαµε να 
δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον ανάπτυξης σε µια εικονική 
µηχανή. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαµε το περιβάλλον 
VirtualBox το οποίο διατίθεται δωρεάν. Η ανάπτυξη σε 
εικονική µηχανή προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα: 
 

• ∆εν χρειάζεται να κάνουµε εγκαταστάσεις και αλλαγές 
ρυθµίσεων στο λειτουργικό του κανονικού µας 
µηχανήµατος 

• Μας επιτρέπει να τρέξουµε διαφορετικό λειτουργικό 
σύστηµα σε ένα υπολογιστή, ταυτόχρονα µε το κανονικά 
εγκατεστηµένο σε αυτόν. 

• Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, θα µας επιτρέψει να 
δηµιουργήσουµε τον απαραίτητο Web Server µαζί µε τη 
βάση δεδοµένων και την PHP που απαιτούνται για να 
εκτελεστεί η εφαρµογή. 

• Αν και εικονικό, το µηχάνηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κανονικά ως εξυπηρετητής τόσο από το 
µηχάνηµα host ( αυτό το οποίο το φιλοξενεί) όσο και 
από άλλα µηχανήµατα καθώς µπορεί να έχει – αν το 
επιθυµούµε – πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο. 

• Είναι απλό να µεταφέρουµε αργότερα το εικονικό 
µηχάνηµα σε πραγµατικό hardware αν το θελήσουµε. 

 
Για το περιβάλλον ανάπτυξης επιλέξαµε να εγκαταστήσουµε 
το Debian Linux µαζί µε τα απαραίτητα προγράµµατα που το 
µετατρέπουν σε LAMP server (Linux – Apache – MySQL – 
PHP). Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε εν συντοµία την 
εγκατάσταση και τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση και τη δοκιµή του εικονικού µηχανήµατος και 
θα εξετάσουµε τα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για τη 
συγγραφή του προγράµµατος. 
 

Εγκατάσταση Debian Linux στο VirtualBox 
Επιλέξαµε το Debian GNU/Linux ως περιβάλλον ανάπτυξης 
καθώς είναι µια από τις µεγαλύτερες και καλύτερα 
υποστηριζόµενες διανοµές Linux που υπάρχουν. Το Debian 
κυκλοφορεί σε κάποιες διαφορετικές εκδοχές οι οποίες 
διαφέρουν µεταξύ τους κατά βάση ως προς το προεπιλεγµένο 
γραφικό περιβάλλον που εκτελείται στο τέλος της 
εγκατάστασης. Για χρήση καθαρά σε περιβάλλον εξυπηρετητή, 
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το γραφικό περιβάλλον δεν είναι καν απαραίτητο, επιλέξαµε 
όµως να εγκαταστήσουµε ένα από τα πλέον µικρά και ελαφριά 
προκειµένου να το χρησιµοποιήσουµε και κατά τη συγγραφή 
του προγράµµατος. 
 
Χρησιµοποιήσαµε το επίσηµο CD image του Debian 7.8 µε 
γραφικό περιβάλλον LXDE το οποίο και κατεβάσαµε από την 
τοποθεσία: 
 

http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.8.0/i386/iso- cd/debian-7.8.0-
i386-lxde-CD-1.iso  

 

Στο VirtualBox δηµιουργήσαµε ένα εικονικό µηχάνηµα µε 
256Mb RAM τα οποία επαρκούν για τη δική µας χρήση. 
Ρυθµίσαµε την εικονική κάρτα δικτύου σε διάταξη bridge 
ώστε το µηχάνηµα µας να έχει κανονική IP διεύθυνση. Η 
βασική εγκατάσταση του λειτουργικού είναι πολύ απλή και 
δεν θα την περιγράψουµε αναλυτικά εδώ. 
 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης εµφανίζεται ο παρακάτω 
διάλογος, όπου µεταξύ άλλων επιλέγουµε να εγκαταστήσουµε 
τη βάση δεδοµένων (SQL database) και τον εξυπηρετητή 
ιστοσελίδων (web server): 
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Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, ορίζουµε τον κωδικό 
του διαχειριστή (root) σε 1234 και δηµιουργούµε τον απλό 
χρήστη µε όνοµα user και κωδικό πάλι το 1234. Φυσικά οι 
κωδικοί αυτοί πρέπει να είναι διαφορετικοί ( και ασφαλείς) 
σε ένα µηχάνηµα παραγωγής. 
 
Με το τέλος της εγκατάστασης θα δούµε το βασικό γραφικό 
περιβάλλον LXDE, και είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε σε 
κάποιες βασικές ρυθµίσεις του συστήµατος, να 
εγκαταστήσουµε τα επιπλέον πακέτα λογισµικού και τέλος να 
δοκιµάσουµε τη λειτουργία του ως εξυπηρετητή. 
 
Το βασικό γραφικό περιβάλλον είναι αρκετά απλό και 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
 
Με το τέλος της εγκατάστασης, ρυθµίζουµε τα αποθετήρια 
λογισµικού αλλάζοντας το περιεχόµενο του αρχείου 
/etc/apt/sources.list µε το παρακάτω: 
 
deb http://debian.otenet.gr/debian/ wheezy main 
deb-src http://debian.otenet.gr/debian/ wheezy main  
 
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main  
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main 
 
deb http://debian.otenet.gr/debian/ wheezy-updates main 
deb-src http://debian.otenet.gr/debian/ wheezy-upda tes main  
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Και µπορούµε να ανανεώσουµε το σύστηµα µας εκτελώντας ως 
root τις παρακάτω εντολές: 
 
# apt-get update 
# apt-get upgrade 
 
Με το τέλος της αναβάθµισης, µπορούµε να προχωρήσουµε 
στην εγκατάσταση επιπλέον λογισµικού και στη ρύθµιση των 
παραµέτρων. 

Ρύθµιση της Βάσης ∆εδοµένων MySQL 
Τη MySQL την έχουµε ήδη εγκαταστήσει, πρέπει όµως να 
βάλουµε κωδικό στο χρήστη root, να δηµιουργήσουµε το 
χρήστη που θα διαχειρίζεται την βάση δεδοµένων του 
προγράµµατος µας και τέλος να δηµιουργήσουµε και την ίδια 
τη βάση δεδοµένων του προγράµµατος. 
Αν παραλείψαµε να εγκαταστήσουµε τη MySQL στα προηγούµενα 
βήµατα, αυτό µπορεί να γίνει µε την εντολή: 
 
# apt-get install mysql-server-5.5 mysql-client-5.5  
 
Αµέσως µετά ρυθµίζουµε το password του διαχειριστή της 
MySQL (root) σε 1234: 
 
# mysqladmin –u root password 1234 
 
Μπορούµε τώρα να συνδεθούµε στην MySQL από τη γραµµή 
εντολών και να δηµιουργήσουµε τη βάση δεδοµένων µε όνοµα 
insurance καθώς και τον χρήστη dbuser ( µε κωδικό 1234)  
που θα έχει δικαιώµατα στη βάση αυτή: 
 
# mysql –u root –p1234 
 
mysql>create database insurance; 
query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
mysql>grant all privileges on insurance.* to 
‘dbuser’@’localhost’ identified by ‘1234’; 
query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
mysql>flush privileges; 
query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
 
 
Μπορούµε πλέον να χρησιµοποιούµε το χρήστη dbuser για 
οτιδήποτε σχετίζεται µε τη βάση insurance. Εγκαθιστούµε 
και το πρόγραµµα MySQL workbench που θα µας βοηθήσει στην 
επεξεργασία της βάσης: 
 
# apt-get install mysql-workbench 
 
Η ρύθµιση της MySQL έχει ολοκληρωθεί. 
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Εγκατάσταση και Ρύθµιση PHP 
H PHP αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ της βάσης 
δεδοµένων MySQL και του Apache Web Server. O web server 
είναι ήδη εγκατεστηµένος, κάτι που µπορούµε να 
επιβεβαιώσουµε ανοίγοντας το browser στο εικονικό 
µηχάνηµα και πηγαίνοντας στη διεύθυνση http://127.0.0.1  
όπου και θα δούµε τη δοκιµαστική του σελίδα. Για την 
εγκατάσταση της PHP θα δώσουµε: 
 
# apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-ph p5 
 
Οι ρυθµίσεις του apache βρίσκονται στον κατάλογο 
/etc/apache2. Για να προσθέσουµε το δικό µας site, 
φτιάχνουµε το αρχείο insurance στον κατάλογο 
/etc/apache2/sites-available µε το παρακάτω περιεχόµενο: 
 
<VirtualHost *:80> 
        ServerAdmin webmaster@localhost 
 
        DocumentRoot /home/user/www 
        <Directory /> 
                Options FollowSymLinks 
                AllowOverride None 
        </Directory> 
        <Directory /home/user/www/> 
                Options Indexes FollowSymLinks Mult iViews 
                AllowOverride All 
                Order allow,deny 
                allow from all 
        </Directory> 
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
        LogLevel warn 
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log comb ined 
</VirtualHost> 

 
Το site της εφαρµογής µας θα βρίσκεται αποθηκευµένο στον 
κατάλογο /home/user/www όπου και θα αποθηκεύονται τα 
αρχεία php που θα δηµιουργήσουµε. 
 
