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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην σηµερινή εποχή η ανάπτυξη προηγµένων τεχνολογικά µέσων υψηλής ποιότητας και 
ορθολογικά κοστολογηµένων από τις σηµερινές επιχειρήσεις και οργανισµούς, τόσο του 
ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, αποτελεί το κλειδί για την επιβίωσή τους στο 
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο καθοδηγείται από τις απαιτήσεις των 
πελατών για υψηλή ποιότητα και τεχνολογία. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων 
ως µέσο για την απόκτηση αυτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος συνεχώς αυξάνει. 
Ακόµη περισσότερο, η ανάπτυξη εργαλείων για την δηµιουργία πληροφοριακών 
συστηµάτων από τους τελικούς χρήστες επιτρέπει σε αυτούς, µε ελάχιστη ή καθόλου 
βοήθεια από τους ειδικούς τεχνικούς, να δηµιουργούν απλά πληροφοριακά συστήµατα 
µόνοι τους χρησιµοποιώντας γλώσσες τέταρτης γενιάς, γλώσσες γραφικών και εργαλεία 
λογισµικού για PC, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το χρόνο, το κόστος και τα βήµατα 
που θα χρειάζονταν για να παραχθεί µια τελειωµένη εφαρµογή µε τις συνήθεις 
προσεγγίσεις, εκείνες του παραδοσιακού κύκλου ζωής ανάπτυξης συστήµατος, της αγοράς 
ενός πακέτου λογισµικού ή της εξωτερικής ανάθεσης (Laudon, C. Kenneth, Laudon, P. 
Jane, 2009). Έτσι οι τελικοί χρήστες µπορούν να προσδιορίζουν οι ίδιοι τις 
επιχειρηµατικές ανάγκες της υπηρεσίας τους, τις επιχειρηµατικές διεργασίες που 
αποτελούν τµήµα των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισµών όπου ανήκουν και 
να τις ολοκληρώνουν ψηφιακά, να προσπελάζουν δεδοµένα και να δηµιουργούν αναφορές.  
Το βασικότερο ωστόσο πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης προσέγγισης, ιδίως για τον 
Ελληνικό δηµόσιο τοµέα όπου ο παράγοντας κόστος αποτελεί και θα αποτελέσει τον 
κυριότερο παράγοντα επιβίωσης των δηµόσιων οργανισµών, είναι το ελάχιστο έως 
µηδενικό κόστος ανάπτυξης αυτών των πληροφοριακών συστηµάτων. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήµατος από τους 
τελικούς χρήστες ενός τµήµατος ενός δηµόσιου οργανισµού και συγκεκριµένα του 
τµήµατος φυτοπροστασίας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κοζάνης της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Ειδικότερα, ο τελικός χρήστης, που είναι 
γεωπόνος του τµήµατος φυτοπροστασίας, µέσω µίας δοµηµένης µεθοδολογίας 
προσδιορίζει τις διεργασίες και τα δεδοµένα της υπηρεσίας µε την χρήση διαγραµµάτων 
ροής ενώ για την ψηφιακή ολοκλήρωσή τους χρησιµοποιεί την τεχνολογία των βάσεων 
δεδοµένων που είναι και ο πυρήνας όλων των πληροφοριακών συστηµάτων σε συνδυασµό 
µε ένα πακέτο λογισµικού για την παραγωγή εκροών. Τέλος, αξιολογείται η ωφέλεια του 
σε σύγκριση µε την περίοδο πρίν την δηµιουργία του καθώς και προσδιορίζονται τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά του σε σύγκριση µε ένα ‘online’ πληροφορικό σύστηµα 
που υλοποιήθηκε σε όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και που περιλαµβάνει όλες τις 
λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος  
φυτοπροστασίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πληροφοριακό σύστηµα, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βάσεις δεδοµένων, 
διαχείριση φυτικού κεφαλαίου. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ 
Το τµήµα φυτοπροστασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ανήκει στην ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει επιφορτιστεί κυρίως µε το έργο των ελέγχων ποιότητας 
(απαλλαγµένα από φυτοφάρµακα προϊόντα) και φυτουγείας (απαλλαγµένα από ασθένειες 
και έντοµα προϊόντα) των φυτών και φυτικών προϊόντων τους,  που παράγονται ή 
διακινούνται (εισαγωγή/εξαγωγή, ενδοκοινοτική/τρίτες χώρες) εντός των συνόρων του 
Νοµού. Σκοπός του τµήµατος φυτοπροστασίας είναι η προστασία του φυτικού κεφαλαίου 
και η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών των φυτικών προϊόντων µέσω της 
διασφάλισης της ποιότητας της φυτικής παραγωγής και των προϊόντων αυτής. 
 
 

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 
∆εν υπάρχουν ξεκάθαρες περιγραφές των εργασιών του τµήµατος φυτοπροστασίας ούτε 
οργάνωσή τους σε βήµατα. ∆εν υπάρχουν, δηλαδή, ξεκάθαρα ορισµένες περιγραφές των 
διεργασίων/δραστηριότητων των υπηρεσιών από τις οποίες αποτελείται η λειτουργία του 
τµήµατος της φυτοπροστασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα 
διαχείρισης βάσης δεδοµένων και πληροφοριών το οποίο να εκτελεί και να καταγράφει 
τρέχουσες συναλλαγές ρουτίνας που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της 
υπηρεσιακής δραστηριότητας, όπως καταχώρηση συναλλασσόµενων σε ηλεκτρονικά 
µητρώα ή η τήρηση στοιχείων ελέγχων (συναλλαγών) ούτε η δυνατότητα δηµιουργίας 
αναλυτικών αναφορών και  καταστάσεων. Ειδικότερα, για την υπηρεσία της 
φυτοπροστασίας όπου ένα µεγάλο ποσοστό του χρόνου των υπαλλήλων διενεργείται εκτός 
των γραφείων της υπηρεσίας υπάρχει η ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες εξ 
αποστάσεως.  Συγκεκριµένα, δεν µπορούν να δοθούν εύκολα απαντήσεις σε ερωτήµατα 
όπως: 

• Πόσοι συναλλασσόµενοι (παραγωγοί και έµποροι) υπάρχουν στον Νοµό;  
• Πώς ένας συναλλασσόµενος µπορεί να πληροφορηθεί διαδικτυακά για τις 

υποχρεώσεις του αλλά και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για   την 
εγγραφή του σε κάποιο µητρώο;  

• Πώς µπορούµε να µάθουµε γρήγορα αν κάποιος συναλλασσόµενος είναι 
εγγεγραµµένος σε κάποιο µητρώο ακόµη κι αν είµαστε εκτός γραφείου; 

• Πώς µπορούµε να συγκεντρώσουµε και να διανέµουµε τις πληροφορίες για τους 
συναλλασσόµενους και τους ελέγχους ενδουπηρεσιακά αλλά και εξ αποστάσεως; 

• Πώς µπορούµε να επεξεργαστούµε πληροφορίες σχετικά µε τούς 
συναλλασσόµενους µε την χρήση εύχρηστων πακέτων  λογισµικού όπως το 
Microsoft Office ακόµη κι αν είµαστε εκτός γραφείου;  

Επιπλέον, οι πελάτες/πολίτες απαιτούν ποιοτικότερες υπηρεσίες όπως είναι η αυθηµερόν 
εγγραφή τους στο µητρώο και η άµεση έκδοση βεβαιώσεων καθώς και την έγκυρη 
ενηµέρωσή τους µέσω διαδικτύου. Η λύση της αγοράς ενός εξωτερικού πακέτου 
λογισµικού ή η εξωτερική ανάθεση για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος 
αφενός µεν να κοστίζει ακριβά σε βάρος των φορολογουµένων πολιτών και αφετέρου  
καθυστερεί σηµαντικά σε όρους χρόνου, λόγω της δυσκίνητης φύσης των δηµοσίων 
οργανισµών και των ‘άκαµπτων’ διοικητικών δοµών του (Φαναριώτης Π., 1999). 
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3. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
Την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και προστασίας του φυτικού 
κεφαλαίου του νοµού Κοζάνης πραγµατοποίησε γεωπόνος, υπάλληλος του τµήµατος 
φυτοπροστασίας της διεύθυνσης γεωργίας Κοζάνης, ενώ το σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί 
απ’ όλους τους γεωπόνους του τµήµατος. 
 

3.1 Μεθοδολογία 

Αρχικά προσδιορίστηκαν οι διεργασίες που αποτελούν την λειτουργία της 
φυτοπροστασίας του τµήµατος φυτοπροστασίας. Στην συνέχεια  µε την χρήση ενός 
µοντέλου βάσης δεδοµένων και συγκεκριµένα το σχεσιακό µοντέλο, προσδιορίστηκαν τα 
δεδοµένα καθώς και οι σχέσεις µεταξύ τους. Στην συνέχεια,  µε την χρήση του λογισµικού 
MYSQL, PHP και  JOOMLA έγινε η υλοποίηση της βάσης δεδοµένων και η διαχείριση 
της για παραγωγή εκροών όπως αναφορές, καταστάσεις και . Τέλος, µε την τεχνική των 
διαγραµµάτων ροής αποτυπώνεται το διάγραµµα ροής του πληροφοριακού συστήµατος. 
 

3.2 Προσδιορισµός των διεργασιών της λειτουργίας της φυτοπροστασίας 
Αρχικά, µε την τεχνική των διαγραµµάτων ροής (Τσιότρας ∆. Γεώργιος, , 2002) 
προσδιορίζονται τέσσερις από τις βασικές διεργασίες της λειτουργίας της φυτοπροστασίας 
του αντίστοιχου τµήµατος και οι οποίες είναι οι εξής: 
• ∆ιεργασία 1: Η δηµιουργία και τήρηση ενός µητρώου συναλλασσόµενων  φυτικών 

προϊόντων του Νοµού (παραγωγοί, έµποροι και διακινητές), η έκδοση βεβαίωσης 
εγγραφής και η εκτύπωση λιστών/εκθέσεων (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1 : ∆ιαδικασία εγγραφής συναλλασσόµενων στο µητρώο της διεργασίας 1. 
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• ∆ιεργασία 2: Η καταγραφή όλων των κινήσεων των φυτικών προϊόντων εντός και 
εκτός του Νοµού σε µητρώο και η εκτύπωση εκθέσεων/λιστών (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 : ∆ιαδικασία εγγραφής ελέγχων στο µητρώο της διεργασίας 2. 

 

• ∆ιεργασία 3: Η καταγραφή όλων των ελέγχων σε φυτικά προϊόντα και 
συναλλασσόµενους του Νοµού σε µητρώο, ο υπολογισµός του παράβολου ελέγχου, η 
εκτύπωση συγκεντρωτικής έκθεσης παράβολων καθώς και διάφορων συγκεντρωτικών 
εκθέσεων ελέγχων (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 : ∆ιαδικασία εγγραφής ελέγχων στο µητρώο της διεργασίας 3. 
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∆ιεργασία 4: Η δηµιουργία και τήρηση µητρώου εµπόρων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (έµποροι καταστηµάτων γεωργικών φαρµάκων), η εκτύπωση της άδειας 
εµπορίας και ο υπολογισµός της διάρκειας ισχύος της (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 4 : ∆ιαδικασία εγγραφής εµπόρων γεωργικών φαρµάκων στο µητρώο της διεργασίας 4. 

 

3.3  Ψηφιακή ολοκλήρωση διεργασιών 
Για την ψηφιακή ολοκλήρωση των διεργασιών χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία βάσεων 
δεδοµένων και συγκεκριµένα το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων (Elmasri R. & 
Navathe S., τόµος Α, 1996) σύµφωνα µε το οποίο τα δεδοµένα από τις τέσσερις παραπάνω 
διεργασίες αναπαρίστανται µε τους εξής τρείς κύριους πίνακες: 
• Πρώτος πίνακας:  περιλαµβάνει όλους τους συναλλασσόµενους που 

δραστηριοποιούνται στις διεργασίες 1, 2 και 3. 
• ∆εύτερος πίνακας: περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν µία ελεγχόµενη 

παρτίδα φυτικού προϊόντος που αφορά την διεργασία 2 και 3. 
• Τρίτος πίνακας: περιλαµβάνει όλους τους συναλλασσόµενους που δραστηριοποιούνται 

στην διεργασία 4. 
Ο πρώτος πίνακας µε όνοµα «traders» υποδιαιρείται σχεσιακά σε τέσσερις πίνακες όπου ο 
πρώτος µε όνοµα «tr365» περιλαµβάνει εκείνους από τους συναλλασσόµενους που πρέπει 
να εγγραφούν στο µητρώο του νόµου Π∆ 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307, 
http://www.minagric.gr/greek/2.2.5.5.html), ο δεύτερος µε όνοµα «trmeno» εκείνους που 
πρέπει να εγγραφούν  στο µητρώο εµπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (ΚΥΑ 257543/31-7-
2003 σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό κανονισµό αριθµός 1580/2007, 
http://www.minagric.gr/greek/3.6.MET1.html), ο τρίτος µε όνοµα «municipalities»  
περιλαµβάνει όλους τους δήµους του Νοµού Κοζάνης και ο τέταρτος µε όνοµα  
«municipal_department» όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των αντίστοιχων δήµων. 
Ο δεύτερος πίνακας µε όνοµα «control»  υποδιαιρείται σχεσιακά σε έναν πίνακα µε όνοµα 
«compensation» ο οποίος περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε µία διοικητική πράξη του 
ελέγχου (που αφορά την κοπή  διπλότυπων τύπου ΄Β της εφορίας : ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 
1159/24/06/2008. 
Ο τρίτος κύριος πίνακας δεν σχετίστηκε µε τους υπόλοιπους λόγω της εννοιολογικής 
ανεξαρτησίας των δεδοµένων και του πολύ µικρού όγκου δεδοµένων (Elmasri R. & 
Navathe S.,τόµος Β 1996).  
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3.3.1 Καθορισµός των πεδίων (τύπων, ιδιοτήτων) των πινάκων και 
συµβολισµοί τους. 

Για τον σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το σχεσιακό µοντέλο. 
Ειδικότερα: 
Για τον πίνακα «traders» καθορίστηκαν τα πεδία «surname», «name», «father_name» τα 
οποία αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του συναλλασσόµενου, το πεδίου «afm» το οποίο 
αφορά τον αριθµό φορολογικού µητρώου του συναλλασσόµενου, το πεδίο 
«municipal_department» το οποίο αφορά το δηµοτικό διαµέρισµα της έδρας της 
επιχείρησής του συναλλασσόµενου, το πεδίο «address» το οποίο αφορά την διεύθυνση της 
έδρας του συναλλασσόµενου και το πεδίο «telephone» το οποίο αφορά στοιχεία 
επικοινωνίας του έµπορου. Ως πρωτεύον πεδίο ορίστηκε το πεδίο «afm» για το οποίο  δεν 
επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές και η καταχώρηση του είναι υποχρεωτική (C.J. Date, 
2002 ). 
Για τον πίνακα «tr365» καθορίστηκαν τα πεδία «protocol_number» το οποίο αφορά το 
υπηρεσιακό πρωτόκολλο της αίτησης εγγραφής του συναλλασσόµενου, το πεδίο  
«application_date» το οποίο αφορά την ηµεροµηνία αίτησης του συναλλασσόµενου, το 
πεδίο «afm» το οποίο αφορά τον αριθµό φορολογικού µητρώου του συναλλασσόµενου, το 
πεδίο «info» το οποίο είναι ένα πεδίο που επιτρέπει την καταχώρηση γενικών 
πληροφοριών σχετικά µε την εγγραφή και το πεδίο µε όνοµα « register_365» το οποίο 
είναι ο αριθµός µητρώου εγγραφής του συναλλασσόµενου στο µητρώο του Π.∆. 365/2002 
και το οποίο ορίστηκε ως πρωτεύον πεδίο (δεν επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές , η 
καταχώρησή του είναι υποχρεωτική) και του οποίου η τιµή είναι σειριακή (αυξάνει κατά 
ένα µε κάθε νέα εγγραφή).  
Για τον πίνακα  «trmeno» καθορίστηκαν τα πεδία  «protocol_number2» το οποίο αφορά το 
υπηρεσιακό πρωτόκολλο της αίτησης εγγραφής του συναλλασσόµενου, το πεδίο 
«application_date2» το οποίο αφορά την ηµεροµηνία αίτησης του συναλλασσόµενου,  το 
πεδίο «afm» το οποίο αφορά τον αριθµό φορολογικού µητρώου του συναλλασσόµενου, το 
πεδίο «packing_number» το οποίο αφορά τον αριθµό του συσκευαστηρίου του 
συναλλασσόµενου, το πεδίο «trader_type» το οποίο είναι µία συµβολοσειρά η οποία 
δηλώνει την κατηγορία του συναλλασσόµενου αν είναι, δηλαδή, εξαγωγέας,, εισαγωγέας,, 
χονδρέµπορος, λιανέµπορος, παραγωγός ή λοιποί συναλλασσόµενοι αν δεν ανήκει σε 
καµιά κατηγορία από τις παραπάνω, το πεδίο «info» το οποίο είναι ένα πεδίο που επιτρέπει 
την καταχώρηση γενικών πληροφοριών και το πεδίο µε όνοµα «ameno» το οποίο είναι ο 
αριθµός µητρώου εγγραφής στο µητρώο της ΚΥΑ 257543/31-7-2003 και το οποίο 
ορίστηκε ως πρωτεύων πεδίο πεδίο (δεν επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές , η 
καταχώρησή του είναι υποχρεωτική). 
Για τον πίνακα «municipalities» ο οποίος περιλαµβάνει όλους τους δήµους του νοµού 
Κοζάνης ορίστηκαν τα πεδία «municipality_code» το οποίο αφορά έναν µοναδικό αριθµό 
για κάθε δήµο, το πεδίο «municipality» το οποίο αφορά το όνοµα του ∆ήµου και το πεδίο 
«ΤΚ» το οποίο αφορά τον ταχυδροµικό κωδικό που ισχύει στον εκάστοτε ∆ήµο. Ως 
πρωτεύων πεδίο ορίστηκε το πεδίο «municipality_code» (δεν επιτρέπονται διπλότυπες 
εγγραφές , η καταχώρησή του είναι υποχρεωτική). 
Για τον πίνακα  «municipal_department.» ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα  του νοµού Κοζάνης ορίστηκαν τα πεδία «municipality_code» το οποίο 
αφορά έναν µοναδικό αριθµό για κάθε ∆ήµο και  «municipal_department» το οποίο αφορά 
το όνοµα του δηµοτικού διαµερίσµατος. Ως πρωτεύων πεδίο ορίστηκε το πεδίο 
«municipality_code» πεδίο (δεν επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές , η καταχώρησή του 
είναι υποχρεωτική). 
Για τον πίνακα  «control» που αφορά τα γενικά στοιχεία ελέγχου µιας παρτίδας φυτικών 
προϊόντων ορίστηκαν τα πεδία «protocol_number3» το οποίο αφορά τον αριθµό 
πρωτοκόλλου της υπηρεσίας που αφορά τον συγκεκριµένο έλεγχο, το πεδίο 
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«application_date3» το οποίο αφορά την ηµεροµηνία ελέγχου, το πεδίο «check_point» το 
οποίο αφορά την περιοχή όπου πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος, το πεδίο  «compensation» το 
οποίο αφορά έναν µοναδικό αριθµό που εκδίδει η αντίστοιχη εφορία και που αφορά το 
παράβολο του ελέγχου, το πεδίο «check_duration» το οποίο αφορά την χρονική διάρκεια 
του ελέγχου, το πεδίο «transition_duration» οποίο αφορά τον χρόνο µετάβασης και 
επιστροφής του ελεγκτή στην περιοχή ελέγχου, το πεδίο «kilometers» το οποίο αφορά τα 
χιλιόµετρα που απέχει το σηµείο ελέγχου από την έδρα της υπηρεσίας του ελεγκτή, το 
πεδίο  «transition» το οποίο αφορά το είδος του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποίησε ο 
ελεγκτής για να µεταβεί στο σηµείο ελέγχου, το πεδίο «afm» το οποίο αφορά τον αριθµό 
φορολογικού µητρώου του ελεγχόµενου και το πεδίο «auditor_name» το οποίο αφορά το 
ονοµατεπώνυµο του ελεγκτή που πραγµατοποίησε τον έλεγχο. Ως πρωτεύον πεδίο 
ορίστηκε το πεδίο «protocol_number3» (δεν επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές , η 
καταχώρησή του είναι υποχρεωτική). 
Για τον πίνακα «compensation» ορίστηκαν τα πεδία «compensation_num» το οποίο είναι 
ένας µοναδικός αριθµός που εκδίδεται από την τοπική εφορία και που αφορά την έκδοση 
ενός παραβόλου ελέγχου, το πεδίο «compensation_date» το οποίο αφορά την ηµεροµηνία 
έκδοσης του παράβολου, το πεδίο «compensation_amount» το οποίο αφορά το ποσό που 
εκδόθηκε σε ευρώ του παραβόλου, το πεδίο  «compensation_book» το οποίο αφορά τον 
τίτλο του βιβλίου από το οποίο εκδόθηκε το παράβολο και  το πεδίο «collector_name» το 
οποίο αφορά το ονοµατεπώνυµο του ελεγκτή που εξέδωσε το παράβολο. Ως πρωτεύων 
πεδίο ορίστηκε το πεδίο «compensation_num» (δεν επιτρέπονται διπλότυπες εγγραφές , η 
καταχώρησή του είναι υποχρεωτική). 
 