Για να ενεργοποιηθεί το site, δηµιουργούµε τον κατάλογο 
και εκτελούµε την εντολή ενεργοποίησης: 
 
$ mkdir /home/user/www 
$ su –  
# a2ensite insurance 
# a2dissite default 
# service apache2 reload 
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∆οκιµή του Συστήµατος Ανάπτυξης 
Για να δοκιµάσουµε το σύστηµα ανάπτυξης – και ειδικότερα 
τον Web Server και την ικανότητα του να εκτελεί PHP – 
αποθηκεύουµε το παρακάτω απλό αρχείο µε όνοµα test.php 
στον κατάλογο /home/user/www: 
 
<html> 
  <head> 
     <title>PHP Test page</title> 
  </head> 
  <body> 
     <?php phpinfo(); ?> 
  </body> 
</html> 
 
Για να το δοκιµάσουµε, θα πρέπει να συνδεθούµε στον Web 
Server και να ζητήσουµε αυτή τη σελίδα: 
 

• Μέσα από το εικονικό µηχάνηµα, µπορούµε να δούµε τη 
σελίδα στην τοποθεσία http://127.0.0.1/test.php   

• Μέσα από το host µηχάνηµα µπορούµε να δούµε τη 
σελίδα αφού πρώτα βρούµε την IP του εικονικού 
µηχανήµατος. Στο εικονικό µηχάνηµα εκτελούµε την 
εντολή /sbin/ifconfig |grep ‘inet addr’ και θα δούµε 
µια διεύθυνση ( π. χ. 192.168.0.162). Αυτή τη 
διεύθυνση µπορούµε να τη χρησιµοποιήσουµε στο host 
και σε οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα είναι στο ίδιο 
δίκτυο µε το host.  

Αν τα παραπάνω έχουν γίνει σωστά, θα δούµε την παρακάτω 
εικόνα: 
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Με αυτές τις ρυθµίσεις είµαστε πλέον έτοιµοι για την 
ανάπτυξη και τη δοκιµή της εφαρµογής µας. 
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Κεφάλαιο 3 ο – Προδιαγραφές Προγράµµατος και 
Σχεδίαση Βάσης ∆εδοµένων 
 

Εισαγωγή 
Στα προηγούµενα κεφάλαια αναγνωρίσαµε τις διαφορές και τα 
πλεονεκτήµατα των διαδικτυακών εφαρµογών σε σχέση µε τις 
κλασικές και είδαµε τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 
την ανάπτυξη της. Είδαµε επίσης αναλυτικά τον τρόπο 
εγκατάστασης του περιβάλλοντος ανάπτυξης, το οποίο 
ουσιαστικά αποτελεί και τον εξυπηρετητή που θα εκτελεί 
την εφαρµογή. Είµαστε πλέον έτοιµοι να σχεδιάσουµε και να 
υλοποιήσουµε τη δική µας διαδικτυακή εφαρµογή. 
 
Η εφαρµογή µας έχει τίτλο « Πρόγραµµα Ασφαλιστικής 
Εταιρείας Intercar» και θα καλύπτει τις ανάγκες 
διαχείρισης πελατών µιας τυπικής εταιρείας ασφάλισης 
οχηµάτων. Τυπικά, τέτοια προγράµµατα ασχολούνται µε την 
αποθήκευση πληροφοριών για τους πελάτες, τα οχήµατα, τα 
συµβόλαια τους, τα ατυχήµατα κλπ. Περιέχουν διαδικασίες 
εύρεσης και µεταβολής δεδοµένων και αυτοµατισµούς όπως 
ανανέωση ληξιπρόθεσµων συµβολαίων και αυτόµατη εξαγωγή 
εισόδων / εξόδων ανά µήνα έτος κλπ. 
 
Για να προχωρήσουµε στη συγγραφή ενός τέτοιου 
προγράµµατος, αρχικά θα δούµε τις διαδικασίες της 
εικονικής εταιρίας Intercar, και από αυτές θα δούµε ποια 
στοιχεία αποθηκεύονται ( οντότητες), ποια χαρακτηριστικά 
τους µας ενδιαφέρουν ( πεδία) και ποιες σχέσεις υπάρχουν 
µεταξύ τους. Το παραπάνω θα µας βοηθήσει να σχεδιάσουµε 
µια βάση δεδοµένων η οποία θα αποτελέσει τον κορµό για τη 
σχεδίαση του υπόλοιπου διαδικτυακού προγράµµατος. 
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Η Εταιρεία Ασφαλίσεως Οχηµάτων Intercar 
H Intercar είναι µια τυπική, µεσαίου µεγέθους ασφαλιστική 
εταιρεία οχηµάτων η οποία δραστηριοποιείται σε όλες τις 
µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικά 
διάφορα τµήµατα: 
 

- Τµήµα λογιστηρίου 
- Τµήµα Ασφαλίσεων 
- Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας 

 
Τα τµήµατα αυτά δεν υπάρχουν σε κάθε υποκατάστηµα, αλλά 
µπορεί να δηµιουργηθούν αν προκύπτει από τις ανάγκες και 
το µέγεθος ενός υποκαταστήµατος. Σε κάθε τέτοιο τµήµα 
υπάρχει ένας ∆ιευθυντής. 
 
Ένας πελάτης ο οποίος επιθυµεί να ασφαλίσει το όχηµα του 
στην Intercar θα ακολουθήσει σε γενικές γραµµές τα 
παρακάτω βήµατα: 
 

- Θα προσέλθει σε ένα από τα γραφεία της 
εταιρείας 

- Θα προσκοµίσει την ταυτότητα του και θα δώσει 
τα στοιχεία του 

- Θα προσκοµίσει τις άδειες κυκλοφορίας των 
οχηµάτων του και θα παράσχει πληροφορίες που θα 
του ζητηθούν σχετικά, όπως π. χ. 

� Αν ήταν ασφαλισµένος πριν σε άλλη εταιρεία 
� Αν είχε ποτέ εµπλακεί σε ατύχηµα και αν 

ναι αν ήταν µε δική του υπαιτιότητα 
- Θα προσκοµίσει το δίπλωµα οδήγησης του 

 
Η εταιρεία αφού συλλέξει τα στοιχεία που χρειάζεται από 
τα παραπάνω, θα προτείνει στον πελάτη ένα συµβόλαιο 
ασφάλισης, συνήθως εξάµηνο ή ετήσιο και θα τον ενηµερώσει 
για το κόστος. Ο πελάτης µπορεί ενδεχοµένως να 
διαπραγµατευτεί το κόστος ζητώντας να προστεθούν ή να 
αφαιρεθούν στοιχεία κάλυψης από το συµβόλαιο του. 
 
Το κόστος του συµβολαίου εξαρτάται µεταξύ άλλων από το 
είδος / µέγεθος του οχήµατος, την παλαιότητα του 
διπλώµατος οδήγησης και την µη ανάµιξη του οδηγού σε 
ατυχήµατα µε δική του υπαιτιότητα. Η συµφωνία του πελάτη 
µε την εταιρεία οδηγεί στη σύναψη του συµβολαίου και στην 
είσπραξη από µεριά της εταιρείας των χρηµάτων που 
συµφωνήθηκαν. Το ποσό αυτό εµφανίζεται στα έσοδα της 
εταιρείας για τον τρέχοντα µήνα.  
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Σε περίπτωση που ένας πελάτης της εταιρίας εµπλακεί σε 
ένα ατύχηµα: 
 

- Ο πελάτης επισκέπτεται τα γραφεία της εταιρείας 
και ενηµερώνει για το ατύχηµα 

- Ο υπάλληλος βρίσκει τα στοιχεία του πελάτη και 
του οχήµατος το οποίο εµπλέκεται στο ατύχηµα 

- Ο υπάλληλος ενηµερώνεται για τα στοιχεία του 
άλλου εµπλεκόµενου στο ατύχηµα 

- Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων της εταιρείας, 
σύµφωνα και µε την καταγραφή της τροχαίας 
αποφασίζει για το αν η εταιρεία έχει την 
υποχρέωση να καλύψει τις ζηµιές. 

- Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων αποφασίζει για το 
ύψος των ζηµιών και δίνει την εντολή πληρωµής 
προς τον πελάτη ή το συνεργείο που θα προβεί 
στις επισκευές. 

- Αν ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές, τα 
ασφάλιστρα του θα ανέβουν ανάλογα. 

- Τα χρήµατα που τυχόν θα διαθέσει η εταιρεία για 
το ατύχηµα, περνούν στα έξοδα του µήνα  

 
Η παραπάνω είναι φυσικά µια απλουστευµένη περιγραφή των 
διαδικασιών της Intercar. Σε κάθε περίπτωση, µια 
ρεαλιστική πλήρη απεικόνιση των λειτουργιών, απαιτεί 
φυσικά τη σε βάθος µελέτη του τρόπου λειτουργίας µιας 
ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η 
συγγραφή ενός πλήρους προγράµµατος ασφαλίσεων θα µπορούσε 
να γίνει µόνο µε τη στενή παρακολούθηση της λειτουργίας 
της εταιρείας και µέσα από συνεντεύξεις µε τα στελέχη και 
τους εργαζόµενους. 
 
Χρησιµοποιώντας ωστόσο το παραπάνω σενάριο, θα µπορέσουµε 
να αναγνωρίσουµε βασικές οντότητες, πεδία και σχέσεις που 
υπάρχουν στην Intercar και να τα κωδικοποιήσουµε σε µια 
βάση δεδοµένων SQL. 
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Πίνακες, Πεδία και Σχέσεις 
 
Είναι σχετικά απλό να αναγνωρίσουµε βασικές οντότητες 
χρησιµοποιώντας το προηγούµενο σενάριο. Κάθε οντότητα 
αποτελεί στο πρόγραµµα µας ένα πίνακα στην βάση MySQL που 
θα δηµιουργήσουµε. Τα δεδοµένα που θα αποθηκεύσουµε για 
κάθε οντότητα θα αποτελέσουν πεδία του πίνακα.  
 