3.3.2 Καθορισµός των σχέσεων µεταξύ των πινάκων. 
Όπως φαίνεται στο σχήµα 1 όλα τα πρωτεύοντα πεδία των πινάκων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και που θα αποτελέσουν τα πρωτεύοντα κλειδιά στην βάση δεδοµένων 
συσχετίστηκαν ως παρακάτω. 

 
Σχήµα 1 : Σχέσεις πινάκων 



10 
 

Τα πεδία «afm» των πινάκων, «tr365», «control» και «trmeno», για τα οποία δεν 
επιτρέπονται διπλότυπες τιµές, σχετίζονται µε το πεδίο «afm» του πατρικού πίνακα 
«traders» από τον οποίον και προέρχονται µε σχέση ένα προς ένα.. Αυτό σηµαίνει ότι για 
κάθε «afm» του πατρικού πίνακα, ο οποίος είναι µοναδικός, αντιστοιχεί µία και µοναδική 
εγγραφή «afm» των παράγωγων πινάκων (σχέση ένα προς ένα) (Elmasri R. & Navathe S., 
1996).  
Το πεδίο «municipal_department» του πίνακα «mucicipal_department» σχετίζεται µε το 
πεδίο «municipal_departmetn» του πίνακα «traders», έτσι ώστε για κάθε µοναδική 
εγγραφή του πίνακα «municipal_department» να αντιστοιχούν µία ή πολλές εγγραφές του 
πίνακα «traders» (σχέση ένα προς πολλά). Ακόµη το πεδίο «municipality_code» του 
πίνακα «municipal_department» σχετίζεται µε το πεδίο «municipality_code» του πίνακα 
«municipalities», έτσι ώστε για κάθε µοναδική εγγραφή του πίνακα «municipalities» να 
αντιστοιχούν µία ή πολλές εγγραφές του πίνακα «municipal_department» (σχέση ένα προς 
πολλά). Τέλος, το πεδίο «compensation_num» του πίνακα «control» σχετίζεται µε το πεδίο 
«compensation_num» του πίνακα «compensation», έτσι ώστε για κάθε µοναδική εγγραφή 
του πίνακα «compensation» να αντιστοιχούν µία ή πολλές εγγραφές του πίνακα «control».  
 

3.4. Υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. 
Η υλοποίηση της βάσης δεδοµένων έγινε µε το λογισµικό για βάσεις δεδοµένων, την 
MYSQL (Dubois, Paul, 2003), η οποία στηρίζεται στην δοµηµένη γλώσσα χειρισµού 
δεδοµένων SQL (Σταυρακούδης, Αθανάσιος, 2010) . Για την δηµιουργία των φορµών 
εισαγωγής δεδοµένων στην βάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 
προγραµµατισµού δυναµικών ιστοσελίδων PHP (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). 
Ως διακοµιστής (server) χρησιµοποιήθηκε ο ανοιχτού λογισµικού server APATCHE 
(Meloni, C. Julie, 2009), ενώ, για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω λογισµικών εκτός 
του λογισµικού JOOMLA το οποίο εγκαταστάθηκε ξεχωριστά, χρησιµοποιήθηκε το 
ανοιχτού κώδικα πρόγραµµα XAMPP (Meloni, C. Julie, 2009).  Ειδικότερα:  
 
3.4.1. ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων. 
Για την δηµιουργία της βάσης δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή  PhpMyAdmin 
του λογισµικού ανοιχτού κώδικα XAMPP  της MYSQL. Ειδικότερα,  εισάγουµε τις  
εντολές SQL: « 
CREATE DATABASE  php; 
USE php;» 
 για να δηµιουργήσουµε την βάση δεδοµένων µε το όνοµα ‘php’. Στα αρχικά στάδια 
δηµιουργίας της βάσης η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε ένα όνοµα για τον 
διαχειριστή της βάσης και έναν κωδικό. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την χρήση 
της βάσης ενώ τα δικαιώµατα που έχει ο διαχειριστής επάνω στην βάση είναι απεριόριστα. 
Στην συνέχεια µε την εντολή SQL: « 
CREATE TABLE traders ( 
  surname               VARCHAR(40) NOT NULL, 
  name                  VARCHAR(20) DEFAULT NULL, 
  father_name           VARCHAR(20) DEFAULT NULL, 
  afm                   VARCHAR(10) NOT NULL, 
  municipal_department  VARCHAR(20) NOT NULL, 
  address               VARCHAR(40), 
  telephone             VARCHAR(20), 
  PRIMARY KEY (afm) 
) ENGINE=MyISAM;» 
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δηµιουργούµε τον πίνακα «traders» όπου όλα τα πεδία ορίζονται ως αλφαριθµητικά 
διαφόρων µεγεθών ανάλογα µε το πιθανό πλήθος χαρακτήρων που µπορεί να έχουν, ενώ 
ορίζουµε την καταχώρηση όλων των πεδίων πλήν των πεδίων «name» και «father_name» 
ως υποχρεωτικά µε την εντολή ‘NOT NULL’. Τέλος ως πρωτεύον πεδίο ορίζεται το πεδίο 
«afm». Η δήλωση ‘ENGINE=MyISAM’ ερµηνεύεται ως εξής: Η εφαρµογή βάσεων 
δεδοµένων MYSQL υποστηρίζει πολλούς διαφορετικούς τόπους πινάκων (ο τύπος ενός 
πίνακα λέγεται και µηχανή αποθήκευσης — storage engine). Κάθε τύπος πίνακα 
υποστηρίζει διαφορετικές δυνατότητες, έχει τους δικούς του περιορισµούς (σε σχέση µε 
την ποσότητα δεδοµένων που µπορεί να αποθηκευτούν σε αυτόν), και αποδίδει καλύτερα 
ή χειρότερα ανάλογα µε τις περιστάσεις. Ωστόσο, ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε τον 
πίνακα,  όσο αφορά την εκτέλεση ερωτηµάτων,  είναι γενικά ίδιος για όλους τους τύπους. 
Ο πιο σηµαντικός τύπος πίνακα είναι ο MylSAM. ο προεπιλεγµένος τύπος πίνακα για όλα 
τα λειτουργικά συστήµατα εκτός από τα Windows. Οι πίνακες MylSAM είναι ιδανικοί για 
τις περισσότερες εφαρµογές, και χειρίζονται τα ερωτήµατα SELECT και INSERT πολύ 
γρήγορα. Το κύριο µειονέκτηµα της µηχανής αποθήκευσης MylSAM είναι ότι δεν µπορεί 
να χειριστεί συναλλαγές (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). 
Μετά από τον τύπο MylSAM, η επόµενη πιο συνηθισµένη µηχανή αποθήκευσης είναι η 
InnoDB, ο προεπιλεγµένος τύπος πίνακα των εγκαταστάσεων MySQL σε Windows. Οι 
πίνακες InnoDB είναι κατάλληλοι για συναλλαγές και εκτελούν ερωτήµατα ενηµέρωσης 
χωρίς πρόβληµα. Όµως, η µηχανή αποθήκευσης InnoDB είναι πιο αργή από τη MylSAM 
και χρειάζεται περισσότερο χώρο δίσκου στο διακοµιστή. Τέλος, οι πίνακες innoDB δεν 
υποστηρίζουν ευρετήρια FULLTEXT (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). 
Στην συνέχεια, µε την εντολή SQL : « 
CREATE TABLE municipal_department ( 
  municipality_code    TINYINT UNSIGNED NOT NULL, 
  municipal_department  VARCHAR(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (municipal_department) 
) ENGINE = INNODB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «municipal_departmet» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο του 
πεδίου «municipal_department» ως “TINYINT’, δηλαδή µικρός ακέραιος (καταλαµβάνει 
λίγα bytes σε σχέση µε έναν κανονικό ακέραιο) ώστε να µην καταλαµβάνει άσκοπα χώρο 
µνήµης λόγω του ότι ο αριθµός των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων δεν ξεπερνάει σε καµία 
περίπτωση τον αριθµό των µερικών δεκάδων. Το πεδίο «municipal_department» που 
αφορά το όνοµα του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ορίστηκε ως αλφαριθµητικό 
(‘VARCHAR’) µε µέγιστο πλήθος είκοσι χαρακτήρων. Τέλος, και για τα δύο πεδία 
ορίστηκε υποχρεωτική η καταχώρηση τους (‘NOT NULL’) ενώ ως πρωτεύον πεδίο 
ορίστηκε το πεδίο «municipal_department».  
Επίσης,  µε την εντολή SQL : « 
CREATE TABLE municipalities ( 
  municipality_code  TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  municipality       varchar(20) NOT NULL, 
  TK                 varchar(10), 
  PRIMARY KEY (municipality_code) 
) ENGINE = InnoDB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «municipalities» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο του πεδίου 
«municipality_code» ως “TINYINT’, µη προσηµασµένος (‘UNSIGNED’) και 
‘AUTO_INCREMENT’ το οποίο δηλώνει ότι ο αριθµός θα αυξάνει µε κάθε νέα 
καταχώρηση κατά µία µονάδα. Τα πεδία «municipality» και «TK» ορίστηκαν ως 
αλφαριθµητικά (‘VARCHAR’) µε µέγιστο πλήθος είκοσι χαρακτήρων και δέκα 
αντίστοιχα. Η καταχώρησή του πεδίου «municipality», η οποία αφορά το όνοµα του 
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∆ήµου ορίστηκε ως υποχρεωτική ‘NOT NULL’. Ως πρωτεύον κλειδί ορίστηκε το πεδίο 
«municipality_code».. 
Με την εντολή SQL : « 
 CREATE TABLE tr365 ( 
  protocol_number   VARCHAR(20) NOT NULL, 
  application_date  DATE NOT NULL, 
  info VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 
  register_365      BIGINT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  afm               VARCHAR(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (register_365) 
) ENGINE = InnoDB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «tr365» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο του πεδίου 
«register_36» ως ‘BIGINT(8)’, δηλαδή µεγάλος ακέραιος αριθµός χωρητικότητας οχτώ 
bytes, µη προσηµασµένος (‘UNSIGNED’) και ‘NOT NULL’. Τα πεδία 
«protocol_number», «afm» και «info» ορίστηκαν ως αλφαριθµητικά (‘VARCHAR’) µε 
µέγιστο πλήθος είκοσι, δέκα και διακόσια πενήντα πέντε χαρακτήρων αντίστοιχα µε 
υποχρεωτική την καταχώρηση τους ‘NOT NULL’ µε εξαίρεση το πεδίο «info» στο οποίο 
επιτρέπεται η καταχώρηση αρκετών γραµµών γενικών πληροφοριών. Το πεδίο 
«application_date» ορίστηκε ως τύπου ‘DATE’ και η καταχώρησή του ως υποχρεωτική 
‘NOT NULL’. Τέλος ως πρωτεύον κλειδί ορίστηκε το πεδίο «register_36». 
Οµοίως µε την εντολή SQL : « 
CREATE TABLE trmeno ( 
  protocol_number2 VARCHAR(20) NOT NULL, 
  application_date2  DATE NOT NULL, 
  payment                INT DEFAULT ’0’, 
  info2                     VARCHAR(255) DEFAULT NULL, 
  packing_number   BIGINT(5), 
  ameno                   BIGINT(6) UNSIGNED NOT NULL, 
  trader_type           VARCHAR (10) NOT NULL, 
  afm                       VARCHAR(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (ameno) 
) ENGINE = InnoDB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «trmeno» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο του πεδίου 
«ameno» ως ‘BIGINT(8)’, µη προσηµασµένος (‘UNSIGNED’) και ‘NOT NULL’. Τα 
πεδία «protocol_number2», «afm», «info2» και «trader_type» ορίστηκαν ως 
αλφαριθµητικά (‘VARCHAR’) µε µέγιστο πλήθος είκοσι, δέκα και διακόσια πενήντα 
πέντε χαρακτήρων αντίστοιχα µε υποχρεωτική την καταχώρηση τους ‘NOT NULL’ µε 
εξαίρεση το πεδίο «info2» στο οποίο επιτρέπεται η καταχώρηση αρκετών γραµµών 
γενικών πληροφοριών. Το πεδίο «payment» το οποίο αφορά το παράβολο εγγραφής του 
συναλλασσόµενου στο αντίστοιχο πεδίο  ορίστηκε τύπου ‘ΙΝΤ’ (ακέραιος) µε 
προεπιλεγµένη τιµή το µηδέν ‘DEFAULT ‘0’’. Το πεδίο «application_date» ορίστηκε ως 
τύπου ‘DATE’ και η καταχώρησή του ως υποχρεωτική ‘NOT NULL’. Τέλος ως πρωτεύον 
κλειδί ορίστηκε το πεδίο «ameno». 
Οµοίως µε την εντολή SQL : « 
CREATE TABLE control ( 
  protocol_number3      VARCHAR(20) NOT NULL, 
  application_date3        DATE NOT NULL, 
  check_point                VARCHAR(20), 
  compensation_num     VARCHAR(40), 
  check_duration            FLOAT UNSIGNED, 
  transition_duration      FLOAT UNSIGNED, 
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  kilometers                    FLOAT UNSIGNED, 
  transportation              VARCHAR(30), 
  auditor_name              VARCHAR(30) NOT NULL, 
  afm                              VARCHAR(10) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY         (protocol_number3) 
) ENGINE = InnoDB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «control» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο των πεδίων 
«check_duration» «transition_duration» και «kilometers» ως ‘FLOAT’, δηλαδή 
πραγµατικούς αριθµούς και  µη προσηµασµένους (‘UNSIGNED’) και  χωρίς να είναι 
υποχρεωτική η καταχώρησή τους. Τα πεδία «protocol_number3», «afm», «check_point», 
«compensation_num», «transportation» και «auditor_name» ορίστηκαν ως αλφαριθµητικά 
(‘VARCHAR’) και χωρίς να είναι υποχρεωτική η καταχώρησή τους.. Το πεδίο 
«application_date3» ορίστηκε ως τύπου ‘DATE’ και η καταχώρησή του ως υποχρεωτική 
‘NOT NULL’. Τέλος ως πρωτεύον κλειδί ορίστηκε το πεδίο «protocol_number3». 
Τέλος µε  της εντολή SQL : « 
CREATE TABLE compensation ( 
  compensation_num     VARCHAR(40) NOT NULL, 
  compensation_date    DATE NOT NULL, 
  compensation_amount  DOUBLE UNSIGNED, 
  compensation_book    VARCHAR(30), 
  collector_name       VARCHAR(40), 
  PRIMARY KEY (compensation_num) 
) ENGINE = INNODB;» 
δηµιουργούµε τον πίνακα «compensation» στον οποίον καθορίζουµε τον τύπο των πεδίων 
«compensation_num» «compensation_book» και «collector_name» ως αλφαριθµητικά 
‘VARCHAR’, µε υποχρεωτική την καταχώρησή µόνο του πεδίου «compensation_num». 
Το πεδίο «compensation_amount» το οποίο αφορά το ποσό του παραβόλου ελέγχου 
ορίστηκε ως τύπου ‘DOUBLE’ και η καταχώρησή του ως υποχρεωτική ‘NOT NULL’. 
Επίσης, το πεδίο «compensation_date» ορίστηκε ως τύπου ‘DATE’ και η καταχώρησή του 
ως υποχρεωτική ‘NOT NULL’. Τέλος ως πρωτεύον κλειδί ορίστηκε το πεδίο 
«compensation_num». 
 