Πίνακας Πελατών (Customers) 

Για τον πελάτη, θέλουµε να αποθηκεύσουµε τα παρακάτω 
στοιχεία ( πεδία): 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
CustomerId 
( Κωδικός) 

Ακέραιος Αυτόµατη Αρίθµηση, 
Πρωτεύον κλειδί 
πίνακα 

Surname  ( επώνυµο) Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να 
είναι κενό 

Name ( όνοµα) Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να 
είναι κενό 

Phone  ( τηλέφωνο) Χαρακτήρες Μπορεί να είναι 
κενό 

Birthyear  
( Ηµεροµηνία 
Γέννησης) 

Ηµεροµηνία Σε µορφή κατάλληλη 
για MySQL 

Licensedate  
( Ηµεροµηνία 
διπλώµατος) 

Ηµεροµηνία Σε µορφή κατάλληλη 
για MySQL 

Cardid  ( Αρ. 
ταυτότητας) 

Χαρακτήρες  

 
Είναι πολύ εύκολο να προστεθούν επιπλέον πεδία σε αυτόν 
τον πίνακα σε περίπτωση που το χρειαστούµε. Για 
παράδειγµα, θα µπορούσε να προστεθεί η ταχυδροµική 
διεύθυνση για την αποστολή ειδοποιήσεων στον πελάτη ή 
ακόµα και ένα email. Οι προσθήκες αυτές ωστόσο δεν 
αλλάζουν τη σχεδίαση της βάσης γιατί δεν στηρίζεται 
κάποια σχέση πινάκων πάνω σε αυτές.  
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Πίνακας Οχηµάτων (Cars) 

Και τα οχήµατα αποτελούν ένα σχετικά απλό πίνακα. Θα 
πρέπει όµως να αποφύγουµε να αποθηκεύουµε πολλαπλές φορές 
τα ίδια δεδοµένα. Για παράδειγµα, τα οχήµατα παράγονται 
από συγκεκριµένες εταιρίες ( µάρκες). ∆εν είναι σκόπιµο να 
αποθηκεύουµε κάθε φορά το όνοµα της µάρκας µέσα στον 
πίνακα των οχηµάτων. Αυτό θα οδηγούσε σε λάθη και 
προβλήµατα συνέπειας ( π. χ. η µάρκα Ford θα µπορούσε να 
βρεθεί αποθηκευµένη πολλαπλές φορές ως Ford, ford, fordd) 
τα οποία ακριβώς λύνει το σχεσιακό µοντέλο. Για το σκοπό 
αυτό, ο πίνακας των οχηµάτων διαθέτει πεδία δευτερευόντων 
κλειδιών (foreign keys)  τα οποία αντιστοιχούν στοιχεία 
όπως η µάρκα και η κατηγορία του οχήµατος σε άλλους 
πίνακες. 
 
Παρατηρήστε ότι αν και ο πίνακας ονοµάζεται cars , 
αποθηκεύει και οχήµατα τα οποία µπορεί να είναι δίκυκλα 
( µοτοποδήλατα, µοτοσυκλέτες). 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
Carid  ( Κωδικός) Ακέραιος  Αυτόµατη Αρίθµηση 

Πρωτεύον κλειδί 
Brandfid  ( Κωδικός 
µάρκας) 

Ακέραιος Ακέραιος, Κλειδί από 
τον πίνακα brands 

Modelname  ( Μοντέλο) Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

Categoryfid  ( Κωδικός 
κατηγ.) 

Ακέραιος Ακέραιος, κλειδί από 
τον πίνακα 
Carcategories 

Plateno  ( Πινακίδα 
κυκλοφ.) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

Registrationdate  
( Ηµερ. Άδειας) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

Owned Flag (1bit) ∆είχνει αν το όχηµα 
έχει καταχωρηθεί σε 
κάποιο πελάτη ή όχι 

 
 
Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να δούµε την πρώτη σχέση 
Πελατών � Οχηµάτων. Είναι εµφανές ότι έχουµε πολλούς 
πελάτες και πολλά οχήµατα. Όµως ένας πελάτης µπορεί να 
έχει παραπάνω από ένα όχηµα. ∆εν είναι δυνατόν να βάλουµε 
ένα πεδίο οχήµατος στον πελάτη ( το οποίο να αποθηκεύει 
ένα κωδικό οχήµατος) γιατί ο πελάτης µπορεί να έχει 
περισσότερα από ένα. 
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Για να φτιάξουµε τη σχέση πολλά προς πολλά που έχουµε 
εδώ, χρειαζόµαστε ένα ακόµα ενδιάµεσο πίνακα, τον οποίο 
έχουµε ονοµάσει carsLcustomers. Η σχέση των τριών αυτών 
πινάκων φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας carsLcustomers 

 
Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται µόνο για να υλοποιήσει τη 
σχέση πολλά προς πολλά που απαιτείται για τα οχήµατα και 
τους πελάτες και δεν περιέχει άλλα πεδία εκτός από τους 
αντίστοιχους κωδικούς ως ξένα κλειδιά (foreign keys). 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
CarFID  ( Κωδικός 
οχήµατος) 

Ακέραιος  Ξένο κλειδί από 
πίνακα cars 

CustomerFID  ( Κωδικός 
πελάτη) 

Ακέραιος Ξένο Κλειδί από 
πίνακα customers. 

 
Ο πίνακας των οχηµάτων περιέχει ακόµα δύο κλειδιά που 
προέρχονται από τους πίνακες carcategories και brands που 
θα δούµε τώρα. 
 

Πίνακας Κατασκευαστών (Brands) 

O πίνακας αυτός περιέχει µόνο τις ονοµασίες των 
κατασκευαστών οχηµάτων για λόγους συνέπειας στην 
αποθήκευση. Μπορούν να προστεθούν και άλλα πεδία που 
αφορούν τον κατασκευαστή ( π. χ. χώρα προέλευσης) αλλά αυτά 
δεν επηρεάζουν τη βάση καθώς δεν αποτελούν πεδία σχέσεων 
µε άλλους πίνακες. 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
BrandID  ( Κωδικός 
κατασκευαστή) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

Brandname  ( Όνοµα 
κατασκευαστή) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

 

∞ 

1 

1 

 
 
CustomerID 

Customers  
 
CustomerFID 

CarFID 

carsLcustomers  
 
 

CarID 

Cars 

∞ 
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Πίνακας Κατηγοριών Οχηµάτων (Carcategories) 

Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τις κατηγορίες των 
οχηµάτων µε τις οποίες επίσης γίνεται και ο υπολογισµός 
των ασφαλίστρων. Περιέχει τα ελάχιστα και µέγιστα κυβικά 
εκατοστά για κάθε κατηγορία, µια περιγραφή και ένα κλειδί 
προς τον πίνακα cartypes που περιέχει γενικότερες 
κατηγορίες οχηµάτων ( π. χ. επιβατικά ΙΧ, φορτηγά, δίκυκλα 
κλπ). 
 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
categoryid  ( Κωδικός 
κατηγορίας) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

typefid  ( Κωδικός τύπου 
οχήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα cartypes 

Categoryname ( Όνοµα 
κατηγορίας) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

Mincc ( Ελάχιστα κυβικά 
εκατοστά) 

Ακέραιος  

Maxcc ( Μέγιστα κυβικά 
εκαταστά) 

Ακέραιος  

Asfalistra ( Ποσό 
ασφαλίστρων) 

Ακέραιος Χρησιµοποιείται ως 
αναφορά για τον 
αρχικό υπολογισµό 
ετήσιων ασφαλίστρων 
της κατηγορίας 

 
Οι σχέσεις των πινάκων Brands και Carcategories µε τον 
πίνακα Cars φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 
 
 

BrandID 

Brands  
 

BrandFID 
CategoryFID 

Cars  
 
 
CategoryID 

Carcategories 
∞ 

∞ 
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Ο πίνακας Cartypes είναι εξαιρετικά απλός και φαίνεται 
παρακάτω: 

Πίνακας Τύπων Οχηµάτων (Cartypes) 

 
 Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 

TypeID  ( Κωδικός τύπου 
οχήµατος) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

Typename ( Περιγραφή 
τύπου) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

 
Για παράδειγµα, ο πίνακας cartypes µπορεί να περιέχει 
τιµές όπως « Επιβατικό», « Μοτοσυκλέτα», « Φορτηγό ∆Χ», 
«Φορτηγό ΙΧ». Η σχέση του µε τον πίνακα Carcategories 
φαίνεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Συµβολαίων (Contracts) 

Ο πίνακας συµβολαίων περιέχει τα συµβόλαια του κάθε 
πελάτη µε την εταιρία: 
 

- Για κάθε όχηµα του πελάτη υπάρχει ένα συµβόλαιο 
- Το συµβόλαιο έχει µια ηµεροµηνία έναρξης και 

µια λήξης µετά την οποία µπορεί να ανανεωθεί 
- Το κόστος του συµβολαίου προκύπτει από την 

κατηγορία οχήµατος αλλά µπορεί να µεταβληθεί 
προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα µε την 
παλαιότητα του διπλώµατος, τα ατυχήµατα του 
πελάτη κλπ. 

 
Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 

ContractID  ( Κωδικός 
συµβολάιου) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

CustomerFID  ( Κωδικός 
πελάτη) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα πελατών 

CarFID ( Κωδικός 
οχήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα οχηµάτων 

Stardate  ( Ηµεροµηνία 
έναρξης) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενή 

Enddate ( Ηµεροµηνία 
λήξης) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενή 

Cost ( Κόστος Πραγµατικός  

1 

∞ 

 
 

 
TypeID 

Cartypes  
 
 

TypeFID 

Carcategories 
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συµβολαίου) 
 
Είναι εµφανές ότι υπάρχουν σχέσεις του πίνακα συµβολαίων 
µε τους πίνακες πελατών και οχηµάτων: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώνουµε εδώ ότι η συσχέτιση θα µπορούσε να γίνει και 
µόνο µέσω του οχήµατος, καθώς ήδη υπάρχει σχέση οχήµατος 
και πελάτη και όπως είναι φτιαγµένο στη βάση, ένα όχηµα 
µπορεί να ανήκει σε ένα µόνο πελάτη.  
 