3.4.2.  Καθορισµός του τύπου των σχέσεων µεταξύ πινάκων. 
Για να δηµιουργήσουµε τις σχέσεις µεταξύ των πινάκων εισάγουµε τις εξής εντολές SQL: 
«ALTER TABLE traders 
 ADD CONSTRAINT `trmd` 
 FOREIGN KEY (municipal_department) 
 REFERENCES municipal_department (municipal_department) 
 ON DELETE CASCADE 
 ON UPDATE CASCADE;» 
µε την οποία δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «traders» και 
«municipal_department» τύπου ένα προς πολλά την οποία ονοµάζουµε ‘trmd’ σύµφωνα µε 
την οποία για κάθε µοναδική εγγραφή του πεδίου «municipal_department» του πίνακα 
«municipal_department» αντιστοιχούν µία ή περισσότερες εγγραφές του πεδίου 
«municipal_department» του πίνακα «traders». Με τις εντολές ‘ON DELETE CASCADÉ 
και ‘ON UPDATE CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς ή 
περισσοτέρων γραµµών στον πίνακα γονέα («traders») αυτοµάτως διαγράφει ή ενηµερώνει 
τις αντίστοιχες γραµµές στον πίνακα παιδί («municipal_department») (Welling, Luke & 
Thomson, Laura).  
Με την εντολή SQL : « 
ALTER TABLE municipal_department 
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 ADD CONSTRAINT `mdm` 
 FOREIGN KEY (municipality_code) 
 REFERENCES municipalities (municipality_code) 
 ON DELETE CASCADE 
 ON UPDATE CASCADE;» 
δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «municipalities» και «municipal_department» 
τύπου ένα προς πολλά την οποία ονοµάζουµε ‘mdm’σύµφωνα µε την οποία για κάθε 
µοναδική εγγραφή του πεδίου «municipality_code» του πίνακα «municipalities» 
αντιστοιχούν µία ή περισσότερες εγγραφές του πεδίου «municipal_department» του 
πίνακα «municipal_department». Με τις εντολές ‘ON DELETE CASCADÉ και ‘ON 
UPDATE CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς ή περισσοτέρων 
γραµµών στον πίνακα γονέα («municipal_department») αυτοµάτως διαγράφει ή 
ενηµερώνει τις αντίστοιχες γραµµές στον πίνακα παιδί («municipalities»).  
 Με την εντολή SQL : « 
ALTER TABLE tr365 
ADD CONSTRAINT `traderstr365` 
FOREIGN KEY (afm) 
REFERENCES traders(afm) 
ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE CASCADE;» 
δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «tr365» και «traders » τύπου ένα προς ένα την 
οποία ονοµάζουµε ‘traderstr365’σύµφωνα µε την οποία για κάθε µοναδική εγγραφή του 
πεδίου «afm» του πίνακα «traders» αντιστοιχεί µία και µοναδική  εγγραφή του πεδίου 
«afm» του πίνακα «tr365». Με τις εντολές ‘ON DELETE CASCADÉ και ‘ON UPDATE 
CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς ή περισσοτέρων γραµµών στον 
πίνακα γονέα («tr365») αυτοµάτως διαγράφει ή ενηµερώνει τις αντίστοιχες γραµµές στον 
πίνακα παιδί («traders»).   
Οµοίως µε την εντολή SQL : « 
ALTER TABLE trmeno 
ADD CONSTRAINT `traderstrmeno` 
FOREIGN KEY (afm) 
REFERENCES traders(afm) 
ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE CASCADE;» 
δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «trmeno» και «traders » τύπου ένα προς ένα 
την οποία ονοµάζουµε ‘traderstrmeno’σύµφωνα µε την οποία για κάθε µοναδική εγγραφή 
του πεδίου «afm» του πίνακα «traders» αντιστοιχεί µία και µοναδική  εγγραφή του πεδίου 
«afm» του πίνακα «trmeno». Με τις εντολές ‘ON DELETE CASCADÉ και ‘ON 
UPDATE CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς ή περισσοτέρων 
γραµµών στον πίνακα γονέα («trmeno») αυτοµάτως διαγράφει ή ενηµερώνει τις 
αντίστοιχες γραµµές στον πίνακα παιδί («traders»). 
Οµοίως µε την εντολή SQL : « 
ALTER TABLE control 
ADD CONSTRAINT `trcontrol` 
FOREIGN KEY (afm) 
REFERENCES traders(afm) 
ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE CASCADE;» 
δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «control» και «traders » τύπου ένα προς 
πολλά  την οποία ονοµάζουµε ‘trcontrol’σύµφωνα µε την οποία για κάθε µοναδική 
εγγραφή του πεδίου «afm» του πίνακα «traders» αντιστοιχούν µία ή και περισσότερες 
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εγγραφές του πεδίου «afm» του πίνακα «control». Με τις εντολές ‘ON DELETE 
CASCADÉ  και ‘ON UPDATE CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς 
ή περισσοτέρων γραµµών στον πίνακα γονέα («control») αυτοµάτως διαγράφει ή 
ενηµερώνει τις αντίστοιχες γραµµές στον πίνακα παιδί («traders»). 
Τέλος, µε την εντολή SQL : « 
ALTER TABLE control 
ADD CONSTRAINT `compantationcontrol` 
FOREIGN KEY (compensation_num) 
REFERENCES compensation (compensation_num) 
ON DELETE CASCADE 
ON UPDATE CASCADE;» 
δηµιουργούµε µία σχέση µεταξύ του πίνακα «control» και «compensation» τύπου ένα προς 
πολλά  την οποία ονοµάζουµε ‘compantationcontrol’σύµφωνα µε την οποία για κάθε 
µοναδική εγγραφή του πεδίου «compensation_num» του πίνακα «compensation» 
αντιστοιχούν µία ή και περισσότερες εγγραφές του πεδίου «compensation_num» του 
πίνακα «control». Με τις εντολές ‘ON DELETE CASCADÉ και ‘ON UPDATE 
CASCADE’ µε οποιαδήποτε διαγραφή ή ενηµέρωση µιάς ή περισσοτέρων γραµµών στον 
πίνακα γονέα («control») αυτοµάτως διαγράφει ή ενηµερώνει τις αντίστοιχες γραµµές στον 
πίνακα παιδί («compensation»).  
 
3.4.3 Πολιτικές ασφαλείας της βάσης δεδοµένων: Οι άδειες της MYSQL : 
(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). 
Για την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών στη βάση δεδοµένων µας  χρησιµοποιούµε το 
λογισµικό MYSQLADMIN. Στις εργασίες διαχείρισης περιλαµβάνεται ο τερµατισµός της 
MYSQL, ο καθορισµός κωδικού πρόσβασης του βασικού χρήστη, και άλλα. Μια από τις 
πρώτες χρήσεις του MYSQLADMIN είναι η ανάθεση κωδικού πρόσβασης στο βασικό 
χρήστη (root). Μέχρι τότε, την βάση δεδοµένων µας θα µπορεί να τις προσπελάζει 
οποιοσδήποτε έχει δικαιώµατα διαχειριστή. 
Αφού ορίσουµε τον κωδικό πρόσβασης του βασικού χρήστη, µπορούµε να αρχίσουµε να 
καθορίζουµε τους χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων (για παράδειγµα, 
µέσω σεναρίων ΡΗΡ). ∆εν είναι καθόλου ασφαλές να εκτελούµε γενικές λειτουργίες στη 
βάση δεδοµένων ως βασικοί χρήστες, γι' αυτό για τις συνηθισµένες λειτουργίες θα πρέπει 
να δηµιουργήσουµε ένα νέο χρήστη της MYSQL. Ειδικότερα: 
Αρχικά καθορίζουµε τον  κωδικό πρόσβασης του βασικού χρήστη: 
Ο κωδικός δεν ορίζεται αυτόµατα κατά την εγκατάσταση της MySQL. Αυτό σίγουρα είναι 
ένας κίνδυνος για την ασφάλεια, που πρέπει να εξαλείψουµε πριν αρχίσουµε να χρησιµο-
ποιούµε τη βάση δεδοµένων. Ο λόγος είναι ότι τις βάσεις δεδοµένων µας µπορεί να 
χρησιµοποιούν πολλοί χρήστες, όπως το λειτουργικό µας σύστηµα. Οι χρήστες της 
MYSQL διαφέρουν από τους χρήστες του λειτουργικού συστήµατος, ακόµη και αν έχουν 
το ίδιο όνοµα. Εποµένως, ο βασικός χρήστης (root) της MYSQL είναι µια διαφορετική 
οντότητα από το βασικό χρήστη του λειτουργικού συστήµατος, µε διαφορετικές 
δυνατότητες, ακόµη και. διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης (κατά προτίµηση αλλά όχι 
απαραίτητα). Συγκεκριµένα: 
Α. Αναθέτουµε κωδικό πρόσβασης στο βασικό χρήστη ως εξής: 
1. Πραγµατοποιούµε σύνδεση στο σύστηµα µέσω µιας διασύνδεσης γραµµής διαταγών. 
Σε συστήµατα Mac OS Χ και Linux, αρκεί να ξεκινήσουµε την εφαρµογή Terminal. Στα 
Windows, επιλέγουµε  Start > Run (Εναρξη, Εκτέλεση), πληκτρολογούµε ‘cmd’ στο σήµα 
διαταγών, και πατάµε στο ΟΚ. 
2. Μεταφερόµαστε στον κατάλογο mysql /bin µε µια διαταγή όπως η : 

• cd /usr/local/mysql/bin (σε Unix ή Mac OS X)  ή 
• cd C:\xampp\mysql\bin (σε Windows )  
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θα πρέπει να αλλάξουµε τις τιµές ανάλογα µε το φάκελο όπου εγκαταστήσαµε τη MYSQL 
(ο κατάλογος bin θα είναι µέσα σε αυτόν). 
3. Πληκτρολογούµε την παρακάτω διαταγή, αντικαθιστώντας τον κωδικό µε αυτόν που 
θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε (Εικόνα 5): 

 Εικόνα 5 Καθορισµός κωδικού πρόσβασης για το βασικό χρήστη της MYSQL. 
 
Στην συνέχεια αρκεί στα Windows να πληκτρολογήσουµε ‘mysqladmin -u root password 
ο_δικός_µας_κωδικός’ . 
Στο Mac OS Χ και στο Unix πληκτρολογούµε: ‘./mysqladmin –u root password 
ο_δικός_µας_κωδικός’ . 
( Προσοχή: Αν κάνουµε την εγκατάσταση του XAMPP στα Windows, µετά από τον 
ορισµό του κωδικού πρόσβασης του βασικού χρήστη θα πρέπει να τροποποιήσουµε το 
αρχείο διευθέτησης του PHPMYADMIN. Πηγαίνουµε στον κατάλογο στον οποίο 
εγκαταστήσαµε το ΧΑΜΡΡ και ανοίγουµε το αρχείο ‘config.inc.php’ από το φάκελο 
PHPMYADMIN. Εντοπίζουµε τη γραµµή $cfg['Servers'][$i]['password'] = ‘’; και την 
αλλάζουµε σε $cfg['Servers'][$i]['password'] = ‘ο_δικός_µας_κωδικός’ ). 
3.Στην συνέχεια δηµιουργούµε χρήστες και προνόµια ως εξής:  
Αφού εγκαταστήσουµε και θέσουµε σε λειτουργία τη MYSQL, και αφού ορίσαµε κωδικό 
πρόσβασης για το βασικό χρήστη, µπορούµε πλέον να προσθέσουµε και άλλους χρήστες. 
Για να βελτιώσουµε την ασφάλεια των εφαρµογών µας, πρέπει να δηµιουργούµε πάντα 
νέους χρήστες για την προσπέλαση των βάσεων δεδοµένων µας, αντί να χρησιµοποιούµε 
συνεχώς το βασικό χρήστη. Ειδικότερα: 
Το σύστηµα προνοµίων της MYSQL σχεδιάστηκε µε στόχο να περιορίσει την πρόσβαση 
συγκεκριµένων χρηστών σε συγκεκριµένες διαταγές για συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων. 
Για παράδειγµα, µε αυτή την τεχνολογία ένας διακοµιστής Ιστού εξασφαλίζει την ασφαλή 
προσπέλαση της βάσης δεδοµένων µας από πολλούς χρήστες.  Κάθε χρήστης στο σύστηµα 
MYSQL µπορεί να έχει συγκεκριµένες δυνατότητες στη βάση δεδοµένων µας η οποία 
µπορεί να βρίσκεται σε διάφορους υπολογιστές υπηρεσίας. Ο βασικός χρήστης, της 
MySQL όχι του συστήµατος, έχει τις περισσότερες δυνατότητες και µπορεί να δηµιουργεί 
άλλους δευτερεύοντες χρήστες, στους οποίους µπορεί να  εκχωρεί δυνατότητες παρόµοιες 
ακόµη και µε του βασικού χρήστη. Όταν ένας χρήστης επιχειρεί να κάνει κάτι µε το 
διακοµιστή MYSQL, η MYSQL ελέγχει πρώτα  αν ο χρήστης έχει την άδεια να συνδεθεί 
µε το διακοµιστή ( µε βάση το όνοµα και τον κωδικό πρόσβασης, και τις πληροφορίες που 
βρίσκονται στον πίνακα users της βάσης δεδοµένων  MYSQL). Στη συνέχεια, η MYSQL 
ελέγχει αν ο χρήστης έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τη συγκεκριµένη διαταγή SQL στην 
βάση µας ( για παράδειγµα, να επιλέξει και να προσθέσει δεδοµένα ή να δηµιουργήσει ένα 
νέο πίνακα. Για να το αποφασίσει, η  MYSQL βασίζεται στις πληροφορίες των πινάκων 
db, host, user, tables_priv, και columns_priv της βάσης δεδοµένων mysql.  
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καθορισµού και προνοµίων στη MySQL. Στον πίνακα 1 
βλέπουµε  τα διάφορα προνόµια που µπορούν να εκχωρηθούν σε επίπεδο µεµονωµένου 
χρήστη. 
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Πίνακας 1 : Η λίστα προνοµίων που µπορούν να εκχωρηθούν σε χρήστες της MySQL. 
Προνόµια της MySQL 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
 
SELECT 

 
Ανάγνωση εγγραφών από πίνακες. 

 
INSERT 

 
Προσθήκη νέων γραµµών 

 δεδοµένων σε πίνακες. 
 
UPDATE 

 
Τροποποίηση δεδοµένων που ήδη 

 υπάρχουν σε πίνακες. 
 
DELETE 

 
∆ιαγραφή δεδοµένων από πίνακες. 

 
INDEX 

 
∆ηµιουργία και κατάργηση 

 ευρετηρίων πινάκων. 
 
ALTER 

 
Τροποποίηση της δοµής ενός 

 πίνακα. 
 
CREATE 

 
∆ηµιουργία νέων πινάκων ή 

 βάσεων δεδοµένων. 
 
DROP 

 
∆ιαγραφή πινάκων ή βάσεων 

 δεδοµένων. 
 
RELOAD 

 
Επαναφόρτωση των πινάκων 

 δικαιωµάτων (και εποµένως 
 ενεργοποίηση των αλλαγών σε 
 χρήστες). 
 
SHUTDOWN 

 
Τερµατισµός του διακοµιστή της 

 MySQL. 
 
PROCESS 

 
Εξέταση και τερµατισµός των 

 διεργασιών της MySQL. 
 
FILE 

 
Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακες 

 από αρχεία κειµένου 
 
GRANT 

 
∆ηµιουργία νέων χρηστών 

 
REVOKE 

 
Αφαίρεση αδειών οπό χρήστες 

 
Ένας τρόπος είναι να εκτελέσουµε µια διαταγή GRANT στον πελάτη mysql, ως εξής: 
GRANT προνόµια ON βάση_δεδοµένων.*. 
 Το όνοµα_χρήστη IDENTIFIED BY ‘κωδικός_χρήστη’ . 
Ως προνόµια (privileges) στην παραπάνω διαταγή µπορούµε να παραθέσουµε 
συγκεκριµένα προνόµια από τη λίστα του Πίνακα 1, ή να εκχωρήσουµε όλα τα προνόµια 
χρησιµοποιώντας την τιµή ALL (πράγµα που δεν είναι συνετό). Η παράµετρος  
βάση_δεδοµένων* καθορίζει ποια βάση δεδοµένων και ποιους πίνακες θα µπορεί να 
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επεξεργαστεί ο χρήστης. Μπορούµε να καθορίσουµε συγκεκριµένους πίνακες, µε τη 
σύνταξη βάση_δεδοµένων.όνοµα_πίνακα, ή να επιτρέψουµε την επεξεργασία ολόκληρης 
της βάσης δεδοµένων µε την σύνταξη *.* (ούτε αυτό είναι συνετό). Τέλος, µπορούµε να 
καθορίσουµε το όνοµα του χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. 
Το όνοµα χρήστη πρέπει να έχει µήκος µέχρι 16 χαρακτήρες. Όταν δηµιουργούµε ένα 
όνοµα χρήστη πρέπει να  αποφεύγουµε τα κενά διαστήµατα ( χρησιµοποιούµε στη θέση 
τους το χαρακτήρα υπογράµµισης ) και δεν ξεχνάµε ότι στα ονόµατα των 
χρηστών γίνεται διάκριση πεζών/κεφαλαίων.  
Στον κωδικό πρόσβασης δεν υπάρχει όριο µεγέθους αλλά και εδώ γίνεται διάκριση πεζών 
και κεφαλαίων. Οι κωδικοί πρόσβασης κρυπτογραφούνται µέσα στη βάση δεδοµένων 
mysql, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τους σε µορφή απλού 
κειµένου. Αν παραλείψουµε τον όρο IDENTIFIED BY ‘κωδικός_χρήστη' ο  
χρήστης δε θα χρειάζεται να καταχωρίζει κωδικό πρόσβασης (κάτι που επίσης πρέπει να 
αποφεύγεται). 
Τέλος, έχουµε την επιλογή να περιορίσουµε την πρόσβαση των χρηστών σε 
συγκεκριµένους υπολογιστές υπηρεσίας. Ο υπολογιστής υπηρεσίας (host) είναι είτε ο 
υπολογιστής που φιλοξενεί το διακοµιστή της MYSQL (η πιό συνηθισµένη τιµή είναι 
localhost) είτε ο υπολογιστής από τον οποίο ο χρήστης θα προσπελάσει το διακοµιστή. 
Μπορεί επίσης να είναι και µια διεύθυνση IP, εφόσον το επιλέξουµε. Για να καθορίσουµε 
τον  συγκεκριµένο υπολογιστή υπηρεσίας, αλλάζουµε τη διαταγή σε :  
GRANT προνόµια ON βάση_δεδοµένων.* 
 TO όνοµα_χρήστη@υπολογιστής_υπηρεσίας 
IDENTIFIED BY 'κωδικός_χρήστη’ ' 
Για να επιτρέψουµε οποιονδήποτε υπολογιστή υπηρεσίας, χρησιµοποιούµε τον αντίστοιχο 
χαρακτήρα µπαλαντέρ (%).  
GRANT προνόµια ON βάση_δεδοµένων.* 
TO όνοµα_χρήστη@’% ‘ IDENTIFIED BY 'κωδικός_χρήστη’ ' 
Ως ένα παράδειγµα αυτής της διαδικασίας, δηµιουργούµε ένα νέο χρήστη µε συγκεκριµένα 
προνόµια, στην  βάση δεδοµένων µας που  έχει το όνοµα ‘php’. Οι επόµενες οδηγίες απαι-
τούν τη χρήση του πελάτη mysql ή κάποιας παρόµοιας διασύνδεσης µε τη MYSQL. Στην 
περίπτωσή µας θα χρησιµοποιήσουµε το λογισµικό PHPMYADMIN για την δηµιουργία 
των χρηστών. Το εγκαθιστά αυτόµατα το XAMPP αλλά µπορούµε να το κατεβάσουµε 
ελεύθερα και να το εγκαταστήσουµε µόνοι µας. Εκτελούµε, λοιπόν, την εντολή SQL : « 
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 
ON php.* TO  ‘users‘@’localhost’ 
IDENTIFIED BY ‘ο_κωδικός_χρητών’;» 
ή µέσω του phpMyAdmin επιλέγουµε τα ίδια στοιχεία όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: ∆ηµιουργία χρήστη ‘users’ µε το παράθυρο του PHPMYADMIN και την καρτέλα 

προσθήκη νέου χρήστη. 
 