Πίνακας Ατυχηµάτων (accidents) 

O πίνακας περιέχει λίστα των ατυχηµάτων µε αναφορές στον 
πελάτη (customerfid) και το όχηµα (carfid) και 
πληροφορίες όπως την ηµεροµηνία και το ποσό που πρέπει να 
πληρωθεί. Ένα ατύχηµα το διαχειρίζεται ένας συγκεκριµένος 
υπάλληλος, και υπάρχει µια σχέση προς τον αντίστοιχο 
πίνακα employees. 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
accidentID  ( Κωδικός 
ατυχήµατος) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

CustomerFID  ( Κωδικός 
πελάτη) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα πελατών 

CarFID ( Κωδικός 
οχήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα οχηµάτων 

employeeFID  ( Κωδικός 
υπαλλήλου) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα υπαλλήλων 

accidentdate ( Ηµεροµ. 
ατυχήµατος) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενή 

paymentdue ( Κόστος 
εταιρείας) 

Πραγµατικός  

Notes ( Σηµειώσεις) Κείµενο Ελεύθερο πεδίο 
σηµειώσεων 

 
 
 
 

1 

1 
 
 
CustomerID 

Customers  
 
CustomerFID 

CarFID 

Contracts  
 
 

CarID 

Cars 
∞ 

∞ 
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Οι σχέσεις του πίνακα φαίνονται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας Υπαλλήλων (Employees) 

Ο πίνακας περιέχει τα γενικά στοιχεία των υπαλλήλων και 
είναι αρκετά αντίστοιχος µε τον πίνακα πελατών. 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
employeeID  ( Κωδικός 
υπαλλήλου) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

departmentFID  ( Κωδικός 
τµήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα τµηµάτων 

employeesurname 
( Επώνυµο) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

employeename  ( Όνοµα) Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

employeephone ( Τηλέφωνο) Χαρακτήρες  
employeeaddress 
( ∆ιεύθυνση) 

Χαρακτήρες  

 
Κάθε υπάλληλος αντιστοιχίζεται σε ένα τουλάχιστον τµήµα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∞ 

1 

∞ 

1 

1 
 
 
CustomerID 

Customers  
 
CustomerFID 

CarFID 
EmployeeFID 

Accidents  
 
 

CarID 

Cars 
∞ 

 
 
 
EmployeeID 

Employees 
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Πίνακας Τµηµάτων (Departments) 

Στον πίνακα των τµηµάτων, υπάρχει ξανά κλειδί από τον 
πίνακα των υπαλλήλων. Ο υπάλληλος που είναι 
αντιστοιχισµένος εδώ αποτελεί το διευθυντή του τµήµατος. 
Είναι δυνατόν να γίνει καταχώριση ενός τµήµατος χωρίς 
ύπαρξη διευθυντή και να γίνει η σχετική ανάθεση αργότερα. 
 

Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 
departmentID  ( Κωδικός 
τµήµατος) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

employeeFID  ( Κωδικός 
τµήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα υπαλλήλων 

departmentname ( Όνοµα 
τµήµατος) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

departmentlocation  
( Τοποθεσία) 

Χαρακτήρες ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

 
Με βάση τα παραπάνω, έχουµε τις σχέσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

∞ 

 
 

 
departmentID 

departments  
 
 
departmentFID 

Employees 

1 

∞ 

 
 

 
employeeID 

employee  
 
 

employeeFID 

departments 
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Οι Πίνακες Εισόδων / Εξόδων (Income / Expenses) 

 
Οι πίνακες αυτές χρησιµοποιούνται για την τήρηση των 
λογιστικών της εταιρείας: 
 

- Κάθε φορά που η εταιρεία πρέπει να πληρώσει 
αποζηµίωση ως αποτέλεσµα ενός ατυχήµατος πελάτη 
της, αυτό γράφεται στον πίνακα εξόδων. Στην 
εγγραφή αναφέρεται η ηµεροµηνία πληρωµής, ο 
κωδικός ατυχήµατος και το ποσό. 

- Κάθε φορά που ένας πελάτης δηµιουργεί ή 
ανανεώνει ένα συµβόλαιο και το πληρώνει, 
γίνεται αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα εσόδων. 
Στην εγγραφή αναφέρεται η ηµεροµηνία πληρωµής, 
ο κωδικός συµβολαίου και το ποσό. 

 
Στους πίνακες αυτούς το ποσό αναγράφεται για λόγους 
απόδοσης κατά τους υπολογισµούς στατιστικών ( έσοδα / 
έξοδα µήνα κλπ). Τα αντίστοιχα ποσά όµως υπάρχουν και 
στους πίνακες των ατυχηµάτων και συµβολαίων αντίστοιχα.  
 

Πίνακας Εισόδων (Income) 

 
Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 

incomeID  ( Κωδικός 
πληρωµής) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

contractFID  ( Κωδικός 
συµβολαίου) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα συµβολαίων 

paymentdate ( Ηµεροµ. 
Πληρωµής) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

amount  ( Ποσό) Πραγµατικός  
 

 

 

 

Πίνακας Εξόδων (Expenses) 

 
Όνοµα Πεδίου Τύπος Παρατηρήσεις 

expenseID  ( Κωδικός 
πληρωµής) 

Ακέραιος  Αυτόµατη αρίθµηση 
Πρωτεύον κλειδί 

accidentFID  ( Κωδικός 
ατυχήµατος) 

Ακέραιος Ξένο κλειδί από 
πίνακα ατυχηµάτων 

paymentdate ( Ηµεροµ. 
πληρωµής) 

Ηµεροµηνία ∆εν µπορεί να είναι 
κενό 

amount  ( Ποσό) Πραγµατικός  
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Ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε αυτό το σηµείο έχουµε ολοκληρώσει την αρχική 
αναγνώριση των πινάκων και των σχέσεων και είµαστε 
έτοιµοι να ξεκινήσουµε την υλοποίηση τους στη MySQL. 
Ταυτόχρονα θα γράφουµε και τον αντίστοιχο κώδικα PHP που 
θα δηµιουργεί τις φόρµες για να περάσουµε δεδοµένα στους 
πίνακες. 
 
Η αρχική αυτή σχεδίαση µπορεί να µεταβληθεί κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης της αν ανακαλύψουµε ότι δεν µας 
καλύπτει. Συνηθισµένα προβλήµατα κατά την υλοποίηση µιας 
βάσης δεδοµένων περιλαµβάνουν την λανθασµένη ή ελλιπή 
αναγνώριση σχέσεων καθώς και την παρουσία παραδοχών 
λειτουργίας από µέρους µας που δεν ισχύουν. 
 
Για το σκοπό αυτό είναι σηµαντικό το πρόγραµµα να 
γράφεται και να ελέγχεται τµηµατικά ώστε να είναι δυνατή 
η αλλαγή στη σχεδίαση του, αν απαιτηθεί, µε το µικρότερο 
δυνατό αντίκτυπο στα κοµµάτια που έχουν ήδη φτιαχθεί. 
 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξετάσουµε µια πιθανή υλοποίηση 
αυτής της σχεδίασης. 

1 

∞ 

 
 

 
contractID 

contracts  
 
 

contractID 

income 

1 

∞ 

 
 

 
accidentID 

accidents  
 
 

accidentFID 

expenses 
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Κεφάλαιο 4 ο – Υλοποίηση της Εφαρµογής 

Εισαγωγή 
Σε ένα πρόγραµµα που κατά βάση υλοποιεί µια βάση 
δεδοµένων, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η σωστή σχεδίαση 
της βάσης αποτελεί το 50% του προγράµµατος. Το υπόλοιπο 
φυσικά αποτελείται από: 
 

- Τα κοµµάτια του κώδικα που δηµιουργούν το 
περιβάλλον της εφαρµογής 

- Τις φόρµες που θα χρησιµοποιεί ο χρήστης για να 
εισάγει δεδοµένα στη βάση 

- Τις φόρµες που υλοποιούν αναζητήσεις και 
σύνθετες λειτουργίες 

- Τον κώδικα που υλοποιεί λειτουργίες στη βάση 
δεδοµένων που δεν καλύπτονται από αναζητήσεις 
SQL αλλά απαιτούν τη χρήση µιας διαδικασιακής 
γλώσσας, κυρίως για την εκτέλεση υπολογισµών 
και την ανανέωση πινάκων που δεν έχουν µεταξύ 
τους συσχετίσης. 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε ενδεικτικά τον τρόπο 
υλοποίησης κάποιων από αυτά τα τµήµατα του προγράµµατος. 
Θα ξεκινήσουµε όµως µε την δηµιουργία των ίδιων των 
πινάκων της βάσης MySQL. 
 

∆ηµιουργία Πινάκων στη MySQL 
Για να δηµιουργήσουµε τους πίνακες στη βάση MySQL, 
χρησιµοποιήσαµε το οµώνυµο πρόγραµµα της γραµµής εντολών: 
 
$ mysql –u dbuser –p1234 insurance 
 
Ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε πως µε το ίδιο 
πρόγραµµα κατασκευάσαµε τη βάση και δώσαµε τα δικαιώµατα 
στο χρήστη dbuser ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί και από το 
πρόγραµµα µας σε PHP. Για να δηµιουργήσουµε τους πίνακες, 
χρησιµοποιήσαµε την εντολή CREATE TABLE: 
 
mysql> create table carsLcustomers ( 
       customerfid int(11) not null, 
       carfid int(11) not null, 
       foreign key (customerfid) references custome rs (customerid), 
       foreign key (carfid) references cars (carid) , 
       primary key clc (customerfid, carfid)) 
       Engine=InnoDB default charset=utf8;  
 
Στο παράδειγµα βλέπουµε τη δηµιουργία του πίνακα 
carsLcustomers που συνδέει τα οχήµατα µε τους πελάτες. 
Πρόκειται για το συνδετικό πίνακα της σχέσης πολλά- προς-
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πολλά.  Ο πίνακας περιέχει δύο πεδία που αναφέρονται σε 
άλλους πίνακες ( ξένα κλειδιά), το customerfid που 
αναφέρεται στον πίνακα customers και στο πεδίο customerid 
και το carfid που αναφέρεται στον πίνακα cars και στο 
πεδίο carid. Η σύµβαση που χρησιµοποιείται εδώ είναι όταν 
αν ένα πεδίο είναι ξένο κλειδί χρησιµοποιείται η 
παραλλαγή του κανονικού του ονόµατος µαζί µε το γράµµα 
‘f’: customerid � customerfid, carid �carfid κ. ο. κ. 
Ο πίνακας περιέχει ένα σύνθετο πρωτεύον κλειδί που 
αποτελείται από το συνδυασµό των πεδίων customerfid και 
carfid. Τα δύο αυτά πεδία µπορούν το καθένα να περιέχει 
επαναλαµβανόµενα την ίδια τιµή, ο συνδυασµός τους όµως θα 
είναι µοναδικός. 
 
Ας δούµε ένα ακόµα παράδειγµα πίνακα, τον cars: 
 
create table cars( 
  carid int(11) not null auto_increment, 
  brandfid int(11) not null, 
  modelname varchar(32) not null, 
  categoryfid int(11) not null, 
  plateno varchar(12) not null, 
  registrationdate date not null, 
  primary key (carid), 
  foreign key (brandfid) references brands (brandid ), 
  foreign key (categoryfid) references carcategorie s (categoryid)) 
  Engine=InnoDB default charset=utf8; 

 
Μερικές ακόµα παρατηρήσεις: 
 

- Χρησιµοποιούµε πάντοτε για κωδικοποίηση 
χαρακτήρων στον πίνακα το πρότυπο utf8. Έτσι 
δεν έχουµε κανένα πρόβληµα στην αποθήκευση 
ελληνικών χαρακτήρων. Το πρόγραµµα – ιστοσελίδα 
που θα φτιάξουµε χρησιµοποιεί επίσης utf8 από 
προεπιλογή. 

- Η MySQL µας παρέχει διάφορες µηχανές 
αποθήκευσης (Engines). Έχουµε επιλέξει την 
InnoDB καθώς µας επιτρέπει να ορίσουµε σχέσεις 
µεταξύ πινάκων µε τη βοήθεια των εντολών 
foreign key που φαίνονται παραπάνω. Η MySQL 
επιβάλλει τη χρήση περιορισµών που θέτουµε και 
δεν επιτρέπει σε πίνακες να περιέχουν ασυνεπή 
δεδοµένα. 

- Για τα πεδία που αποτελούν πρωτεύοντα κλειδιά 
στους περισσότερους πίνακες, χρησιµοποιούµε ως 
είδος πεδίου τον ακέραιο και την δυνατότητα 
αυτόµατης αρίθµησης ( auto_increment) ώστε να 
µη χρειάζεται να παράγουµε εµείς τιµές. 

 
Με παρόµοιο τρόπο δηµιουργήθηκαν όλοι οι πίνακες. 
Μπορούµε να δούµε τα ονόµατα όλων µε την εντολή: 
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mysql> show tables; 
 
Μπορούµε να δούµε την εντολή δηµιουργίας κάθε πίνακα µε 
την εντολή: 
 
mysql> show create table όνοµα_πίνακα; 
 

Γενική ∆οµή του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα υλοποιείται ως µια σειρά από ιστοσελίδες – 
κατά βάση φόρµες εισαγωγής δεδοµένων – που αποθηκεύονται 
ως αρχεία PHP στον κατάλογο /home/user/www του server.  
Γενικά µπορούµε να διακρίνουµε τα παρακάτω είδη αρχείων 
PHP: 
 

• Ιστοσελίδες εισόδου. Είναι ιστοσελίδες τύπου « µενού» 
λειτουργίων, που περιέχουν κατά βάση περιγραφή και 
πλήκτρα (buttons) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. 
Το όνοµα αρχείου τους ξεκινά µε index. 

• Ιστοσελίδες προσθήκης εγγραφών στη βάση. Πρόκειται 
για φόρµες που χρησιµοποιούνται για να εισάγουν 
δεδοµένα σε κάποιο πίνακα ή σε κάποιο συνδυασµό 
πινάκων. Οι φόρµες αυτές εµφανίζονται στο χρήστη 
αρχικά κενές και πάντοτε περιέχουν το πλήκτρο 
«καταχώριση» µε το οποίο επιβεβαιώνεται η καταχώριση 
δεδοµένων. Το όνοµα αρχείου στις περισσότερες από 
αυτές τις ιστοσελίδες ξεκινά µε τη λέξη add. 

• Ιστοσελίδες επεξεργασίας περιεχοµένου εγγραφής. 
Πρόκειται για φόρµες, πολλές φορές αντίστοιχες µε 
τις προηγούµενες αλλά εδώ τα πεδία είναι 
προσυµπληρωµένα µε τιµές που προέρχονται από τη βάση 
δεδοµένων και ο χρήστης καλείται να κάνει αλλαγές. 
Ενδέχεται κάποια από τα πεδία να είναι κλειδωµένα 
και να διατίθενται µόνο για ανάγνωση. Τα δεδοµένα 
στη φόρµα έχουν προκύψει συνήθως ως αναζήτηση από το 
χειριστή. Το όνοµα αρχείου στις περισσότερες από 
αυτές τις ιστοσελίδες ξεκινά µε τη λέξη edit. 

• Σελίδες καταχώρισης δεδοµένων. Το όνοµα αρχείου σε 
αυτές ξεκινά µε τη λέξη update-record. Οι 
ιστοσελίδες αυτές δείχνουν µόνο ένα απλό µήνυµα, 
συνήθως « Η καταχώριση έγινε» αλλά η εκτέλεση τους 
είναι αυτή που προσθέτει ή αλλάζει τα δεδοµένα στη 
βάση. Υπάρχει µια τέτοια σελίδα για κάθε φόρµα που 
προσθέτει / µεταβάλλει εγγραφές. 

• Σελίδες επιλογής µία-από-πολλές. Όταν η αναζήτηση 
χρειάζεται περισσότερα κριτήρια, χρησιµοποιείται µια 
τέτοια φόρµα. Για παράδειγµα, ένας πελάτης µπορεί να 
έχει περισσότερα από ένα συµβόλαια. Όταν τον 
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επιλέξουµε, εµφανίζεται µια φόρµα που δείχνει όλα τα 
συµβόλαια του και µας επιτρέπει να επιλέξουµε ένα 
συγκεκριµένο για να το επεξεργαστούµε. 

• Αρχεία PHP που δεν αποτελούν αυτόνοµες ιστοσελίδες: 
Είναι το αρχείο functions.php που περιέχει συνδετικό 
κώδικα και τα αρχεία module που περιέχουν τµήµατα 
ιστοσελίδων µενού. 

 
 
Εκτός από τα αρχεία PHP, θα βρούµε ακόµα: 
 

• Αρχεία js µε συναρτήσεις της Javascript. 
• Αρχεία css για τη µορφοποίηση των ιστοσελίδων. 
• Τον κατάλογο jquery που περιέχει αρχεία Javascript 

της βιβλιοθήκη jqueryui που χρησιµοποιούµε για το 
ηµερολόγιο από το οποίο γίνεται η επιλογή των 
ηµεροµηνιών σε φόρµες µε αντίστοιχα πεδία ( και το 
οποίο θα δούµε παρακάτω). 

 
Θα εξετάσουµε ενδεικτικά τον τρόπο λειτουργίας κάθε 
είδους από αυτές τις σελίδες. 
 

Ιστοσελίδες Εισόδου 
Οι σελίδες αυτές είναι κατά βάση οι απλούστερες του 
προγράµµατος, αφού υλοποιούν απλώς περιγραφή των 
λειτουργιών και περιέχουν δεσµούς ( µε µορφή buttons) που 
µας οδηγούν απευθείας σε λειτουργίες ή σε άλλες σελίδες 
εισόδου. Για παράδειγµα, η κεντρική σελίδα εισόδου του 
προγράµµατος είναι η παρακάτω: 
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Ένα µέρος της ιστοσελίδας, index.php είναι το παρακάτω: 
 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
  <head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="style.css"/> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title> Ασφάλειες</title> 
  </head> 
 
  <body> 
    <?php include('dbinfo.inc.php'); ?> 
    <header><img src="images/intercar.jpg"></header > 
    <div id="container"> 
      <h2> Κεντρικό Μενού</h2> 
      <form action="index-customers.php" method="po st"> 
         <fieldset> 
         <legend> Λειτουργίες Πελατών</legend> 
         <table class="narrow"><tr><td> 
         <p> Για να προσθέσετε νέο πελάτη ή να 
επεξεργαστείτε ένα υπάρχον πελάτη. 
 Μπορείτε ακόµα να επεξεργαστείτε τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια του πελάτη και τα οχ 
ήµατα του.<p></td> 
         <td class="center"> 
         <p><button class="fat" type="Submit" 
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name="action"> Λειτουργίες Πελατών< 
/button></p></td></tr> 
         </table> 
         </fieldset> 
      </form> 
      <form action="index-accidents.php" method="po st"> 
         <fieldset> 
            <legend> Λειτουργίες Ατυχηµάτων</legend>… 
 
Η ιστοσελίδα υλοποιείται σαν µια σειρά από φόρµες που 
ενεργοποιούν άλλες ιστοσελίδες εισόδου (index-
customers.php, index-accidents.php κλπ). Σε κάθε φόρµα 
υπάρχει συµπληρωµένη η ιδιότητα action που δείχνει και τη 
φόρµα προορισµού. Το πλήκτρο είναι πάντοτε τύπου submit 
και απλά ενεργοποιεί την επόµενη φόρµα. 
 