Στον πίνακα 2 φαίνονται συγκεντρωτικά οι δύο τύποι χρηστών της βάσης δεδοµένων, 
όπου ο βασικός χρήστης έχει καθολικά δικαιώµατα διαχείρισης της βάσης ενώ ο χρήστης 
«USERS» περιορισµένα δικαιώµατα όπως είδαµε στην εικόνα 6. 
 

Πίνακας 2 : Οι χρήστες της βάσης δεδοµένων, οι κωδικοί τους και τα προνόµια τους. 
∆ικαίωµα πρόσβασης Όνοµα Κωδικός Προνόµια 
Βασικός 
χρήστης/διαχειριστής 

Root o_δικός_µας_κωδικος Καθολικά 

Χρήστες USERS Κωδικός_χρήστη Περιορισµένα 
 
3.4.4. ∆ηµιουργία διαδικτυακών φορµών εισαγωγής δεδοµένων στην βάση 
δεδοµένων.  
Για την δηµιουργία των διαδικτυακών φορµών εισαγωγής δεδοµένων στην βάση 
δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού δυναµικών ιστοσελίδων PHP 
(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) σε συνδυασµό µε την γλώσσα σηµείωσης 
υπερκειµένου HTML. ∆ηµιουργούµε τις εξής ιστοσελίδες: 
Α. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων :  
∆ηµιουργούµε ένα σενάριο PHP µε το όνοµα «mysqli_connect.php»: 
«<?php  
DEFINE ('DB_USER', 'USERS'); 
DEFINE ('DB_PASSWORD', ''); 
DEFINE ('DB_HOST', 'localhost'); 
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DEFINE ('DB_NAME', 'php'); 
$dbc = @mysqli_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME) OR 
die ('Could not connect to MySQL: ' . mysqli_connect_error() ); 
?>» 
όπου ορίζουµε τρείς σταθερές, το όνοµα του χρήστη «DEFINE ('DB_USER', 'USERS')», 
τον κωδικό πρόσβασης για αυτόν τον χρήστη «DEFINE ('DB_PASSWORD', 
“Κωδικός_χρήστη'')» και τον υπολογιστή υπηρεσίας «DEFINE ('DB_HOST', 'localhost')» 
στον οποίον καθορίζουµε το όνοµα του διακοµιστή. Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιούµε 
το όνοµα «localhost» επειδή ο διακοµιστής βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή µε την 
εφαρµογή της βάσης δεδοµένων και ο διακοµιστής δεν έχει ‘ανέβει’ ακόµη στο διαδίκτυο, 
δηλαδή ο διακοµιστής δεν είναι έτοιµος να εξυπηρετήσει αιτήσεις χρηστών που 
βρίσκονται σε άλλον υπολογιστή ή σε διαφορετικό δίκτυο από αυτό της υπηρεσίας 
(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). Τέλος, ορίζουµε το όνοµα της βάσης δεδοµένων 
«DEFINE ('DB_NAME', 'php')» που είναι η «php». Ορίζουµε σταθερές γι' αυτές τις τιµές 
για λόγους ασφαλείας (έτσι δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιµής τους), αλλά αυτό το βήµα 
δεν είναι υποχρεωτικό. Γενικά, η ανάθεση αυτών των τιµών σε µεταβλητές ή σταθερές έχει 
σκοπό το διαχωρισµό των παραµέτρων διευθέτησης από τις συναρτήσεις που τις 
χρησιµοποιούν, αλλά και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 
2009). 
 Η σύνδεση στο διακοµιστή, που αποτελεί το πρώτο βήµα γιο την επικοινωνία µε τη 
MySQL, γίνεται µε τη συνάρτηση «mysqli_connect()» η οποία δέχεται ως παραµέτρους τις 
τρείς σταθερές που ορίσαµε παραπάνω: Τα τρία πρώτα ορίσµατα της συνάρτησης (υπο-
λογιστής υπηρεσίας, όνοµα χρήστη, και κωδικός πρόσβασης) εξαρτώνται από τη 
διευθέτηση της MySQL όσο αφορά τους χρήστες και τα προνόµια (Πίνακας 1). Το τέταρτο 
όρισµα είναι το όνοµα της βάσης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί. Είναι σαν να δίναµε 
την εντολή SQL «USE ‘php’» . Αν η σύνδεση επιτύχει, η µεταβλητή «$dbc», σύντµηση 
του database connection (σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων), θα αποτελέσει σηµείο αναφο-
ράς για όλες τις επόµενες αλληλεπιδράσεις µε τη βάση δεδοµένων. Οι περισσότερες 
συναρτήσεις της ΡΗΡ που χειρίζονται τη βάση δεδοµένων της MySQL, θα έχουν ως πρώτο 
όρισµα αυτή τη µεταβλητή. Μία ακόµη συνάρτηση που καλούµε αν προκύψει κάποιο 
πρόβληµα κατά τη σύνδεση, είναι η  συνάρτηση «mysqli_ connect _error()», η οποία 
επιστρέφει ένα κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος. Η συνάρτηση δεν έχει ορίσµατα, οπότε 
καλείται µόνο µε το όνοµα της.  
Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, η συνάρτηση «mysqli_connect()» θα επιστρέψει ένα σύν-
δεσµο πόρου (resource link) (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) που αντιστοιχεί 
στην ανοιχτή σύνδεση. Αυτός ο σύνδεσµος θα ανατεθεί στη µεταβλητή «$dbc», ώστε να 
µπορούν και άλλες συναρτήσεις να χρησιµοποιήσουν τη σύνδεση µε τη MySQL. Πριν από 
την κλήση της συνάρτησης «mysqli_connect()» τοποθετούµε τον τελεστή απόκρυψης 
σφαλµάτων «@». Έτσι εµποδίζουµε την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος της ΡΗΡ στο 
φυλλοµετρητή Ιστού. Αυτό είναι καλύτερο, επειδή το σφάλµα θα το χειριστεί η συνάρτηση 
«die()» του όρου «OR». Αν η συνάρτηση «mysqli_connect()» δεν µπορεί να επιστρέψει 
έναν έγκυρο σύνδεσµο πόρου, εκτελείται το τµήµα «OR die» της εντολής (επειδή το 
πρώτο τµήµα του «OR» θα είναι ψευδές, το δεύτερο πρέπει να είναι αληθές). η συνάρτηση 
«die()» η οποία  τερµατίζει την εκτέλεση του σεναρίου(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 
2009). Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως όρισµα µια συµβολοσειρά που θα εµφανιστεί στο 
φυλλοµετρητή. Στη δική µας περίπτωση, η συµβολοσειρά αποτελείται από το κείµενο 
«Could not connect to MySQL» : (Αδυναµία σύνδεσης µε τη MySQL). Με αυτό το άµεσο 
σύστηµα διαχείρισης σφαλµάτων, η αποσφαλµάτωση γίνεται πολύ εύκολα κατά την 
ανάπτυξη τοποθεσιών (Meloni, C. Julie, 2009). Το συγκεκριµένο σενάριο το 
συµπεριλαµβάνουµε σε όλα τα σενάρια PHP που θα κατασκευάσουµε παρακάτω µε την 
εντολή συµπερίληψης «require_once ('mysqli_connect.php');» έτσι ώστε όλα να έχουν την 
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δυνατότητα να συνδεθούν στην βάση δεδοµένων και να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις 
µεταβλητές σύνδεσης µε αυτήν. 
Β. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας φόρµας εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «traders» της 
βάσης php:  
∆ηµιουργούµε φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «traders» της βάσης php 
δηµιουργώντας το σενάριο PHP µε το όνοµα  add_traders.php: Μέσα στο σενάριο 
δηµιουργούµε µία φόρµα HTML για την εισαγωγή πεδίων εισαγωγής δεδοµένων στον 
πίνακα «traders». Ειδικότερα, για το πεδίο «name» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής 
κειµένου HTML: « <p><b>Name:</b><input type="text" name="name" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" 
/></p>».Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if 
(isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που 
περικλείει το πεδίο  παραµένουσα (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). Μια 
παραµένουσα φόρµα (sticky form) είναι µια τυπική φόρµα HTML που θυµάται τα 
δεδοµένα τα οποία καταχωρίστηκαν σε αυτή. Πρόκειται για µια πολύ βολική δυνατότητα 
για τους τελικούς χρήστες, ιδιαίτερα όταν ζητάτε από τους χρήστες να υποβάλλουν πάλι 
µια φόρµα αν δεν την έχουν συµπληρώσει σωστά. 
Για την επικύρωση των δεδοµένων (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) του πεδίου 
γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα HTML: « if (!empty($_POST['name'])) { $n = 
trim($_POST['name']);} else {$errors[] = 'Please enter the trader\'s name!';}». Το πεδίο 
µαζί µε την ετικέτα HTML περικλείεται σε µία φόρµα HTML µε ετικέτα : «<form 
enctype="multipart/form-data" action="add_trader.php" method="post"></form>» 
(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) στην οποία ορίζουµε το όνοµα του σεναρίου που 
θα χειριστεί την φόρµα και που είναι το σενάριο «add_trader.php» το οποίο είναι εντός της 
ίδιας σελίδας HTML µε την φόρµα. Η µέθοδος αποστολής δεδοµένων στο σενάριο 
χειρισµού της φόρµας HTML είναι η µέθοδος «POST», η οποία σε αντίθεση µε την 
µέθοδο «GET» συσκευάζει και στέλνει τα δεδοµένα διαφανώς στον χρήστη ενώ η έξοδος 
δεν εµφανίζεται µέσα στο URL. Επιπλέον, δεν υπάρχει περιορισµός στην ποσότητα των 
δεδοµένων που µπορούν να σταλούν, και η µέθοδος επιτρέπει την εκφόρτωση αρχείων µε 
φόρµες. Τέλος, η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην 
κορυφή της ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Για το πεδίο «surname» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου HTML : 
«<p><b>Surname:</b><input type="text" name="surname" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['surname'])) echo $_POST['surname']; ?>" /></p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['surname'])) 
echo $_POST['surname'];  ?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο  
παραµένουσα.  
Για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα 
HTML: «if (!empty($_POST['surname'])) { $sn = trim($_POST['surname']);} else 
{$errors[] = 'Please enter the trader\'s surname!';}». Η καταχώρηση του πεδίου είναι 
υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το 
ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Οµοίως για το πεδίο το πεδίο « fahter_name» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου 
HTML : «<p><b>Fahter_name:</b><input type="text" name="father_name" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['father_name'])) echo 
$_POST['father_name'];  ? >" /> </p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if 
(isset($_POST['father_name'])) echo $_POST['father_name'];  ?» ώστε να γίνει η φόρµα 
HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα. Για την επικύρωση των δεδοµένων του 
πεδίου γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα HTML: 
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if (!empty($_POST['father_name'])) { $fn = trim($_POST['father_name']);}else{    
$errors[] = 'Please enter the trader\'s father name!';} 
Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της 
ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «afm» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου HTML : 
«<p><b>AFM:</b><input type="text" name="afm" size="30" maxlength="10" 
value="<?php if (isset($_POST['afm'])) echo $_POST['afm']; ?>" /></p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «?php if (isset($_POST['afm'])) echo 
$_POST['afm']; ?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα. 
Για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα 
HTML: 
«if (!empty($_POST['afm']) && is_numeric(($_POST['afm']))) { 
      $pattern = "/\w{10}/"; 
      $subject = trim($_POST['afm']); 
      if (preg_match($pattern, $subject)) {  
          $a = $subject; 
      } else { $errors[] = 'Please enter a correct ten digit  trader\'s afm!'; } 
} else { $errors[] = 'Please enter the trader\'s afm!';}». 
Στην επικύρωση δεδοµένων χειριζόµαστε την εισαγωγή δεδοµένων του χρήστη ως 
αριθµούς µε την συνάρτηση «is_numeric()» ενώ παράλληλα εξασφαλίζουµε ότι ο αριθµός 
που θα εισαχθεί είναι δεκαψήφιος µε την συνάρτηση «preg_match()» και την χρήση 
κανονικών παραστάσεων (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009). Τέλος, η καταχώρηση 
του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε 
κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Για το πεδίο το πεδίο «municipal_department» δηµιουργούµε ένα πεδίο πλαισίου λίστας 
HTML : 
 «<p><b>Municipal_department:</b><select name="municipal_department"> <option> 
Select One </option> <?php 
$q = "SELECT municipal_department FROM municipal_department ORDER BY 
municipality_code ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
    echo "<option value=\"$row[0]\""; 
              if (isset($_POST['municipal_department']) && ($_POST['municipal_department'] 
== $row[0]) ) 
            echo ' selected="selected"'; 
            echo ">$row[0]</option>\n"; 
   } 
 } else { echo '<option>Please add a new municipal_department.</option>'; 
} 
    mysqli_close($dbc); // Close the database connection. 
?></select></p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML και στον κώδικα PHP χρησιµοποιούµε την συνάρτηση 
«mysqli_query()» ώστε να εκτελέσουµε το ερώτηµα SQL «SELECT 
municipal_department FROM municipal_department ORDER BY municipality_code 
ASC» στην βάση δεδοµένων «php» ώστε οι επιλογές της λίστας να αντλούνται αυτόµατα 
από το πεδίο «municipal_department» του πίνακα «municipal_department» ενώ 
παράλληλα για να είναι η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα για κάθε 
εγγραφή που επιστρέφεται µε την συνάρτηση «mysqli_fetch_array» στον βρόγχο « while » 
εισάγουµε τον κώδικα PHP « if (isset($_POST['municipal_department']) && 
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($_POST['municipal_department'] == $row[0]) ) echo ' selected="selected"';». Για την 
επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα HTML: 
«if (($_POST['municipal_department'])== "Select One") { $errors[] = 'Please  select the 
municipal_department!';} else { // No municipal_department. $md = 
$_POST['municipal_department'];}». 
Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της 
ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «address» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου 
HTML : «<b>Address:</b><input type="text" name="address" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['address'])) echo $_POST['address']; ?>" /></p> ». 
Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['address'])) 
echo $_POST['address'];?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο 
παραµένουσα. Για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου γράφουµε τον κώδικα PHP 
πρίν την φόρµα HTML: «if (!empty($_POST['address'])) { $ad = trim($_POST['address']); 
else { $errors[] = 'Please enter the trader\'s address!';}». 
Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της 
ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «telephone» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου 
HTML : «<p><b>Telephone:</b><input type="text" name="telephone" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['telephone'])) echo 
htmlspecialchars($_POST['telephone']); ?>" /> (optional)</p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['telephone'])) 
echo htmlspecialchars($_POST['telephone']);?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που 
περικλείει το πεδίο παραµένουσα.  
Η χρήση της συνάρτησης «htmlspecialchars()» χρησιµοποιείται στα πλαίσια µιας 
γενικότερης πολιτικής ασφαλείας που ονοµάζεται αποφυγή επιθέσεων XSS (Ullman, E. 
Larry (Larry Edward), 2009) : Η HTML είναι απλό κείµενο, όπως η ετικέτα «<b>», που 
ερµηνεύουν µε ειδικό τρόπο οι φυλλοµετρητές Ιστού (όπως κάνοντας το κείµενο έντονο). 
Λόγω αυτού, ο χρήστης της τοποθεσίας µας θα µπορούσε κάλλιστα να πληκτρολογήσει 
κώδικα HTML στα δεδοµένα της φόρµας , όπως στο πεδίο καταχώρησης τηλεφωνικού 
αριθµού. Ποιο είναι το κακό; Πολλές δυναµικές εφαρµογές Ιστού παίρνουν τις 
πληροφορίες που υποβάλλει ο χρήστης, τις αποθηκεύουν σε µια βάση δεδοµένων, και τις 
επανεµφανίζουν σε κάποια άλλη σελίδα. Το λιγότερο που µπορεί να συµβεί, στην 
περίπτωση που κάποιος χρήστης πληκτρολογήσει κώδικα HTML στα δεδοµένα, είναι να 
χαλάσει η διάταξη και η αισθητική της σελίδας. Ακόµα χειρότερα, ο κώδικας JavaScript 
είναι και αυτός απλό κείµενο αλλά µε ειδική σηµασία για τους φυλλοµετρητές 
(εκτελέσιµο) . Αν στη φόρµα καταχωριστεί κακόβουλος κώδικας και σταλεί ξανά στο 
φυλλοµετρητή, θα µπορούσε να εµφανίσει αναδυόµενα, να υποκλέψει µπισκότα, ή να 
ανακατευθύνει το χρήστη σε άλλες τοποθεσίες. Τέτοιου είδους επιθέσεις είναι γνωστές ως 
επιθέσεις XSS (cross-site scripting — διατοποθεσιακά σενάρια). Για τον λόγο αυτόν  
πρέπει να ψάξουµε και να αποκλείσουµε όσες επικίνδυνες συµβολοσειρές πληκτρολογήσει 
ο χρήστης και να αντιµετωπίσουµε τις επιθέσεις XSS αποκλείοντας τον επικίνδυνο κώδικα 
PHP, HTML, ή JavaScript. Η ΡΗΡ διαθέτει κάποιες συναρτήσεις χειρισµού HTML και 
άλλου κώδικα που περιέχεται σε συµβολοσειρές. Μεταξύ αυτών είναι και η 
«htmlspecialchars()», η οποία  µετατρέπει τους χαρακτήρες &, ', ", < και > στις αντίστοιχες 
οντότητες της HTML (&amp;&quot; κλπ.). 
Τέλος, για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου καταχώρησης τηλεφωνικού αριθµού 
γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα HTML: «$t = (!empty($_POST['telephone'])) ? 
trim($_POST['telephone']) : NULL;». 
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Η εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθµού του συναλλασσόµενου είναι προαιρετική και η µη 
καταχώρησή του από τον χρήστη σηµαίνει ότι στην βάση δεδοµένων θα καταχωρηθεί η 
τιµή «NULL». Ένα στιγµιότυπο της φόρµας φαίνεται στην εικόνα 7: 

 
Εικόνα 7: Φόρµα HTML εισαγωγής δεδοµένων στο πίνακα «traders» της βάσης δεδοµένων «php». 
 
Χειρισµός της φόρµας HTML: Πρίν χειριστούµε την φόρµα εισάγουµε µία ετικέτα HTML  
στο τέλος την φόρµας : «<div align="center"><input type="submit" name="submit" 
value="Submit" /></div>» η οποία είναι ένα κουµπί υποβολής µε το όνοµα «submit» και 
ένα κρυφό πεδίο µε την ετικέτα HTML: « <input type="hidden" name="submitted" 
value="TRUE" />» και την τιµή «TRUE» έτσι ώστε κατά τον χειρισµό της φόρµας να 
ελέγξουµε µε µία συνθήκη αν έχει υποβληθεί η φόρµα ή όχι: «if 
(isset($_POST['submitted'])) { // Handle the form, Validate the incoming data...}». Ο 
λόγος που χρειάζεται το κρυφό πεδίο είναι επειδή ο κώδικας χειρισµού της φόρµας HTML 
είναι στην ίδια ιστοσελίδα µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η γνώση του αν υπέβαλε ο 
χρήστης την φόρµα ή όχι. Ωστόσο πρίν την συνθήκη ελέγχου εισάγουµε την εντολή PHP 
«require_once ('mysqli_connect.php');» ώστε να συµπεριληφθεί το αρχείο χειρισµού της 
σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων για να αποκτήσουµε πρόσβαση στην βάση. Επίσης, 
κατά τον χειρισµό της φόρµας δηµιουργούµε έναν πίνακα χειρισµού σφαλµάτων που 
ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση λανθασµένης ή µή εισαγωγής δεδοµένων από τους 
χρήστες «$errors = array();» έτσι ώστε αν η επικύρωση κάθε στοιχείου της φόρµας 
αποτύχει να εµφανιστεί το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. Στο τέλος των επικυρώσεων και 
πρίν εισάγουµε τα δεδοµένα ελέγχουµε αν ο πίνακας σφαλµάτων είναι µηδενικός «if 
(empty($errors)){…..}»  και εφόσον δεν προέκυψαν λάθη κατά την επικύρωση των 
δεδοµένων προχωρούµε στην εισαγωγή των δεδοµένων της φόρµας στην βάση δεδοµένων 
µε τον κώδικα PHP: 
 «$q = 'INSERT INTO traders (name,surname,father_name,afm, municipal_department, 
address, telephone) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)'; 
$stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssssss', $n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t ); 
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mysqli_stmt_execute($stmt);» 
όπου µε το ερώτηµα SQL: «'INSERT INTO traders (name,surname,father_name,afm, 
municipal_department, address, telephone) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)» εισάγουµε τα 
δεδοµένα στην βάση σε συνδυασµό µε έτοιµες εντολές (prepared statements) (Ullman, E. 
Larry (Larry Edward), 2009) στα πλαίσια της πολιτικής ασφαλείας για αποφυγή επιθέσεων 
µε ‘ενέσεις’ SQL. Όπως υπονοεί το όνοµα, πρόκειται για προσπάθειες προσθήκης 
κακόβουλου κώδικα στα ερωτήµατα SQL µιας τοποθεσίας. Ένας σκοπός αυτών των 
επιθέσεων είναι η δηµιουργία εσφαλµένων συντακτικά ερωτηµάτων, που θα αποκαλύψουν 
κάτι σχετικά µε το σενάριο ή τη βάση δεδοµένων στο µήνυµα σφάλµατος που θα 
εµφανιστεί. Μια ακόµη µεγαλύτερη φιλοδοξία του εισβολέα είναι να κατάφερα να 
τροποποιήσει, να καταστρέψει, ή να αποκαλύψει τα αποθηκεuµένα δεδοµένα.. Οι έτοιµες 
εντολές προστέθηκαν στην έκδοση 4.1 της MySQL, και η ΡΗΡ τις υποστηρίζει από την 
έκδοση 5 και µετά (χάρη στη βελτιωµένη επέκταση συναρτήσεων της MySQL). Όταν δε 
χρησιµοποιούνται έτοιµες εντολές, ολόκληρο το ερώτηµα, µαζί µε τη σύνταξη της SQL 
και τις συγκεκριµένες τιµές, στέλνεται στη MySQL ως µία επιµήκης συµβολοσειρά. Η 
MySQL αναλύει συντακτικά το ερώτηµα και το εκτελεί. Με ένα έτοιµο ερώτηµα, πρώτα 
στέλνεται η σύνταξη της SQL στη MySQL όπου αναλύεται για να εξασφαλιστεί η ορ-
θότητα της. Στη συνέχεια, στέλνονται ξεχωριστά οι τιµές· η MySQL συναρµολογεί το 
ερώτηµα µε αυτές τις τιµές και το εκτελεί. Έτσι, µε την συνάρτηση «mysqli_prepare($dbc, 
$q)» αναλύεται το ερώτηµα «$q» συντακτικά από την MySQL αλλά δεν θα το εκτελέσει. 
Κατόπιν, δεσµεύουµε (bind) τα δεσµευτικά θέσης σε µεταβλητές της ΡΗΡ µε την 
συνάρτηση «mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssssss', $n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t)» . 
Με άλλα λόγια, δηλώνουµε ότι µια µεταβλητή θα χρησιµοποιηθεί στη θέση ενός 
ερωτηµατικού, κάποια άλλη στη θέση του επόµενου, κ.ο.κ.. Ο χαρακτήρας «’s’» δείχνει το 
είδος της αναµενόµενης τιµής, µε βάση τον Πίνακα 3. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το 
ερώτηµα αναµένει να δεχθεί όλους τους υπόλοιπους τύπους. Τέλος, µε την συνάρτηση  
«mysqli_stmt_execute($stmt);» εκτελείται το ερώτηµα και οι τιµές εισάγονται στην βάση. 

 
Πίνακας 3: Χρησιµοποιούµε αυτούς τους χαρακτήρες για να ενηµερώσουµε τη συνάρτηση 

mysqli_stmt_bind_param () για τι είδους τιµές να περιµένει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην συνέχεια του κώδικα  µε την συνάρτηση «if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 
1) {…» ελέγχουµε αν όντως εισαχθεί µία εγγραφή στην βάση ενώ µε τον κώδικα PHP: 
   « if (($_POST['municipal_department'])!= 'Select One') { 
          $experiment = $_POST['municipal_department']; 
         $z = "SELECT municipality FROM municipalities INNER JOIN 
municipal_department USING (municipality_code) WHERE municipal_department 
='{$experiment}'"; 
        $w = mysqli_query ($dbc, $z); 
         if (mysqli_num_rows($w) > 0) { 
    while ($cow = mysqli_fetch_array ($w, MYSQLI_NUM)) { 

Τύποι δεσµευµένων τιµών 
Γράµµα Αντιστοιχία 

d ∆εκαδικός 
ί Ακέραιος 
b Μεγάλο αντικείµενο (δυαδικά 
 δεδοµένο) 
s Όλοι οι άλλοι τύποι 



26 
 

    echo "<p>The trader $sn has been added.Your minicipality is 
$cow[0]</p>";  }» εκτελούµε ένα δεύτερο ερώτηµα SQL «SELECT municipality FROM 
municipalities INNER JOIN (Σταυρακουδης, Αθανάσιος, 2010) municipal_department 
USING (municipality_code) WHERE municipal_department ='{$experiment}'» στην βάση 
αναζητώντας τον ∆ήµο στον οποίο αντιστοιχίζεται το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης «$_POST['municipal_department']» το οποίο καταχωρούµε 
στην µεταβλητή «$experiment» και αφού ελέγξουµε ότι όντως ο χρήστης έχει επιλέξει 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα «if (($_POST['municipal_department'])!= 'Select One') {…». Έτσι 
µε την συνάρτηση «mysqli_fetch_array()» αντλούµε τον ∆ήµο «$cow[0]» στον οποίον 
ανήκει ο συναλλασσόµενος και σε συνδυασµό µε την µεταβλητή «$sn» από το 
προηγούµενο ερώτηµα εκτυπώνουµε στην κορυφή της ιστοσελίδας το επώνυµο του 
συναλλασσόµενου και τον ∆ήµο στον οποίον ανήκει το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης (εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8: Μήνυµα επιβεβαίωσης επιτυχούς εισαγωγής δεδοµένων και επανεµφάνιση φόρµας για 

νέα καταχώρηση. 
 
Τέλος, αν το ερώτηµα εισαγωγής της εγγραφής στον πίνακα «traders» αποτύχει τότε 
εµφανίζεται το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος και η βάση µαζί µε τις έτοιµες εντολές 
κλείνουν και η φόρµα επανεκινείται: 
«else { // Error! 
 $errors[] = 'The trader could not be added to the database! The AFM already exists'; 
mysqli_error($dbc); 
mysqli_close($dbc); // Close the database connection.}// Close this prepared statement: 
mysqli_stmt_close($stmt);   
// Clear $_POST: 
$_POST = array();» 
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Πρίν τελειώσουµε το σενάριο στα πλαίσια της πολιτικής ασφαλείας για αµυντικό 
προγραµµατισµό (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) ελέγχουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων «$errors[]» για τυχόν καταχωρήσεις «if ( !empty($errors) && 
is_array($errors) ) {…» και αν υπάρχουν σαρώνουµε τον πίνακα και εµφανίζουµε τις 
καταχωρήσεις λαθών «echo '<h1>Error!</h1> 
<p style="font-weight: bold; color: #C00">The following error(s) occurred:<br />'; 
foreach ($errors as $msg) {echo " - $msg<br />\n";}» µε ένα προτρεπτικό µήνυµα στον 
χρήστη να προσπαθήσει και πάλι «echo 'Please try again.</p>';» (εικόνα 9) . 

 
Εικόνα 9: Μηνύµατα σφάλµατος σε περίπτωση µη συµπλήρωσης υποχρεωτικών πεδίων ή 

εσφαλµένης καταχώρησης δεδοµένων από τον χρήστη. 
 
Γ. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας φόρµας εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «trmeno» της 
βάσης php:  
∆ηµιουργούµε µία φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «trmeno» της βάσης php µε 
το σενάριο PHP µε το όνοµα  add_meno.php: Μέσα στο σενάριο δηµιουργούµε δύο 
φόρµες HTML για την εισαγωγή πεδίων εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «trmeno». 
Ειδικότερα, για την πρώτη φόρµα εισάγουµε ένα ραδιοκουµπί µε την ετικέτα HTML 
«div><b>AFM:</b> <p><input type="radio" name="afm" value="existing" <?php if 
(isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'existing') ) echo ' checked="checked"'; ?> 
/>» µε το όνοµα «existing» έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αν ο 
συναλλασσόµενος έχει ήδη καταχωρηθεί από την προηγούµενη φόρµα «traders.php» να 
µπορεί να επιλέξει το «afm» του µε ένα πεδίο κειµένου που αντλεί τα δεδοµένα του µε ένα 
ερώτηµα SQL «SELECT afm FROM traders ORDER BY afm ASC». Έτσι, συνεχίζοντας 
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την προηγούµενη ετικέτα HTML µε το ραδιοκουµπί µε την ετικέτα «Existing =><select 
name="existing"><option>Select One</option> <?php» εισάγουµε τον εξής κώδικα 
PHP: « 
$q = "SELECT afm FROM traders ORDER BY afm ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
                echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if (isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == $row[0]) ) echo 
'selected="selected"'; 
                       echo ">$row[0]</option>\n";   } 
              } else {echo '<option>Please add a new afm.</option>';    }?> </select></p>». 
Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το ερώτηµα SQL στην µεταβλητή «$q», ενώ µε την συνάρτηση 
«mysqli_query ()» ανοίγουµε την βάση δεδοµένων µε παραµέτρους την µεταβλητή του 
ονόµατος της βάσης «$dbc», την οποία έχουµε ορίσει στο σενάριο PHP 
«mysqli_connect.php» το οποίο και συµπεριλαµβάνουµε στο τρέχον σενάριο µε την 
συνάρτηση «require_once ('../mysqli_connect.php')» και την µεταβλητή «$q». Το 
αποτέλεσµα το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$r» την οποία χρησιµοποιούµε ως 
παράµετρο στην συνάρτηση «mysqli_num_rows($r)» για να διαπιστώσουµε αν 
επεστράφησαν κάποιες εγγραφές από την βάση και αν ναι τότε µε την συνάρτηση 
«mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM))» (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) 
αποθηκεύουµε τις εγγραφές στην µεταβλητή «$row» τις οποίες µετά εµφανίζουµε στο 
κουµπί επιλογής (Εικόνα 10). 

 
Εικόνα 10 : Κοµµάτι της φόρµας HTML εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «trmeno» της βάσης 

δεδοµένων php. 
 
Στην συνέχεια της φόρµας HTML εισάγουµε ένα δεύτερο ραδιοκουµπί συνδέοντας το 
όµως µε το προηγούµενο ραδιοκουµπί µε το ίδιο όνοµα και την ετικέτα HTML:  
«<p><input type="radio" name="afm" value="new" <?php if (isset($_POST['afm']) && 
($_POST['afm'] == 'new') ) echo ' checked="checked"'; ?> /> New =>» (εικόνα 11). 

 
Εικόνα 11 : ∆εύτερο ραδιοκουµπί και πεδία πρώτης φόρµας HTML. 

 
Κατόπιν, όπως φαίνεται και στην εικόνα 11 εισάγουµε τα πεδία για την καταχώρηση του 
νέου συναλλασσόµενου στον πίνακα «traders» µε τις εξής ετικέτες HTML: 
Ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «AFM: <input type="text" name="afm2:" 
size="20" maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; 
?>" /> «το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «afm», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: 
«<b>Name:</b><input type="text" name="name" size="30" maxlength="20" 
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value="<?php if (isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «name», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «    
<b>Surname:</b><input type="text" name="surname" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['surname'])) echo $_POST['surname']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «surname»,  ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML:                   
«<p><b>Fahter_name:</b><input type="text" name="father_name" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['father_name'])) echo 
$_POST['father_name']; ?>" />» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο « father_name », ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Address:</b><input type="text" name="address" 
size="30" maxlength="40" value="<?php if (isset($_POST['address'])) echo 
$_POST['address']; ?>" /></p>» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «address», ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Telephone:</b><input type="text" 
name="telephone" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['telephone'])) echo htmlspecialchars($_POST['telephone']); ?>" /> 
(optional)» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «telephone» και τέλος ένα πεδίο πλαισίου 
λίστας µε την ετικέτα HTML:«<p><b>Municipal_department:</b> <select 
name="municipal_department"><option>Select One</option>». 
Το πεδίο «municipal_department» είναι ένα πλαίσιο λίστας που αντλεί τα δεδοµένα του 
από τον πίνακα «municipal_department» µε το ερώτηµα SQL «SELECT 
municipal_department FROM municipal_department ORDER BY municipality_code 
ASC» µε τον κώδικα PHP « <?php $q = "SELECT municipal_department FROM 
municipal_department ORDER BY municipality_code ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
              echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if (isset($_POST['municipal_department']) && ($_POST['municipal_department'] 
== $row[0]) ) echo ' selected="selected"';  echo ">$row[0]</option>\n";  } 
  } else { echo '<option>Please add a new municipal_department.</option>'; 
}mysqli_close($dbc); // Close the database connection.?> » (εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12: Πλαίσιο λίστας για το πεδίο «municipal_department» της πρώτης φόρµας. 