Αν για παράδειγµα µετακινηθούµε στις υπηρεσίες πελατών, 
θα δούµε την παρακάτω φόρµα ( παραλείποντας το header 
image): 
 

 
 
Εδώ η φόρµα πλέον µας παραπέµπει σε λειτουργίες του 
προγράµµατος και όχι σε άλλη φόρµα εισόδου. Για να 
µπορούµε να προσθέτουµε και να αφαιρούµε λειτουργίες µε 
ευκολία, αυτές οι φόρµες είναι σε modular µορφή: 
 
<body> 
    <?php include('dbinfo.inc.php'); ?> 
    <?php include('functions.php'); ?> 
    <header><img src="images/intercar.jpg"></header > 
    <div id="container"> 
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      <h2> Λειτουργίες Πελατών</h2> 
      <p> Επεξεργασία στοιχείων πελατών και οχηµάτων 
τους</p> 
      <?php include('module-add-customer.php'); ?> 
      <?php include('module-add-car.php'); ?> 
    </div> 
   <p><a href="index.php"> Κεντρικό Μενού</a></p> 
  </body> 
 
Βλέποντας το body παρατηρούµε ότι τα κύρια κοµµάτια 
βρίσκονται σε δύο χωριστά αρχεία: 

• module-add-customer.php για τις λειτουργίες πελατών 
• module-add-car.php για τις λειτουργίες οχηµάτων 

 
Ας δούµε λίγο το module-add-customer το οποίο ενεργοποιεί 
λειτουργίες προσθήκης αλλά και επεξεργασίας πελατών: 
 
<form id="addcustomer" method="get"> 
         <fieldset> 
         <legend> ∆ηµιουργία / Επεξεργασία Πελάτη</legend> 
         <table class="narrow"><tr><td> 
         <label> Καρτέλα Πελάτη:</label></td> 
         <td class="center"> 
          <input type="button"  
                 class="wider" 
            onclick="submitForm('addcustomer','add- customer.php')"  
            value=" Νέος Πελάτης"></td></tr> 
         <tr><td> 
         <label> Εύρεση:</label> 
         <select class="wide right" name="customeri d-edit"> 
           <?php iterateAllCustomers(); ?> 
         </select></td><td class="center"> 
         <input 
             type="button" 
             class="wider" 
          onclick="submitForm('addcustomer','edit-c ustomer.php')"      
          value=" Επεξεργασία"></td></tr> 

 
Επικεντρώνοντας για λίγο στη φόρµα, θα δούµε ότι περιέχει 
buttons τα οποία ανοίγουν κάθε φορά τη σωστή φόρµα µέσω 
javascript. Έχουµε γράψει τη συνάρτηση submitForm που 
είναι η παρακάτω: 
 
function submitForm(formid, action) 
    { 
        document.getElementById(formid).action = ac tion; 
        document.getElementById(formid).submit(); 
    } 
 
Η συνάρτηση παίρνει δύο παραµέτρους, την φόρµα εκκίνησης 
και τη φόρµα που θέλουµε να ενεργοποιείται µε το πλήκτρο. 
Ουσιαστικά, η συνάρτηση ξαναγράφει το action της φόρµας 
εκκίνησης ώστε το πλήκτρο να ανοίγει κάθε φορά την 
επιθυµητή φόρµα προορισµού. 
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Έτσι, όταν πιέζουµε το πλήκτρο « Νέος Πελάτης» η φόρµα 
addcustomer ξαναγράφεται ως: 
 
<form id="addcustomer" action="add-customer.php" me thod="get"> 

 
Ενώ µε το πλήκτρο « Επεξεργασία Πελάτη» η φόρµα γράφεται: 
 
<form id="addcustomer" action="edit-customer.php" m ethod="get"> 

 
Οι περισσότερες φόρµες του προγράµµατος πρέπει να 
διαβάζουν δεδοµένα από τη βάση. Ακόµα και οι απλές φόρµες 
όπως η προηγούµενη χρειάζεται να διαβάσει δεδοµένα για να 
γεµίσει π. χ. το drop down box της εύρεσης πελατών. Πρέπει 
να δούµε πως γίνεται η σύνδεση της βάσης δεδοµένων µε την 
PHP και πως υλοποιούνται τα συγκεκριµένα drop down. 
 

Σύνδεση PHP µε MySQL 
Η σύνδεση PHP/MySQL υλοποιείται στο παρακάτω αρχείο το 
οποίο συµπεριλαµβάνεται σε κάθε φόρµα που χρειάζεται να 
αντλήσει ( ή να εγγράψει) δεδοµένα από τη βάση: 
 
Αρχείο dbinfo.inc.php 
<?php 
  $username="dbuser"; 
  $password="1234"; 
  $database="insurance"; 
  $handle=my sql_connect("localhost", $username, $password) or   
die('Cannot connect to database!'); 
  mysql_select_db($database) or die('Cannot select 
database!'); 
  mysql_set_charset('utf8',$handle); 
?> 
 
Χρησιµοποιείται η συνάρτηση mysql_connect για να 
ξεκινήσει η επικοινωνία PHP/MySQL.  Τα στοιχεία που 
δίνονται είναι: 
 

• Το όνοµα του εξυπηρετητή της βάσης δεδοµένων 
• Το όνοµα χρήστη της βάσης, dbuser 
• O κωδικός, 1234 

 
Με το άνοιγµα της επικοινωνίας, επιλέγεται η βάση 
insurance και καθορίζεται ότι η επικοινωνία θα γίνεται σε 
σύνολο χαρακτήρων utf8. 
 

Λειτουργία Drop Down Box 
Τα drop down boxes εµφανίζονται σε πολλά σηµεία του 
προγράµµατος, είτε για εύρεση µιας εγγραφής και περαιτέρω 
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επεξεργασίας της είτε και για εισαγωγή / µεταβολή 
δεδοµένων σε µια φόρµα. Θα δούµε πως υλοποιούνται και 
στις δύο περιπτώσεις. 
 

Drop Down Box για Εύρεση ∆εδοµένων 

Χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το drop down box της 
εύρεσης πελάτη στη φόρµα που εξετάζαµε προηγουµένως, ο 
κώδικας που θα δούµε είναι ο παρακάτω: 
 
Αρχείο: module-add-customer.php 
<label> Εύρεση:</label> 
<select class="wide right" name="customerid-edit"> 
 <?php iterateAllCustomers(); ?> 
</select> 
 
Ξεκινάµε µε την κανονική <select> της HTML, αλλά το τµήµα 
που αναλαµβάνει να γεµίσει µε δεδοµένα το drop down box 
γράφεται σε PHP. Ο κώδικας για όλα αυτά τα τµήµατα 
βρίσκεται στο αρχείο functions.php  και για το 
συγκεκριµένο select είναι: 
 
Αρχείο: functions.php 
function iterateAllCustomers() { 
 $query="select customerid, surname, name from cust omers 
order by surname;"; 
  $res=mysql_query($query); 
  if ($res) { 
    while ($row=mysql_fetch_array($res)) { 
         echo '<option 
value="'.$row['customerid'].'">'.$row['surname'].' '.$row 
['name'].'</option>'; 
 
    } 
  return 0; } 
 else { 
   return -1; 
 } 
 
Μπορούµε εδώ να δούµε τα βήµατα µε τα οποία γίνεται µια 
αναζήτηση στη βάση µέσω της PHP: 
 

• ∆ιαµορφώνουµε την αναζήτηση µας ως SQL query σε ένα 
string, $query. 

• Στέλνουµε το query στη βάση µε την εντολή 
mysql_query($query) που µας επιστρέφει ένα 
αποτέλεσµα στη µεταβλητή $res. 

• Αν το αποτέλεσµα δεν είναι µηδενικό, µπορούµε να 
διαβάσουµε τις εγγραφές που βρέθηκαν στη βάση 
χρησιµοποιώντας την mysql_fetch_array. 
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• Αν γνωρίζουµε ότι η αναζήτηση µας θα επιφέρει 
περισσότερες από µια εγγραφές, καλούµε την 
mysql_fetch_array σε βρόχο. Όσο η τιµή που 
επιστρέφει δεν είναι µηδενική, γνωρίζουµε ότι 
υπάρχουν επιπλέον εγγραφές. 

• Η µεταβλητή $row που επιστρέφει η εντολή περιέχει τα 
αποτελέσµατα της αναζήτησης και αρκεί να ζητήσουµε 
το αντίστοιχο πεδίο. Π. χ. το $row[‘customerid’] 
περιέχει τον κωδικό πελάτη. 

 
Η συνάρτηση ουσιαστικά γράφει το σώµα της ετικέτας 
<select> χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα, π. χ: 
 
<option value="3"> Καραγιώργος Ελευθέριος</option> 
 
Σαν τιµή (value), τις περισσότερες περιπτώσεις 
χρησιµοποιείται το αντίστοιχο κλειδί του πίνακα ενώ στο 
χρήστη πάντα εµφανίζονται πληροφορίες που να µπορεί να 
αντιληφθεί εύκολα ( ονοµατεπώνυµο, αριθµός πινακίδας 
αυτοκινήτου κλπ). 
 

Drop Down Box για Εισαγωγή ∆εδοµένων 

Για εισαγωγή δεδοµένων, το drop down box δεν διαφέρει 
γενικά από αυτό που δείξαµε προηγουµένως για εύρεση. Αν 
όµως βρίσκεται σε µια φόρµα επεξεργασίας δεδοµένων, 
ενδέχεται να πρέπει να ξεκινήσει δείχνοντας µια 
συγκεκριµένη τιµή ( αυτή που αντιστοιχεί στην εγγραφή που 
φαίνεται στη φόρµα). Για παράδειγµα, ας δούµε τη φόρµα 
επεξεργασίας δεδοµένων ενός συγκεκριµένου οχήµατος: 
 

 
 
Ανοίγοντας τη φόρµα για το όχηµα « Α1235» θα πρέπει τα δύο 
drop down boxes να δείχνουν τα σωστά στοιχεία που 
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αντιστοιχούν στην εγγραφή του συγκεκριµένου αυτοκινήτου. 
Παίρνοντας για παράδειγµα τον κώδικα που αντιστοιχεί στη 
µάρκα: 
 
Αρχείο: functions.php 
function iterateAllBrandsWithSelection($selection) { 
  $query="select brandid, brandname from brands ord er by 
brandname;"; 
  $res=mysql_query($query); 
  if ($res) { 
    while ($row=mysql_fetch_array($res)) { 
         if ($row['brandid']==$selection) { 
            echo '<option value="'.$row['brandid'].'" 
selected="selected">'.$row 
['brandname'].'</option>'; 
         } else { 
            echo '<option 
value="'.$row['brandid'].'">'.$row['brandname'].'</ opt 
ion>'; 
         } 
    } 
  } 
} 
Για κάθε τέτοια περίπτωση έχουµε µια παραλλαγή της 
συνάρτησης που µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε ποια 
εγγραφή θα φαίνεται κατά την εκκίνηση. 
 