 
Στην συνέχεια, σε κάθε πεδίο µε λίγο κώδικα PHP, όπως για παράδειγµα το πεδίο του 
«afm» µε τον κώδικα: «if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; » κάνουµε την 
φόρµα παραµένουσα.  
Όσον αφορά την δεύτερη φόρµα HTML δηµιουργούµε τα εξής πεδία που αντιστοιχούν 
στα πεδία του πίνακα «trmeno» (εικόνα 13):  
Εισάγουµε ένα κείµενο εισαγωγής µε την ετικέτα HTML «<p><b>Protocol 
Number:</b><input type="text" name="protocol_number2" size="30" maxlength="20" 
value="<?php if (isset($_POST['protocol_number2'])) echo $_POST['protocol_number2']; 
?>" /></p>» µε το όνοµα «protocol_number2» το οποίο πεδίο αντιστοιχεί στο πεδίο 
«protocol_number2» του πίνακα «trmeno» και ένα πεδίο επιλογής ηµεροµηνίας µε την 
ετικέτα HTML: «<p><b>Application Date:</b><?php  make_calendar_pulldowns(); ?>      
( Optional:   If not selected current timestamp will be added)</p>» όπου στην τιµή της 
εισάγουµε τον κώδικα PHP: « make_calendar_pulldowns();» ο οποίος κώδικας είναι 
κλήση µίας συνάρτησης υπολογισµού των πεδίων της ηµεροµηνίας (µήνας, ηµέρα, έτος) 
την οποία συνδέουµε µε το τρέχον σενάριο µε µία εντολή PHP συµπερίληψης του αρχείου 
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υλοποίησης της συνάρτησης «require_once ('../includes/dateform.php');». Προϋπόθεση, 
ωστόσο, για να λειτουργήσει η συνάρτηση της ηµεροµηνίας απαιτείται ο ορισµός στην 
αρχή του σεναρίου της ζώνης ώρας «date_default_timezone_set ('Europe/Athens');». 
Επίσης, εισάγουµε ένα πεδίο επιλογής «<b>Trader type:</b><select 
name="trader_type"><option>Select One</option><?php foreach ($trtype as $key => 
$value) { echo "<option value=\"$value\">$value</option>\n";}?> </select></p>» του 
οποίου οι τιµές του πεδίου καθορίζονται από µία µεταβλητή: «$trtype = array (10 => 
'importer', 20 =>'exporter', 30 =>'wholesaler', 40 => 'retailer',50 =>'producer', 60 
=>'others');», οι οποίες περιλαµβάνουν τις αποδεκτές τιµές που µπορεί να δεχτεί το πεδίο 
«trader_type» του πίνακα «trmeno»,την οποία ορίζουµε στην αρχή του σεναρίου,  ένα 
δεύτερο πεδίο επιλογής «<b>Payment:</b><select name="payment"><option>Select 
One</option><?php foreach ($pay as $value) { echo "<option value=\"$value\""; echo 
">$value</option>\n"; ?>» του οποίου οι αποδεκτές τιµές ορίζονται στην αρχή του 
σεναρίου µε την µεταβλητή « $pay = array (600, 300, 150, 0); », ένα πεδίο κειµένου « 
<p><b>Number_meno:</b><input type="text" name="ameno" size="30" maxlength="6" 
value="<?php if (isset($_POST['ameno'])) echo $_POST['ameno']; ?>" /></p> » και ένα 
δεύτερο « <p><b>Packing number:</b><input type="text" name="packing_number" 
size="30" maxlength="5" value="<?php if (isset($_POST['packing_number'])) echo 
$_POST['packing_number']; ?>" /></p> » και τέλος ένα προαιρετικό πεδίο εισαγωγής 
σχολίων « <p><b>Info:</b><input type="text" name="info2" size="50" maxlength="255" 
value="<?php if (isset($_POST['info2'])) echo htmlspecialchars($_POST['info2']); ?>" /> 
(optional)</p> ». Σε όλα τα παραπάνω πεδία µε λίγο κώδικα PHP όπως για παράδειγµα το 
πεδίο του «Number_meno» µε τον κώδικα PHP «if (isset($_POST['ameno'])) echo 
$_POST['ameno'];» κάνουµε την φόρµα παραµένουσα. 

 
Εικόνα 13 : Η δεύτερη φόρµα HTML εισαγωγής δεδοµένων του σεναρίου «add_meno.php». 

 
Πρίν ξεκινήσουµε τον χειρισµό των φορµών περικλείουµε τα πεδία των φορµών σε µία 
ετικέτα HTML : «<form enctype="multipart/form-data" action="add_meno.php" 
method="post"> (εδώ µπαίνουν οι παραπάνω ετικέτες) </form>» , ένα κουµπί υποβολής : 
«<div align="center"><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></div>» 
και ένα κρυφό πεδίο «<input type="hidden" name="submitted" value="TRUE" />» µε το 
όνοµα «submitted» έτσι ώστε κατά τον χειρισµό της φόρµας να ελέγξουµε µε µία συνθήκη 
αν έχει υποβληθεί η φόρµα ή όχι ώστε να προχωρήσουµε στις επικυρώσεις των πεδίων των 
φορµών HTML: if (isset($_POST['submitted'])) {(εδώ γίνονται οι επικυρώσεις των 
πεδίων). Παράλληλα, κατά τον χειρισµό της φόρµας δηµιουργούµε έναν πίνακα χειρισµού 
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σφαλµάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση λανθασµένης ή µή εισαγωγής 
δεδοµένων από τους χρήστες «$errors = array();» έτσι ώστε αν η επικύρωση κάθε 
στοιχείου της φόρµας αποτύχει να εµφανιστεί το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος.  
Ειδικότερα, σχετικά µε την επικύρωση των πεδίων : Για την επικύρωση του πεδίου 
«protocol_number2» εισάγουµε τον κώδικα PHP «if 
(!empty($_POST['protocol_number2'])) {$pn = trim($_POST['protocol_number2']);} else 
{  $errors[] = 'Please enter the protocol_number2!'; }» όπου ελέγχουµε αν υποβλήθηκε 
κάποιο πρωτόκολλο ως συµβολοσειρά και µε την συνάρτηση «trim()» καθαρίζουµε την 
συµβολοσειρά από περιττά κενά, διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε 
το πρώτο σφάλµα µηνύµατος. Για την επικύρωση του πεδίου της ηµεροµηνίας 
«Application Date» εισάγουµε τον κώδικα PHP :  
«$m = (!empty($_POST['month'])) && (($_POST['month'])!=1) ? $_POST['month'] : 
NULL; 
$d = (!empty($_POST['day'])) && (($_POST['day'])!=1)? $_POST['day'] : NULL; 
$y = (!empty($_POST['year'])) && (($_POST['year'])!=2006) ? $_POST['year'] : NULL; 
if (checkdate($m, $d, $y)) { 
    $stamp = mktime(0,0,0,$m,$d,$y); 
    $ad = date('Y-m-d',$stamp); }  
else {   $ad = date('Y-m-d');}» όπου κάθε υποπεδίο της ηµεροµηνίας ελέγχεται αν είναι 
κενό ή έχει την προεπιλεγµένη τιµή οπότε σε αυτήν την περίπτωση παίρνουν την τιµή 
«NULL». Τέλος, ελέγχουµε και τα τρία υποπεδία κατά τον συγκεντρωτικό τους έλεγχο µε 
την συνάρτηση PHP «checkdate()»και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτός τύπος 
ηµεροµηνίας τότε δεν λαµβάνονται  υπόψιν οι τιµές των υποπεδίων για την συµπλήρωση 
της  µεταβλητής της ηµεροµηνίας «$ad» αλλά στην µεταβλητή αυτή καταχωρείται η 
τρέχουσα ηµεροµηνία µε την χρήση των συναρτήσεων «mktime(0,0,0,$m,$d,$y)» και 
«date('Y-m-d',$stamp)» (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009).  
Στην συνέχεια επικυρώνουµε το πεδίο «ameno» µε τον κώδικα PHP : «$pattern = 
"/\d{6}/"; 
  if (is_numeric($_POST['ameno']) && ($_POST['ameno'])!=="") { 
      $subject = trim($_POST['ameno']); 
      if (preg_match($pattern, $subject)) { $a3 = $subject;  } 
     else { // Error!   $errors[] = 'Please enter a correct six digit number';  } 
} else { //Error!   $errors[] = 'Please enter the  six digit number that Ministy of Agriculture 
provides';}» όπου χρησιµοποιούµε κανονικές παραστάσεις (Ullman, E. Larry (Larry 
Edward), 2009) µε την χρήση ποσοδεικών και κλάσεων χαρακτήρων «"/\d{6}/"» για να 
εξασφαλίσουµε ότι ο αριθµός που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης θα έχει την µορφή έξι 
ψηφίων. Στην συνέχεια, προσδιορίζουµε στην µεταβλητή «$pattern» την κανονική 
παράσταση «"/\d{6}/"» και µε µία συνθήκη ελέγχου ελέγχουµε αν η συµβολοσειρά του 
χρήστη είναι αριθµός και όχι µηδενικός, τον καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την 
συνάρτηση «trim()»και µε την συνάρτηση «preg_match()» εξασφαλίζουµε ότι πληρεί τις 
προϋποθέσεις της κανονικής παράστασης. ∆ιαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος.  
Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο «packing_number» µε τον κώδικα PHP :  
«$pattern2 = "/\d{5}/"; 
if (is_numeric($_POST['packing_number'])) { 
    $subject2 = trim($_POST['packing_number']); 
    if (preg_match($pattern2, $subject2)) {$pan = $subject2;} 
        else { // Error!//    $errors[] = 'Please enter a correct five digit number';} 
} elseif ( ($_POST['packing_number'])=="") { $pan = NULL;} 
else{$errors[] = 'Please enter the  five digit number that Ministy of Agriculture 
provides';}» όπου χρησιµοποιούµε κανονικές παραστάσεις µε την χρήση ποσοδεικών και 
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κλάσεων χαρακτήρων «"/\d{5}/"» για να εξασφαλίσουµε ότι ο αριθµός που θα 
πληκτρολογήσει ο χρήστης θα έχει την µορφή πέντε ψηφίων. Στην συνέχεια, 
προσδιορίζουµε στην µεταβλητή «$pattern2» την κανονική παράσταση «"/\d{5}/"» και µε 
µία συνθήκη ελέγχου ελέγχουµε αν η συµβολοσειρά του χρήστη είναι αριθµός και όχι 
µηδενικός, τον καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την συνάρτηση «trim()»και µε την 
συνάρτηση «preg_match()» εξασφαλίζουµε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της κανονικής 
παράστασης. Επειδή όµως, υπάρχει η περίπτωση ο συναλλασσόµενος να µην έχει αριθµό 
συσκευαστηρίου για τον λόγο αυτόν καταχωρούµε στην βάση την τιµή «NULL». 
∆ιαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα 
σφάλµατος.  
Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο «trader_type» µε τον κώδικα PHP :  
« if (!empty($_POST['trader_type']) && (($_POST['trader_type'])!= "Select One"))  
       {$tt = trim($_POST['trader_type']);} 
       else {$errors[] = 'Please enter the traders type!';}» όπου ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί 
κάποια τιµή διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος..  
Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο «payment» µε τον κώδικα PHP :  
«if (!empty($_POST['payment']) && (($_POST['payment'])!= "Select One") 
&&(is_numeric($_POST['payment']))  ) 
          { $pm =$_POST['payment'];} 
 else{ switch ($_POST['trader_type']) { 
           case 'importer' :  
          $pm =$pay[0]; 
                     break; 
           case 'exporter' :  
                      $pm =$pay[1]; 
                      break; 
           case 'producer' :  
           $pm =$pay[3]; 
                      break; 
           case 'retailel' :  
           $pm =$pay[2]; 
                      break; 
           case 'wholesaler' :  
           $pm =$pay[1]; 
           break; 
           case 'others' :  
           $pm =$pay[0]; 
           break; 
          default : 
           $pm =$pay[3]; 
            break; 
} // end of switch. 
} // end of else»,  όπου ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί κάποια τιµή µε την 
συνάρτηση«empty()»:  «!empty($_POST['payment']» και δεν είναι η προεπιλεγµένη 
επιλογή «$_POST['payment'])!= "Select One"» και είναι αριθµός µε την συνάρτηση 
«is_numeric()»: «is_numeric($_POST['payment'])», διαφορετικά συµπληρώνουµε την 
µεταβλητή του πεδίου «$pm» µε µία εντολή πολλαπλής επιλογής ανάλογα µε την τιµή του 
πεδίου «trader_type». 
Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο «'info2'» µε τον κώδικα PHP : « $in = 
(!empty($_POST['info2'])) ? trim($_POST['info2']) : NULL;» όπου ελέγχουµε αν έχει 
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καταχωρηθεί τιµή οπότε την καθαρίζουµε από τα κενά µε την συνάρτηση «trim()» και την 
καταχωρούµε στην µεταβλητή του πεδίου «$in» διαφορετικά καταχωρούµε την τιµή 
«NULL». ∆εν συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε κάποιο αντίστοιχο µήνυµα 
σφάλµατος διότι το πεδίο είναι προαιρετικό.  
Στην συνέχεια επικυρώνουµε τα πεδία της δεύτερης φόρµας ως εξής: 
Πρώτα µε τον κώδικα PHP: «if (isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'new') ) 
{( εδώ συµπληρώνουµε τον κώδικα που αφορά την επιλογή του ραδιοκουµπιού «new»)» 
ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί νέο «afm» οπότε επικυρώνουµε τα υπόλοιπα πεδία της 
δεύτερης φόρµας ως εξής: 
Με τον κώδικα PHP : «if (!empty($_POST['name'])) {$n = trim($_POST['name']);} else {        
$errors[] = 'Please enter the trader\'s name!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν 
έχει καταχωρηθεί ένα όνοµα για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά 
την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του 
πεδίου «$n» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «if (!empty($_POST['surname'])) {$sn = 
trim($_POST['surname']);}else {$errors[] = 'Please enter the trader\'s surname!';}» ;}» 
ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει καταχωρηθεί ένα επίθετο για τον νέο 
συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση 
«trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του πεδίου «$sn» διαφορετικά 
συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε 
τον κώδικα PHP: «if (!empty($_POST['father_name'])) {$fn= trim($_POST['father_name'] 
);}else{$errors[] = 'Please enter the trader\'s father name!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση 
«empty()» αν έχει καταχωρηθεί ένα πατρώνυµο για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε 
καθαρίζουµε από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε 
στην µεταβλητή του πεδίου «$fn» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε 
το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «if 
(!empty($_POST['address'])) {$ad = trim($_POST['address']);}else{$errors[] = 'Please 
enter the trader\'s address!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει 
καταχωρηθεί µία διεύθυνση για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά 
την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του 
πεδίου «$ad» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «$t = (!empty($_POST['telephone'])) ? 
trim($_POST['telephone']) : NULL;» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει 
καταχωρηθεί ένας τηλεφωνικός αριθµός για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε 
από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην 
µεταβλητή του πεδίου «$t» διαφορετικά καταχωρούµε την τιµή «NULL» χωρίς να 
χρειάζεται να αποθηκεύσουµε κάποιο µήνυµα σφάλµατος στον πίνακα σφαλµάτων διότι το 
πεδίο είναι προαιρετικό. Οµοίως µε τον κώδικα PHP:  
«if (($_POST['municipal_department'])== "Select One") {$errors[] = 'Please  select the 
municipal_department!';}  
else { // No municipal_department. $md = $_POST['municipal_department'];}» ελέγχουµε 
αν έχει επιλεχθεί ένα ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του πεδίου «$md» την επιλογή διαφορετικά διαφορετικά 
συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. 
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Τέλος, επικυρώνουµε το νέο «afm» του συναλλασσόµενου µε τον παρακάτω κώδικα PHP: 
if (!empty($_POST['afm2:'])) {// Validate that the number is 10 digit: 
     $pattern2 = "/\w{10}/"; 
     $subject2 = trim($_POST['afm2:']); 
     if (preg_match($pattern2, $subject2)) {  
         $a = $subject2;» όπου χρησιµοποιούµε κανονικές παραστάσεις µε την χρήση 
ποσοδεικών και κλάσεων χαρακτήρων «"/\w{10}/"» για να εξασφαλίσουµε ότι ο αριθµός 
που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης θα έχει την µορφή δέκα χαρακτήρων. Στην συνέχεια, 
προσδιορίζουµε στην µεταβλητή «$pattern2» την κανονική παράσταση «"/\w{10}/"», 
καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την συνάρτηση «trim()», αποθηκεύουµε το 
αποτέλεσµα στην µεταβλητή «$subject2» ενώ µε την συνάρτηση «preg_match(($pattern2, 
$subject2)» εξασφαλίζουµε ότι η πληκτρολογηθείσα τιµή πληρεί τις προϋποθέσεις της 
κανονικής παράστασης οπότε και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$a». Στην συνέχεια 
του παραπάνω κώδικα και εφόσον έχουµε επικυρώσει ότι το «afm» έχει καταχωρηθεί 
σωστά εισάγουµε τα στοιχεία του νέου συναλλασσόµενου στην βάση δεδοµένων µε τον 
εξής κώδικα PHP: 
« // Add the trader to the database: 
  $q = 'INSERT INTO traders (name,surname,father_name,afm, municipal_department, 
address, telephone) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)'; 
  $stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
  mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssssss', $n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t ); 
  mysqli_stmt_execute($stmt); 
  // Check the results.... 
  if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
      echo '<p>The trader has been added.</p>'; 
  } else { // Error! 
             $errors[] = 'The trader could not be added to the database! The AFM already 
exists'; 
  mysqli_error($dbc); 
 } 
// Close this prepared statement: 
mysqli_stmt_close($stmt);»  
} else { // No correct afm. 
              $errors[] = 'Please enter a 10 digit afm!'; 
   } 
} else { //No afm. 
           $errors[] = 'Please enter a  afm!'; 
}» εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL στην βάση δεδοµένων «'INSERT INTO traders 
(name,surname,father_name,afm, municipal_department, address, telephone) VALUES 
($n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t)» µε την τεχνική ασφαλείας ‘απόδοσης των ετοίµων 
εντολών’(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) και τέλος µε την συνάρτηση 
«mysqli_error()» κλείνουµε την βάση δεδοµένων. Αν η ενηµέρωση την βάσης δεδοµένων 
αποτύχει ενηµερώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα «$errors[] = 
'Please enter a 10 digit afm’» διαφορετικά αν αποτύχει η επικύρωση του «afm» που 
πληκτρολογήθηκε ενηµερώνουµε και πάλι τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος «$errors[] = 'Please enter a  afm». 
Αν ωστόσο, ο χρήστης επιλέξει το δεύτερο ραδιοκουµπί «existing» µε το οποίο δηλώνει 
ότι ο συναλλασσόµενος είναι ήδη καταχωρηµένος στην βάση δεδοµένων και επιλέξει ένα 
από τα «afm» της επιλογής (εικόνα 10) τότε σε συνέχεια της επικύρωσης του 
ραδιοκουµπιού «new» επικυρώνουµε την επιλογή µε τον κώδικα PHP:  
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«elseif(isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'existing') && ($_POST['existing'] 
!="Select One")) { // Existing afm. $a = $_POST['existing'];}  else  { // No afm selected. 
$errors[] = 'Please select new or existing afm!';}» όπου ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί το 
ραδιοκουµπί «existing» και έχει επιλεγεί κάποιο από τα προυπάρχοντα «afm», 
διαφορετικά ενηµερώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος 
«$errors[] = 'Please select new or existing afm!». 
Τέλος, ελέγχουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε τον κώδικα PHP: «if (empty($errors)) {(εδώ 
ενηµερώνουµε την βάση µε τα αντίστοιχα πεδία της φόρµας που αφορούν τα στοιχεία του 
meno)» και εφόσον ο πίνακας είναι άδειος, δηλαδή ο χρήστης συµπλήρωσε σωστά όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία τότε ενηµερώνουµε την βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία αυτά µε το 
κώδικα «$q = 'INSERT INTO trmeno  (protocol_number2, application_date2, ameno, afm, 
info2, trader_type, payment, packing_number ) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)'; 
$stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ssssssss', $pn, $ad, $a3, $a, $in, $tt, $pm, $pan ); 
mysqli_stmt_execute($stmt); 
// Check the results.... 
if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
     if ( $pan == NULL && $tt == 'producer') { 
        echo "<p>The trmeno has been added and your trmeno number is GR00000$a3</p>"; 
} elseif ($pan == NULL && $tt != 'producer') { 
echo "<p>The trmeno has been added and your trmeno number is GRSYSKE$a3</p>"; 
} else { echo "<p>The trmeno has been added and your trmeno number is 
GR$pan$a3</p>";}» όπου εκτελούµε ένα ερώτηµα ενηµέρωσης στην βάση δεδοµένων µε 
την τεχνική ασφαλείας ‘απόδοση ετοίµων εντολών’, διαφορετικά µε τον κώδικα « else { // 
Error! $errors[] = 'The trmeno could not be added to the database! The meno number 
already exists or the trader has already a meno number';}» ενηµερώνουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος.και κλείνουµε την σύνδεση µε την βάση 
µε την συνάρτηση « mysqli_error($dbc);» ενώ παράλληλα καθαρίζουµε την φόρµα µε την 
εντολή : « $_POST = array(); ». 
Στο τέλος, και στην περίπτωση που ο πίνακας σφαλµάτων έχει αποθηκευµένα µηνύµατα 
σφαλµάτων µε τον κώδικα «if ( !empty($errors) && is_array($errors) ) {echo 
'<h1>Error!</h1> <p style="font-weight: bold; color: #C00">The following error(s) 
occurred:<br />';foreach ($errors as $msg) {  echo " - $msg<br />\n"; } echo 'Please try 
again.</p>';}» εκτυπώνουµε τα µηνύµατα µε κόκκινα γράµµατα στην κορυφή της φόρµας 
και ξαναφορτώνεται η φόρµα δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να ξαναπροσπαθήσει 
(εικόνα 14). 
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Εικόνα 14:Ελλιπής καταχώρηση στοιχείων της φόρµας «trmeno» 

 
∆. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας φόρµας εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «tr365» της 
βάσης php:  
∆ηµιουργούµε µία φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «tr365» της βάσης php µε το 
σενάριο PHP µε το όνοµα  add_365.php: Μέσα στο σενάριο δηµιουργούµε δύο φόρµες 
HTML για την εισαγωγή πεδίων εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «tr365». 
 Ειδικότερα, για την πρώτη φόρµα εισάγουµε ένα ραδιοκουµπί  (εικόνα 15) µε την ετικέτα 
HTML «div><b>AFM:</b> <p><input type="radio" name="afm" value="existing" <?php 
if (isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'existing') ) echo ' checked="checked"'; ?> 
/>» µε το όνοµα «existing» έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αν ο 
συναλλασσόµενος έχει ήδη καταχωρηθεί από την προηγούµενη φόρµα «traders.php» να 
µπορεί να επιλέξει το «afm» του µε ένα πεδίο κειµένου που αντλεί τα δεδοµένα του µε ένα 
ερώτηµα SQL «SELECT afm FROM traders ORDER BY afm ASC» Έτσι, συνεχίζοντας 
την προηγούµενη ετικέτα HTML µε το ραδιοκουµπί µε την ετικέτα «Existing =><select 
name="existing"><option>Select One</option><?php» εισάγουµε τον κώδικα PHP:  
«$q = "SELECT afm FROM traders ORDER BY afm ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
                echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if (isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == $row[0]) ) echo 
'selected="selected"'; 
                       echo ">$row[0]</option>\n";   } 
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              } else {echo '<option>Please add a new afm.</option>';    }?> </select></p>» . 
Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το ερώτηµα SQL στην µεταβλητή «$q», ενώ µε την συνάρτηση 
«mysqli_query ()» ανοίγουµε την βάση δεδοµένων µε παραµέτρους την µεταβλητή του 
ονόµατος της βάσης «$dbc», την οποία έχουµε ορίσει στο σενάριο PHP 
«mysqli_connect.php» το οποίο και συµπεριλαµβάνουµε στο τρέχον σενάριο µε την 
συνάρτηση «require_once ('../mysqli_connect.php')» και την µεταβλητή «$q». Το 
αποτέλεσµα το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$r» την οποία χρησιµοποιούµε ως 
παράµετρο στην συνάρτηση «mysqli_num_rows($r)» για να διαπιστώσουµε αν 
επεστράφησαν κάποιες εγγραφές από την βάση και αν ναι τότε µε την συνάρτηση 
«mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM))» (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) 
αποθηκεύουµε τις εγγραφές στην µεταβλητή «$row» τις οποίες µετά εµφανίζουµε στο 
κουµπί επιλογής (Εικόνα 15). 

 
Εικόνα 15 : Κοµµάτι της φόρµας HTML εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «tr365» της βάσης 

δεδοµένων «php». 
 
Στην συνέχεια της φόρµας HTML εισάγουµε ένα δεύτερο ραδιοκουµπί συνδέοντας το 
όµως µε το προηγούµενο ραδιοκουµπί µε το ίδιο όνοµα και την ετικέτα HTML:  
«<p><input type="radio" name="afm" value="new" <?php if (isset($_POST['afm']) && 
($_POST['afm'] == 'new') ) echo ' checked="checked"'; ?> /> New =>» (Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16 : ∆εύτερο ραδιοκουµπί και πεδία πρώτης φόρµας HTML. 

 
Κατόπιν, όπως φαίνεται και στην εικόνα 16 εισάγουµε τα πεδία για την καταχώρηση του 
νέου συναλλασσόµενου στον πίνακα «traders» µε τις εξής ετικέτες HTML: 
Ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «AFM: <input type="text" name="afm2:" 
size="20" maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; 
?>" /> «το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «afm», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: 
«<b>Name:</b><input type="text" name="name" size="30" maxlength="20" 
value="<?php if (isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «name», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «    
<b>Surname:</b><input type="text" name="surname" size="30" maxlength="40" 
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value="<?php if (isset($_POST['surname'])) echo $_POST['surname']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «surname»,  ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML:                   
«<p><b>Fahter_name:</b><input type="text" name="father_name" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['father_name'])) echo 
$_POST['father_name']; ?>" />» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο « father_name », ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Address:</b><input type="text" name="address" 
size="30" maxlength="40" value="<?php if (isset($_POST['address'])) echo 
$_POST['address']; ?>" /></p>» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «address», ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Telephone:</b><input type="text" 
name="telephone" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['telephone'])) echo htmlspecialchars($_POST['telephone']); ?>" /> 
(optional)» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «telephone» και τέλος ένα πεδίο πλαισίου 
λίστας µε την ετικέτα HTML:«<p><b>Municipal_department:</b> <select 
name="municipal_department"><option>Select One</option>». 
Το πεδίο «municipal_department» είναι ένα πλαίσιο λίστας που αντλεί τα δεδοµένα του 
από τον πίνακα «municipal_department» µε το ερώτηµα SQL «SELECT 
municipal_department FROM municipal_department ORDER BY municipality_code 
ASC» µε τον κώδικα PHP « <?php $q = "SELECT municipal_department FROM 
municipal_department ORDER BY municipality_code ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
              echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if (isset($_POST['municipal_department']) && ($_POST['municipal_department'] 
== $row[0]) ) echo ' selected="selected"';  echo ">$row[0]</option>\n";  } 
  } else { echo '<option>Please add a new municipal_department.</option>'; 
}mysqli_close($dbc); // Close the database connection.?> ». Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το 
ερώτηµα SQL στην µεταβλητή «$q», ενώ µε την συνάρτηση «mysqli_query ()» ανοίγουµε 
την βάση δεδοµένων µε παραµέτρους την µεταβλητή του ονόµατος της βάσης «$dbc και 
την µεταβλητή «$q». Το αποτέλεσµα το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$r» την οποία 
χρησιµοποιούµε ως παράµετρο στην συνάρτηση «mysqli_num_rows($r)» για να 
διαπιστώσουµε αν επεστράφησαν κάποιες εγγραφές από την βάση και αν ναι τότε µε την 
συνάρτηση «mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM))» αποθηκεύουµε τις εγγραφές στην 
µεταβλητή «$row» τις οποίες µετά εµφανίζουµε στο κουµπί επιλογής (Εικόνα 17). 

 
Εικόνα 17: Πλαίσιο λίστας για το πεδίο «municipal_department» της πρώτης φόρµας. 

 
Στην συνέχεια, σε κάθε πεδίο µε λίγο κώδικα PHP, όπως για παράδειγµα το πεδίο του 
«afm» µε τον κώδικα: «if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; » κάνουµε την 
φόρµα παραµένουσα.  
 
Όσον αφορά την δεύτερη φόρµα HTML δηµιουργούµε τα εξής πεδία που αντιστοιχούν 
στα πεδία του πίνακα «tr365» (εικόνα 13):  
Εισάγουµε ένα κείµενο εισαγωγής µε την ετικέτα HTML «<p><b>Protocol 
Number:</b><input type="text" name="protocol_number" size="30" maxlength="20" 
value="<?php if (isset($_POST['protocol_number2'])) echo $_POST['protocol_number']; 
?>" /></p>» µε το όνοµα «protocol_number» το οποίο πεδίο αντιστοιχεί στο πεδίο 
«protocol_number» του πίνακα «tr365» και ένα προαιρετικό πεδίο επιλογής ηµεροµηνίας 
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µε την ετικέτα HTML: «<p><b>Application Date:</b><?php 
make_calendar_pulldowns();?> ( Optional:   If not selected current timestamp will be 
added)</p>» όπου στην τιµή της εισάγουµε τον κώδικα PHP: « 
make_calendar_pulldowns();» ο οποίος κώδικας είναι κλήση µίας συνάρτησης 
υπολογισµού των πεδίων της ηµεροµηνίας (µήνας, ηµέρα, έτος) την οποία συνδέουµε µε 
το τρέχον σενάριο µε µία εντολή PHP συµπερίληψης του αρχείου υλοποίησης της 
συνάρτησης «require_once ('../includes/dateform.php');». Προϋπόθεση, ωστόσο, για να 
λειτουργήσει η συνάρτηση της ηµεροµηνίας απαιτείται ο ορισµός στην αρχή του σεναρίου 
της ζώνης ώρας µε την συνάρτηση «date_default_timezone_set ('Europe/Athens');».Αν ο 
χρήστης δεν εισάγει ηµεροµηνία τότε κατά την επικύρωση του πεδίου θα εισαχθεί η 
τρέχουσα ηµεροµηνία. Επίσης, εισάγουµε ένα προαιρετικό πεδίο εισαγωγής κειµένου µε 
την ετικέτα HTML: «<p><b>Number_365:</b><input type="text" name="register_365" 
size="30" maxlength="8" value="<?php if (isset($_POST['register_365'])) echo 
$_POST['register_365']; ?>" />( Optional:   If not selected a number will be added 
automatically)</p>» το οποίο αφορά τον αριθµό του πεδίου «register_365» και αν ο 
χρήστης δεν εισάγει τιµή τότε καταχωρείται στην βάση µία προεπιλεγµένη τιµή της οποίας 
η τιµή καθορίζεται στην επικύρωση του πεδίου.  Τέλος, εισάγουµε ένα προαιρετικό πεδίο 
κειµένου για σχόλια µε την ετικέτα: « <p><b>Info:</b><input type="text" name="info2" 
size="50" maxlength="255" value="<?php if (isset($_POST['info2'])) echo 
htmlspecialchars($_POST['info2']); ?>" /> (optional)</p> ». 
Σε όλα τα παραπάνω πεδία µε λίγο κώδικα PHP όπως για παράδειγµα το πεδίο του 
«Number_365» µε τον κώδικα PHP «if (isset($_POST[' register_365'])) echo $_POST[' 
register_365'];» κάνουµε την φόρµα παραµένουσα..  

 
Εικόνα 18 : Η δεύτερη φόρµα HTML εισαγωγής δεδοµένων του σεναρίου «add_365.php». 

 
Πρίν ξεκινήσουµε τον χειρισµό των φορµών περικλείουµε τα πεδία των φορµών σε µία 
ετικέτα HTML : «<form enctype="multipart/form-data" action=" add_365.php" 
method="post"> (εδώ µπαίνουν οι παραπάνω ετικέτες) </form>» , ένα κουµπί υποβολής : 
«<div align="center"><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></div>» 
και ένα κρυφό πεδίο «<input type="hidden" name="submitted" value="TRUE" />» µε το 
όνοµα «submitted» έτσι ώστε κατά τον χειρισµό της φόρµας να ελέγξουµε µε µία συνθήκη 
αν έχει υποβληθεί η φόρµα ή όχι ώστε να προχωρήσουµε στις επικυρώσεις των πεδίων των 
φορµών HTML: if (isset($_POST['submitted'])) {(εδώ γίνονται οι επικυρώσεις των 
πεδίων). Παράλληλα, κατά τον χειρισµό της φόρµας δηµιουργούµε έναν πίνακα χειρισµού 
σφαλµάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση λανθασµένης ή µή εισαγωγής 
δεδοµένων από τους χρήστες «$errors = array();» έτσι ώστε αν η επικύρωση κάθε 
στοιχείου της φόρµας αποτύχει να εµφανιστεί το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
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Ειδικότερα, σχετικά µε την επικύρωση των πεδίων : Αρχικά ορίζουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων «$errors = array();» και στην συνέχεια για την επικύρωση του πεδίου 
«protocol_number2» εισάγουµε τον κώδικα PHP «if 
(!empty($_POST['protocol_number'])) {$pn = trim($_POST['protocol_number']);} else {  
$errors[] = 'Please enter the protocol_number2!'; }» όπου ελέγχουµε αν υποβλήθηκε 
κάποιο πρωτόκολλο ως συµβολοσειρά και µε την συνάρτηση «trim()» καθαρίζουµε την 
συµβολοσειρά από περιττά κενά, διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε 
το πρώτο σφάλµα µηνύµατος. Για την επικύρωση του πεδίου της ηµεροµηνίας 
«Application Date» εισάγουµε τον κώδικα PHP :  
«$m = (!empty($_POST['month'])) && (($_POST['month'])!=1) ? $_POST['month'] : 
NULL; 
$d = (!empty($_POST['day'])) && (($_POST['day'])!=1)? $_POST['day'] : NULL; 
$y = (!empty($_POST['year'])) && (($_POST['year'])!=2006) ? $_POST['year'] : NULL; 
if (checkdate($m, $d, $y)) { 
    $stamp = mktime(0,0,0,$m,$d,$y); 
    $ad = date('Y-m-d',$stamp); }  
else {   $ad = date('Y-m-d');}» όπου κάθε υποπεδίο της ηµεροµηνίας ελέγχεται αν είναι 
κενό ή έχει την προεπιλεγµένη τιµή οπότε σε αυτήν την περίπτωση παίρνουν την τιµή 
«NULL». Τέλος, ελέγχουµε και τα τρία υποπεδία κατά τον συγκεντρωτικό τους έλεγχο µε 
την συνάρτηση «checkdate()» και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτός τύπος 
ηµεροµηνίας τότε δεν λαµβάνονται  υπόψιν οι τιµές των υποπεδίων για την συµπλήρωση 
της  µεταβλητής της ηµεροµηνίας «$ad» αλλά στην µεταβλητή αυτή καταχωρείται η 
τρέχουσα ηµεροµηνία µε την χρήση των συναρτήσεων «mktime(0,0,0,$m,$d,$y)» και 
«date('Y-m-d',$stamp)» . 
 Στην συνέχεια επικυρώνουµε το πεδίο «tr365» µε τον κώδικα PHP : 
 «$pattern = "/^580\d\d\d\d\d/"; 
   if (is_numeric($_POST['register_365']) OR ($_POST['register_365'])!=="") { 
       $subject = trim($_POST['register_365']); 
       if (preg_match($pattern, $subject))  
            $a3 = $subject;}» για να εξασφαλίσουµε ότι ο αριθµός που θα πληκτρολογήσει ο 
χρήστης θα έχει την µορφή «"/^580\d\d\d\d\d/"». Στην συνέχεια, προσδιορίζουµε στην 
µεταβλητή «$pattern» την κανονική παράσταση "/^580\d\d\d\d\d/"» και µε µία συνθήκη 
ελέγχου ελέγχουµε αν η συµβολοσειρά του χρήστη είναι αριθµός και όχι µηδενικός, τον 
καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την συνάρτηση «trim()»και µε την συνάρτηση 
«preg_match()» εξασφαλίζουµε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις της κανονικής παράστασης. 
∆ιαφορετικά, σε συνέχεια του ελέγχου συµπληρώνουµε τον κώδικα PHP: «else {     $z = 
"SELECT register_365 FROM tr365  ORDER BY register_365 DESC";  
     $h = mysqli_query ($dbc, $z); 
     if (mysqli_num_rows($h) > 0) { 
         $cow = mysqli_fetch_array ($h, MYSQLI_NUM);  
         $a3 = substr_replace(($cow[0]+1),((date('Y')-2000)),3,2);   
     } else { // Error! 
         $errors[] = 'The is no tr365 number added to the database! Please enter a 
correct number like 580(municipality)10(20"10")xxx(three digit number'; 
                   mysqli_error($dbc); 
                   mysqli_close($dbc); // Close the database connection. }}» όπου µε ένα 
ερώτηµα SQL «SELECT register_365 FROM tr365  ORDER BY register_365 DESC» 
αντλούµε από τον πίνακα « tr365» την τελευταία καταχωρηθείσα τιµή την οποία µε την 
συνάρτηση « mysqli_fetch_array ($h, MYSQLI_NUM)» την αποθηκεύουµε στην 
µεταβλητή «$cow» και στην συνέχεια µε την συνάρτηση « 
substr_replace(($cow[0]+1),((date('Y')-2000)),3,2);» µορφοποιούµε µε την µορφή που 
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επιθυµούµε (προσαυξηµένο κατά µία µονάδα και συµπεριλαµβάνοντας στο εσωτερικό του 
την τρέχουσα ηµεροµηνία του έτους σε µορφή διψήφια). Αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν 
τότε  συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος.  
Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο «'info2'» µε τον κώδικα PHP : «$in = 
(!empty($_POST['info'])) ? trim($_POST['info']) : NULL;» όπου ελέγχουµε αν έχει 
καταχωρηθεί τιµή οπότε την καθαρίζουµε από τα κενά µε την συνάρτηση «trim()» και την 
καταχωρούµε στην µεταβλητή του πεδίου «$in» διαφορετικά καταχωρούµε την τιµή 
«NULL». ∆εν συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε κάποιο αντίστοιχο µήνυµα 
σφάλµατος διότι το πεδίο είναι προαιρετικό.  
 