• Η συνάρτηση παίρνει ως παράµετρο την τιµή του 
κλειδιού της εγγραφής που θέλουµε να φαίνεται ως 
προεπιλογή 

• Καθώς δηµιουργείται το drop down box ελέγχεται η 
τιµή του κλειδιού µε αυτή που διαβάζεται από τη 
βάση. Αν οι τιµές είναι ίσες, προστίθεται η ιδιότητα 
«selected» στο συγκεκριµένο option. 

 

Ιστοσελίδες Προσθήκης Εγγραφών στη Βάση 
Θα εξετάσουµε µια σελίδα προσθήκης νέας εγγραφής στη βάση 
δεδοµένων. Για παράδειγµα, ας πάρουµε τη σελίδα προσθήκης 
νέου πελάτη. 
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Η σελίδα περιέχει δεδοµένα σε µορφή πεδίων κειµένου και 
ηµεροµηνιών. Για την εισαγωγή των ηµεροµηνιών θα 
χρησιµοποιήσουµε το datepicker control της βιβλιοθήκης 
jqueryui. To βασικό κοµµάτι κώδικα της φόρµας είναι: 
 
Αρχείο: add-customer.php 
<form action="update-record-new-customer.php" metho d="post"> 
<h1>Εισαγωγή Νέου Πελάτη</h1> 
<p>Εισάγετε τα βασικά στοιχεία του πελάτη</p> 
<p><label> Επώνυµο:</label> <input type="text" name="surname"></p> 
<p><label> Όνοµα:</label> <input type="text" name="name"></p> 
<p><label> Τηλέφωνο:</label> <input type="text" name="phone"></p> 
<p><label> Ηµεροµηνία Γέννησης:</label> <input type="text" 
id="datepicker" readonly="readonly" name="birthyear "></p> 
<p><label> Ηµεροµηνία Άδειας:</label> <input type="text" 
id="datepicker2" readonly="readonly"  name="license date"></p> 
<p><label> Αριθµός Ταυτότητας:</label> <input type="text" 
name="cardid"></p> 
<p><button type="Submit"> Καταχώριση</button></p> 

 
Τα υπόλοιπα πεδία εισόδου υλοποιούνται ως απλά <input>. 
Το πλήκτρο είναι τύπου submit και καλεί µια σελίδα 
καταχώρισης δεδοµένων, update-record-new-customer.php που 
θα δούµε παρακάτω. 
 
Το πεδίο ηµεροµηνίας χρησιµοποιεί το datepicker control 
µε τον παρακάτω τρόπο: 
 
Αρχείο: add-customer.php 
<script src="jquery/jquery-1.9.1.js"></script> 
<script src="jquery/ui/jquery-ui.js"></script> 
<script> 
  $(function() { 
   $("#datepicker" ).datepicker({ changeMonth: true , 
changeYear: true }); 



 47 

   $( "#datepicker" ).datepicker( "option", "dateFo rmat", 
"dd/mm/yy"); 
   $( "#datepicker2" ).datepicker({ changeMonth: tr ue, 
changeYear: true }); 
   $( "#datepicker2" ).datepicker( "option", "dateF ormat", 
"dd/mm/yy"); 
  }); 
</script> 
 
Το datepicker control από τη συλλογή jqueryui, ρυθµίζεται 
ώστε: 
 

• Να επιτρέπει αλλαγή τόσο µήνα όσο και έτους 
• Να εµφανίζει την ηµεροµηνία µε µορφή ΗΗ/ ΜΜ/ ΕΕ αντί 

για το συνηθισµένο αµερικάνικο σύστηµα ΜΜ/ ΗΗ/ ΕΕ. 
 
Τα αντίστοιχα πεδία που το χρησιµοποιούν τίθενται σε 
κατάσταση read only ώστε ο χρήστης να µη µπορεί να γράψει 
ηµεροµηνία χειροκίνητα. Όταν ο χρήστης επιλέξει µε το 
ποντίκι το πεδίο εµφανίζεται το datepicker control και µε 
την επιλογή ηµεροµηνίας αυτή γράφεται στο πεδίο µε τη 
σωστή µορφή: 
 

 
 
Για να καταχωρισθούν τα δεδοµένα, θα πρέπει να εκτελεστεί 
η σελίδα καταχώρισης, update-record-new-customer.php 
 
 
 

Σελίδες Καταχώρισης ∆εδοµένων 
Ας δούµε ως παράδειγµα την σελίδα update-record-new-
customer.php που αποθηκεύει τα δεδοµένα πελάτη από την 
προηγούµενη φόρµα: 
 
Αρχείο: update-record-new-customer.php 
<?php 
include("dbinfo.inc.php"); 
$surname=mysql_real_escape_string($_POST['surname'] ); 
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$name=mysql_real_escape_string($_POST['name']); 
$phone=mysql_real_escape_string($_POST['phone']); 
$birthyear=mysql_real_escape_string($_POST['birthye ar']); 
$licensedate=mysql_real_escape_string($_POST['licen sedate']); 
$cardid=mysql_real_escape_string($_POST['cardid']);  
$query="insert into customers (surname, name, phone , 
birthyear, licensedate, cardid) 
values('$surname','$name','$phone',str_to_date('$bi rthyear','%
d/%m/%Y'),str_to_date('$licensedate','%d/%m/%Y'),'$ cardid');"; 
if (!mysql_query($query)) 
 { 
  die('Error: '.mysql_error()); 
 } else { 
 echo "<p> Η καταχώριση έγινε</p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
 
Με την πίεση του πλήκτρου submit στη φόρµα add-
customer.php, τα δεδοµένα µεταφέρονται µέσω της µεθόδου 
POST στη σελίδα προορισµού, update-record-new-
customer.php.  
 

• Χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση mysql_real_escape_string 
για να εξασφαλίσουµε ότι τα δεδοµένα είναι ασφαλή 
για χρήση σε SQL query. Η συνάρτηση καθαρίζει τα 
δεδοµένα από προβλήµατα και εγγυάται ότι τα δεδοµένα 
δεν περιέχουν εντολές της SQL που θα µπορούσαν να 
εκτελεστούν. 

• ∆ηµιουργούµε ξανά µια εντολή SQL query, αλλά αυτή τη 
φορά για εγγραφή δεδοµένων. 

• Την εκτελούµε καλώντας την mysql_query. 
• Αν η εκτέλεση είναι επιτυχής, δίνουµε το αντίστοιχο 

µήνυµα. 
• Για να γράψουµε ηµεροµηνίες στη βάση, πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση str_to_date για να 
µετατρέψουµε από τη µορφή που έχουµε δώσει στη φόρµα 
(HH/MM/EE) σε ΜΜ/ ΗΗ/ ΕΕ που δέχεται η MySQL. 

 

Ιστοσελίδες Επεξεργασίας Εγγραφών στη Βάση 
Οι ιστοσελίδες αυτές είναι αρκετά όµοιες µε τις 
ιστοσελίδες νέων εγγραφών αλλά ξεκινάνε πάντα δείχνοντας 
κάποια ήδη υπάρχουσα εγγραφή. Για παράδειγµα, η φόρµα 
επεξεργασίας πελάτη, έχοντας επιλέξει ένα πελάτη από την 
αναζήτηση, δείχνει τα στοιχεία του και µας επιτρέπει να 
τα αλλάξουµε: 
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Η φόρµα ξεκινάει διαβάζοντας τα δεδοµένα της σχετικής 
εγγραφής έχοντας πάρει το κλειδί (customerid) από τη 
φόρµα εύρεσης. Ανάλογα µε τη φόρµα, µπορεί να έρχεται µε 
µέθοδο POST ή µε GET. 
 
Αρχείο: edit-customer.php 
$customerid=mysql_real_escape_string($_GET['custome rid-
edit']); 
  $query="select surname, name, phone, 
date_format(birthyear, '%d/%m/%Y') as birthyear1, 
date_format(licensedate, '%d/%m/%Y') as licensedate 1, 
cardid from customers where customerid='$customerid ';"; 
  $res=mysql_query($query); 
  if ($res) { 
    $row=mysql_fetch_array($res); 
  } else { 
    echo "Error:".mysql_error(); } 
 
Τα δεδοµένα ηµεροµηνίας διαβάζονται από τη βάση απευθείας 
σε µορφή εµφάνισης χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση 
date_format. Για τα πεδία χρησιµοποιείται PHP ώστε να 
εµφανιστούν απευθείας οι τιµές που διαβάσαµε, π. χ.: 
 
<?php 
 echo '<p><label> Επώνυµο:</label> <input type="text" 
name="surname" value="'.$row['surname'].'"></p>'; 
 echo '<p><label> Όνοµα:</label> <input type="text" 
name="name" value="'.$row['name'].'"></p>'; … 
 
Για τα πεδία ηµεροµηνιών, πρέπει οι αντίστοιχες τιµές να 
δοθούν στο datepicker control από πριν: 
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$(function() { 
  $( "#datepicker" ).datepicker({ changeMonth: true , 
changeYear: true }); 
  $( "#datepicker" ).datepicker( "option", "dateFor mat", 
"dd/mm/yy"); 
  $("#datepicker").datepicker( "setDate" ,"<?php echo  
$row['birthyear1'];?>"); 
 
Αυτός είναι και ο λόγος που η ανάκτηση των δεδοµένων από 
τη βάση γίνεται στην αρχή της σελίδας, πριν ακόµα και το 
αρχικό <html> tag. 
 
Η ιστοσελίδα καταχώρισης εγγραφής είναι παρόµοια µε αυτή 
που είδαµε προηγουµένως. Η µόνη πρακτική αλλαγή είναι η 
χρήση της εντολής UPDATE της MySQL αντί για την INSERT 
που προορίζεται για νέα εγγραφή. 
 

Σελίδες Επιλογής Μία-Από-Πολλές 
Μια τέτοια σελίδα χρησιµοποιείται για να επιλέξουµε ένα 
από τα πολλά συµβόλαια ενός πελάτη ( αν έχει περισσότερα 
από ένα οχήµατα): 
 
 

 
 
 
∆εν διαφέρει ιδιαίτερα από τις προηγούµενες σελίδες, 
εκτός από ότι χρησιµοποιεί links και τη µέθοδο GET για να 
µας µεταφέρει απευθείας σε µια σελίδα επεξεργασίας του 
αντίστοιχου συµβολαίου. 
 
Μια παραλλαγή είναι ακόµα η σελίδα όπου µπορούµε να 
αντιστοιχίσουµε οχήµατα σε ένα πελάτη. Η σελίδα αυτή 
χρησιµοποιεί javascript για να προσθέτει κάθε φορά 
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γραµµές στον πίνακα. Η καταχώριση στη βάση δεδοµένων 
γίνεται άµεσα µε την προσθήκη της γραµµής.  
 

 
 
Το combo box δείχνει µόνο τα οχήµατα που δεν έχουν ακόµα 
καταχωρισθεί σε πελάτη. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται 
το πεδίο «owned» του πίνακα cars και το οποίο 
ενηµερώνεται µετά από κάθε αλλαγή κατάστασης. 
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Κεφάλαιο 5 ο – Περιορισµοί του Προγράµµατος 
– Βελτιώσεις – Συµπεράσµατα 
 

Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε στα συµπεράσµατα και την 
εµπειρία που αποκοµίσαµε κατά τη διάρκεια αυτής της 
εργασίας και ιδιαίτερα κατά την προσπάθεια σχεδίασης και 
συγγραφής του κώδικα του προγράµµατος. Οι δυσκολίες που 
συναντήσαµε οφείλονται κατά βάση: 
 

• Στις διάφορες παραδοχές που πρέπει να γίνουν στη 
βάση δεδοµένων, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να καλύψει όλα τα σενάρια χρήσης. 

• Οι αλλαγές σχεδίασης που έγιναν στη βάση κατά τη 
διάρκεια της συγγραφής οδήγησαν πολλές φορές στον 
ανασχεδιασµό του υπόλοιπου κώδικα 

• Η PHP αν και σχετικά εύκολη σαν γλώσσα, οδηγεί 
πολλές φορές σε επαναλαµβανόµενο κώδικα. 

• Ο συνδυασµός HTML, Javascript και PHP σε ένα αρχείο 
κάνει τον κώδικα πολλές φορές σχετικά δυσανάγνωστο, 
ακόµα και αν η λειτουργία του είναι σχετικά απλή. 

 
 

Περιορισµοί του Προγράµµατος 
 
Το πρόγραµµα στην τελική του µορφή µπορεί να βελτιωθεί µε 
διάφορους τρόπους: 
 

Βελτίωση της µορφής 

Η σχεδίαση του προγράµµατος µπορεί αισθητικά να βελτιωθεί 
πάρα πολύ χρησιµοποιώντας είτε κάποια έτοιµα CSS 
templates είτε σχεδιάζοντας από την αρχή ένα 
προσαρµοσµένο σύγχρονο πρότυπο σύµφωνα µε τη φιλοσοφία 
του Web2.  
Αν και τα διαδικτυακά προγράµµατα όπως το συγκεκριµένο 
χρησιµοποιούν κατά βάση φόρµες για την είσοδο δεδοµένων, 
είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθούν κάποια έτοιµα 
frameworks για τη σχεδίαση τους, και τα οποία παρέχουν 
καλύτερη λειτουργικότητα και απαιτούν λιγότερο κώδικα από 
µέρους µας. 
 
Στο πρόγραµµα µας χρησιµοποιήσαµε το datepicker control 
από τη σειρά JQueryUI. Θεωρήσαµε τη χρήση του 
επιβεβληµένη, καθώς η HTML δεν παρέχει κάποιο έτοιµο 
widget για την εισαγωγή ηµεροµηνιών σε φόρµες. Η βάση 
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δεδοµένων MySQL αναµένει πάντοτε τις ηµεροµηνίες µε 
συγκεκριµένη µορφή και η χρήση του datepicker εξασφαλίζει 
συνέπεια στην είσοδο. 
 
Ωστόσο δεν συµβαίνει το ίδιο και µε άλλα πεδία στις 
φόρµες, όπου σηµαντική βελτίωση θα ήταν να 
χρησιµοποιηθούν και άλλα widgets από το JQueryUI ή 
αντίστοιχο framework. Μεταξύ άλλων, τα συγκεκριµένα 
widgets προσφέρουν και επαλήθευση τύπου δεδοµένων κάτι 
που δεν καλύπτεται από τα τυποποιηµένα HTML controls. 
Συνολικά, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ένα ολοκληρωµένο 
τέτοιο πρόγραµµα για εµπορική χρήση θα πρέπει να έχει 
επαλήθευση όλων των δυνατών εισόδων και σε καµιά 
περίπτωση να µην επιτρέπει την απόπειρα εγγραφής άκυρων ή 
λανθασµένων δεδοµένων στη βάση. 
 

Βελτιώσεις στις Αναφορές 

Για να ολοκληρωθούν οι αναφορές δεδοµένων από τη βάση, θα 
πρέπει να γίνει µια έρευνα αγοράς σε σχέση µε τα 
στατιστικά που απαιτούνται σε εφαρµογές τέτοιου τύπου. Αν 
η εφαρµογή γράφεται για συγκεκριµένο πελάτη, θα πρέπει να 
γίνει συζήτηση µε αυτόν προκειµένου να σχεδιαστούν οι 
τελικές αναφορές. 
 
Η υλοποίηση των αναφορών δεν είναι δύσκολη, εξαρτάται 
όµως από την ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα 
υλοποίησης της βάσης δεδοµένων. Ανάλογα µε τις παραδοχές 
που έχουν γίνει στη σχεδίαση της βάσης, κάποιες αναφορές 
µπορεί να µην είναι δυνατόν να γραφούν, να έχουν άλλους 
περιορισµούς ή να εκτελούνται πολύ αργά ( αν πρέπει να 
συνδυάσουν δεδοµένα από πίνακες που δεν είναι 
συνδεδεµένοι µεταξύ τους ήδη). 
 
Αν το πρόγραµµα σχεδιάζεται για πώληση στο ελεύθερο 
εµπόριο, θα πρέπει οι λειτουργίες του να συγκριθούν µε 
άλλα έτοιµα πακέτα και τουλάχιστον να εξισωθούν µε αυτά. 
Ιδανικά, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένας οδηγός αναφορών µε 
τέτοιο τρόπο ώστε ο πελάτης να µπορεί να προσαρµόζει τα 
δεδοµένα που θα βλέπει, χρησιµοποιώντας κάποιο απλό 
Report Wizard. 
 
Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να είναι εύκολη η προσθήκη πιο 
εξελιγµένων αναφορών από την εταιρεία που υποστηρίζει το 
πρόγραµµα. 
 

Βελτιώσεις στους Υπολογισµούς 

Οι υπολογισµοί των ασφαλίστρων µπορούν να γίνουν µε 
διάφορους τρόπους και καθώς οι συντελεστές αλλάζουν 
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συνέχεια, είναι σηµαντικό να δίνεται δυνατότητα στον 
πελάτη να τους αλλάζει εύκολα. 
 
Όπως και µε τη δυνατότητα των αναφορών, ένα εµπορικό 
πρόγραµµα θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα 
παραµετροποίησης των υπολογισµών µέσω ενός εύκολου οδηγού 
αλλά και την δυνατότητα αναβάθµισης µέσω ενηµερώσεων από 
την εταιρεία υποστήριξης. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Κατά τη συγγραφή αυτής της εργασίας είχαµε την ευκαιρία 
να δουλέψουµε και να συνδυάσουµε αρκετές από τις 
σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα για την 
ανάπτυξη τόσο ιστοσελίδων όσο και διαδικτυακών εφαρµογών. 
 
Το σηµαντικότερο για εµάς είναι ότι είδαµε πως µπορούν 
αυτές οι τεχνολογίες να συνεργαστούν µεταξύ τους για να 
προκύψει ένα αρµονικό αποτέλεσµα: 
 

• Η HTML5 για τη συγγραφή των ιστοσελίδων 
• Το CSS3 για τη ρύθµιση της µορφής και το διαχωρισµό 

της φυσικής από τη λογική µορφοποίηση. 
• Την γλώσσα PHP που επιτρέπει τη συγγραφή δυναµικών 

ιστοσελίδων, ουσιαστικά γράφοντας τον HTML κώδικα 
που στέλνεται από τον εξυπηρετητή. 

• Τη βάση δεδοµένων MySQL που θεωρείται το defacto 
standard για την δηµιουργία δυναµικών σελίδων. 

• Τη γλώσσα Javascript για οποιοδήποτε scripting 
απαιτείται πλέον στην πλευρά του browser. 

 
 
Ταυτόχρονα είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε πως 
λειτουργεί και πως στήνεται ένας LAMP server, αφού 
χρησιµοποιήσαµε τη γνωστή διανοµή Debian για να φτιάξουµε 
το περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιµής της εφαρµογής µας. 
 
Συνολικά, αποκοµίσαµε µια σηµαντική εµπειρία κατανόησης 
των παραπάνω τεχνολογιών, της συνεργασίας µεταξύ τους 
αλλά και των δυσκολιών που παρουσιάζουν στη καθηµερινή 
εφαρµογή τους. 