Στην συνέχεια επικυρώνουµε τα πεδία της δεύτερης φόρµας ως εξής: 
Πρώτα µε τον κώδικα PHP: «if (isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'new') ) 
{….» (εδώ συµπληρώνουµε τον κώδικα που αφορά την επιλογή του ραδιοκουµπιού 
«new») ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί νέο «afm» οπότε επικυρώνουµε τα υπόλοιπα πεδία της 
δεύτερης φόρµας ως εξής: 
Με τον κώδικα PHP : «if (!empty($_POST['name'])) {$n = trim($_POST['name']);} else {        
$errors[] = 'Please enter the trader\'s name!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν 
έχει καταχωρηθεί ένα όνοµα για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά 
την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του 
πεδίου «$n» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «if (!empty($_POST['surname'])) {$sn = 
trim($_POST['surname']);}else {$errors[] = 'Please enter the trader\'s surname!';}» ;}» 
ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει καταχωρηθεί ένα επίθετο για τον νέο 
συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση 
«trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του πεδίου «$sn» διαφορετικά 
συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε 
τον κώδικα PHP: «if (!empty($_POST['father_name'])) {$fn= trim($_POST['father_name'] 
);}else{$errors[] = 'Please enter the trader\'s father name!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση 
«empty()» αν έχει καταχωρηθεί ένα πατρώνυµο για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε 
καθαρίζουµε από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε 
στην µεταβλητή του πεδίου «$fn» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε 
το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «if 
(!empty($_POST['address'])) {$ad = trim($_POST['address']);}else{$errors[] = 'Please 
enter the trader\'s address!';}» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει 
καταχωρηθεί µία διεύθυνση για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε από κενά 
την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του 
πεδίου «$ad» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως µε τον κώδικα PHP: «$t = (!empty($_POST['telephone'])) ? 
trim($_POST['telephone']) : NULL;» ελέγχουµε µε την συνάρτηση «empty()» αν έχει 
καταχωρηθεί ένας τηλεφωνικός αριθµός για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε καθαρίζουµε 
από κενά την καταχώρηση µε την συνάρτηση «trim()» και την αποθηκεύουµε στην 
µεταβλητή του πεδίου «$t» διαφορετικά καταχωρούµε την τιµή «NULL» χωρίς να 
χρειάζεται να αποθηκεύσουµε κάποιο µήνυµα σφάλµατος στον πίνακα σφαλµάτων διότι το 
πεδίο είναι προαιρετικό. Οµοίως µε τον κώδικα PHP:  
«if (($_POST['municipal_department'])== "Select One") {$errors[] = 'Please  select the 
municipal_department!';}  
else { // No municipal_department. $md = $_POST['municipal_department'];}» ελέγχουµε 
αν έχει επιλεχθεί ένα ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα για τον νέο συναλλασσόµενο οπότε 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή του πεδίου «$md» την επιλογή διαφορετικά διαφορετικά 
συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. 
Τέλος, επικυρώνουµε το νέο «afm» του συναλλασσόµενου µε τον παρακάτω κώδικα PHP: 
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if (!empty($_POST['afm2:'])) {// Validate that the number is 10 digit: 
     $pattern2 = "/\w{10}/"; 
     $subject2 = trim($_POST['afm2:']); 
     if (preg_match($pattern2, $subject2)) {  
         $a = $subject2;» όπου χρησιµοποιούµε κανονικές παραστάσεις µε την χρήση 
ποσοδεικών και κλάσεων χαρακτήρων «"/\w{10}/"» για να εξασφαλίσουµε ότι ο αριθµός 
που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης θα έχει την µορφή δέκα χαρακτήρων. Στην συνέχεια, 
προσδιορίζουµε στην µεταβλητή «$pattern2» την κανονική παράσταση «"/\w{10}/"», 
καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την συνάρτηση «trim()», αποθηκεύουµε το 
αποτέλεσµα στην µεταβλητή «$subject2» ενώ µε την συνάρτηση «preg_match(($pattern2, 
$subject2)» εξασφαλίζουµε ότι η πληκτρολογηθείσα τιµή πληρεί τις προϋποθέσεις της 
κανονικής παράστασης οπότε και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$a». Στην συνέχεια 
του παραπάνω κώδικα και εφόσον έχουµε επικυρώσει ότι το «afm» έχει καταχωρηθεί 
σωστά εισάγουµε τα στοιχεία του νέου συναλλασσόµενου στην βάση δεδοµένων µε τον 
εξής κώδικα PHP: 
« // Add the trader to the database: 
  $q = 'INSERT INTO traders (name,surname,father_name,afm, municipal_department, 
address, telephone) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)'; 
  $stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
  mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssssss', $n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t ); 
  mysqli_stmt_execute($stmt); 
  // Check the results.... 
  if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
      echo '<p>The trader has been added.</p>'; 
  } else { // Error! 
             $errors[] = 'The trader could not be added to the database! The AFM already 
exists'; 
  mysqli_error($dbc); 
 } 
// Close this prepared statement: 
mysqli_stmt_close($stmt);»  
} else { // No correct afm. 
              $errors[] = 'Please enter a 10 digit afm!'; 
   } 
} else { //No afm. 
           $errors[] = 'Please enter a  afm!'; 
}» εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL στην βάση δεδοµένων «'INSERT INTO traders 
(name,surname,father_name,afm, municipal_department, address, telephone) VALUES 
($n, $sn, $fn, $a, $md, $ad, $t)» µε την τεχνική ασφαλείας ‘απόδοσης των ετοίµων 
εντολών’(Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) και τέλος µε την συνάρτηση 
«mysqli_error()» κλείνουµε την βάση δεδοµένων. Αν η ενηµέρωση την βάσης δεδοµένων 
αποτύχει ενηµερώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα «$errors[] = 
'Please enter a 10 digit afm’» διαφορετικά αν αποτύχει η επικύρωση του «afm» που 
πληκτρολογήθηκε ενηµερώνουµε και πάλι τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος «$errors[] = 'Please enter a  afm». 
 
∆ιαφορετικά, αν ο χρήστης επιλέξει το δεύτερο ραδιοκουµπί «existing» µε το οποίο 
δηλώνει ότι ο συναλλασσόµενος είναι ήδη καταχωρηµένος στην βάση δεδοµένων και 
επιλέξει ένα από τα «afm» του κουµπιού επιλογής (εικόνα 19) τότε σε συνέχεια της 
επικύρωσης του ραδιοκουµπιού «new» επικυρώνουµε την επιλογή µε τον κώδικα PHP: 
«elseif(isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'existing') && ($_POST['existing'] 
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!="Select One")) { // Existing afm. $a = $_POST['existing'];}  else  { // No afm selected. 
$errors[] = 'Please select new or existing afm!';}» όπου ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί το 
ραδιοκουµπί «existing» και έχει επιλεγεί κάποιο από τα προϋπάρχοντα «afm», 
διαφορετικά ενηµερώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος 
«$errors[] = 'Please select new or existing afm!». 

 
Εικόνα 19 : Η φόρµα εισαγωγής δεδοµένων του σεναρίου «add_365.php» και η επιλογή ενός 

υπάρχοντος «afm» . 
 
Τέλος, ελέγχουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε τον κώδικα PHP: «if (empty($errors)) {….» 
(εδώ ενηµερώνουµε την βάση µε τα αντίστοιχα πεδία της φόρµας που αφορούν τα στοιχεία 
του «meno») και εφόσον ο πίνακας είναι άδειος, δηλαδή ο χρήστης συµπλήρωσε σωστά 
όλα τα υποχρεωτικά πεδία τότε ενηµερώνουµε την βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία αυτά 
µε τον κώδικα «$q='INSERT INTO tr365 (protocol_number,application_date,register_365, 
afm, info) VALUES (?,?,?,?,?)'; 
 $stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssss', $pn, $ad, $a3, $a, $in); 
mysqli_stmt_execute($stmt); 
// Check the results.... 
if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
    echo "<p>The tr365 has been added and your tr365 number is.$a3.</p>";} 
else { // Error!  
    $errors[] = 'The tr365 could not be added to the database! Your register number does not 
have the correct form or the register number already exists'; 
    mysqli_error($dbc);}» όπου εκτελούµε ένα ερώτηµα ενηµέρωσης στην βάση δεδοµένων 
µε την τεχνική ασφαλείας ‘απόδοση ετοίµων εντολών’. Στην περίπτωση που αποτύχει η 
εισαγωγή της καταχώρησης στην βάση δεδοµένων ενηµερώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων 
µε το αντίστοιχο µήνυµα: «$errors[] = 'The tr365 could not be added to the database!Your 
register number does not have the correct form or the register number already exists'» και 
κλείνουµε την σύνδεση µε την βάση µε την συνάρτηση « mysqli_error($dbc);» ενώ 
παράλληλα καθαρίζουµε την φόρµα µε την εντολή : « $_POST = array();». 
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Στο τέλος, και στην περίπτωση που ο πίνακας σφαλµάτων έχει αποθηκευµένα µηνύµατα 
σφαλµάτων µε τον κώδικα «if ( !empty($errors) && is_array($errors) ) {echo 
'<h1>Error!</h1> <p style="font-weight: bold; color: #C00">The following error(s) 
occurred:<br />';foreach ($errors as $msg) {  echo " - $msg<br />\n"; } echo 'Please try 
again.</p>';}» εκτυπώνουµε τα µηνύµατα µε κόκκινα γράµµατα στην κορυφή της φόρµας 
και ξαναφορτώνεται η φόρµα δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να ξαναπροσπαθήσει 
(εικόνα 20). 

 
Εικόνα 20:Ελλιπής καταχώρηση στοιχείων της φόρµας «tr365» 

 
E. ∆ηµιουργία ιστοσελίδας φόρµας εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «control» της 
βάσης php:  
∆ηµιουργούµε µία φόρµα εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα «control» και 
«compensation» της βάσης php µε το σενάριο PHP µε το όνοµα  add_check.php: Μέσα 
στο σενάριο δηµιουργούµε τρείς φόρµες HTML για την εισαγωγή πεδίων εισαγωγής 
δεδοµένων στους πίνακες «control» και «compensation». 
Ειδικότερα, για την πρώτη φόρµα εισάγουµε ένα πλαίσιο κειµένου (εικόνα 21) µε την 
ετικέτα HTML «<p> <b>Protocol Number: </b><input type ="text" name = 
"protocol_number3" size="30" maxlength="20" value="<?php 
if(isset($_POST['protocol_number3']))  echo $_POST['protocol_number3']; ?>" /></p>» 
ενώ µε τον κώδικα PHP: «if (isset($_POST['protocol_number3']))  echo $_POST 
['protocol_number3'];» καθιστούµε το πεδίο παραµένων .  
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Εικόνα 21:Πρώτη φόρµα καταχώρησης στοιχείων του πίνακα «control» της φόρµας του σεναρίου 

«add_check.php». 
 
Επίσης, εισάγουµε ένα πεδίο επιλογής ηµεροµηνίας µε την ετικέτα HTML: 
«<p><b>Application Date:</b><?php  make_calendar_pulldowns(); ?>      ( Optional:   If 
not selected current timestamp will be added)</p>» όπου στην τιµή της εισάγουµε τον 
κώδικα PHP: « make_calendar_pulldowns();» ο οποίος κώδικας είναι κλήση µίας 
συνάρτησης υπολογισµού των πεδίων της ηµεροµηνίας (µήνας, ηµέρα, έτος) την οποία 
συνδέουµε µε το τρέχον σενάριο µε µία εντολή PHP συµπερίληψης του αρχείου 
υλοποίησης της συνάρτησης «require_once ('../includes/dateform.php');». Προϋπόθεση, 
ωστόσο, για να λειτουργήσει η συνάρτηση της ηµεροµηνίας απαιτείται ο ορισµός στην 
αρχή του σεναρίου της ζώνης ώρας µε την συνάρτηση: «date_default_timezone_set 
('Europe/Athens');» την οποία τοποθετούµε σε ένα ξεχωριστώ σενάριο PHP  µε το όνοµα: 
«add_check_default» στο οποίο τοποθετούµε και άλλες προκαθορισµένες τιµές ενώ το 
σενάριο το συµπεριλαµβάνουµε στο τρέχον σενάριο «add_check.php» µε την εντολή 
συµπερίληψης αρχείου : «require_once ('../includes/add_check_default.php');». Στην 
συνέχεια εισάγουµε ένα πεδίο επιλογής µε την ετικέτα: «<b>Check point:</b><select 
name="check_point"><option>Select One</option><?php // create all the check points and 
add to the pull-down menu.foreach ($check_point as $key => $value) {echo "<option 
value=\"$value\">$value</option>\n";}?></select></p>» µε το όνοµα « check_point » και 
του οποίου οι τιµές προέρχονται από την µεταβλητή πίνακα «$check_point» η οποία 
ορίζεις τις προεπιλεγµένες τιµές στο αρχείο συµπερίληψης «require_once 
('../includes/add_check_default.php');». Οµοίως, εισάγουµε ένα κουµπί επιλογής µε το 
όνοµα «Auditor_name» µε την ετικέτα HTML: «<b>Auditor_name:</b><select 
name="auditor_name"><option>Select One</option><?php // create all the payments and 
add to the pull-down menu. foreach ($auditor as $value) {echo "<option value=\"$value\""; 
echo ">$value</option>\n";}?></select> </p>» οι τιµές του οποίου ορίζονται στην 
µεταβλητή πίνακα «$auditor» η οποία ορίζεται στο σενάριο «add_check_default.php» και 
το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο τρέχον σενάριο µε την εντολή συµπερίληψης : 
«require_once ('../includes/add_check_default.php');». (Οι τιµές ταξινοµούνται µε την 
συνάρτηση «sort($check_point);»).Στην συνέχεια εισάγουµε ένα πεδίο κειµένου µε το 
όνοµα «Check duration» µε την ετικέτα HTML: «<p><b>Check duration:</b><input 
type="text" name="check_duration" size="30" maxlength="4" value="<?php if 
(isset($_POST['check_duration'])) echo $_POST['check_duration']; ?>" />(Optional: If not 
entered 1 hour will be entered to the database)</p>» το οποίο κάνουµε παραµένων πεδίο 
µε τον κώδικα PHP : « if (isset($_POST['check_duration'])) echo 
$_POST['check_duration']; ». Το πεδίο κατά την επικύρωση του θα οριστεί ως 
προαιρετικό. Ορίζουµε, επίσης, ένα προαιρετικό πεδίο κειµένου µε το όνοµα «Transition 
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duration» µε την ετικέτα HTML : «<p><b>Transition duration:</b><input type="text" 
name="transition_duration" size="30" maxlength="4" value="<?php if 
(isset($_POST['transition_duration'])) echo $_POST['transition_duration']; ?>" 
/>(Optional: If not entered 0 hourς will be entered to the database)</p>» και το οποίο 
γίνεται παραµένων µε τον κώδικα PHP: «if (isset($_POST['transition_duration'])) echo 
$_POST['transition_duration'];» . Οµοίως, εισάγουµε ένα προαιρετικό πεδίο κειµένου µε 
το όνοµα «Transportation» και την ετικέτα HTML: «<p><b>Transportation:</b><input 
type="text" name="transportation" size="30" maxlength="30" value="<?php if 
(isset($_POST['transportation'])) echo htmlspecialchars($_POST['transportation']); ?>" /> 
(Optional: else default 'friendly vehicle')</p>» το οποίο επίσης κάνουµε παραµένων µε τον 
κώδικα PHP : «if (isset($_POST['transportation'])) echo htmlspecialchars 
($_POST['transportation']); ». Τέλος, εισάγουµε ένα ακόµη προαιρετικό πεδίο κειµένου µε 
το όνοµα «Distance» µε την ετικέτα HTML: «<p><b>Distance:</b><input type="text" 
name="kilometers" size="10" maxlength="4" value="<?php if 
(isset($_POST['kilometers'])) echo htmlspecialchars($_POST['kilometers']); ?>" /> 
(Optional: else default 0 km while be entered to the database)</p>» και την οποία επίσης 
κάνουµε παραµένουσα µε τον κώδικα PHP : « if (isset($_POST['kilometers'])) echo 
htmlspecialchars($_POST['kilometers']); ». Όλα τα παραπάνω πεδία εισάγονται σε µία 
ετικέτα «<fieldset>…………. </fieldset>». 
 
Στην δεύτερη φόρµα (εικόνα 22) εισάγουµε πεδία για την καταχώρηση δεδοµένων στον 
πίνακα «compensation».  

 
Εικόνα 22:∆εύτερη φόρµα καταχώρησης στοιχείων του πίνακα «compensation» της φόρµας του 

σεναρίου «add_check.php». 
 
Ειδικότερα, εισάγουµε ένα ραδιοκουµπί µε το όνοµα «compensation_num» µε την ετικέτα 
HTML: <div><b>Compansation number:</b> <p><input type="radio" name= 
"compensation_num" value="existing2" <?php if (isset($_POST['compensation_num']) 
&& ($_POST['compensation_num'] == 'existing2') ) echo ' checked="checked"'; ?> /> 
Existing =>» έτσι ώστε όταν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή «Existing» να του δίνετε η 
δυνατότητα να επιλέξει από ένα πεδίο επιλογής µε καταχωρηµένες τιµές του πεδίου 
«compensation_num» του πίνακα «compensation». Έτσι, δηµιουργούµε το πεδίο επιλογής 
µε το όνοµα «existing2» µε την ετικέτα : «<select name="existing2"><option>Select 
One</option>……..</select></p>» εντός της οποίας συµπληρώνουµε µε κώδικα PHP  τις 
τιµές του πεδίου «<?php // Retrieve all the compansation numbers and add to the pull-
down menu. 
 $q = "SELECT compensation_num FROM compensation  ORDER BY 
compensation_num ASC";  
 $r = mysqli_query ($dbc, $q); 
 if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
     while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
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  echo "<option value=\"$row[0]\""; 
  if (isset($_POST['compensation_num']) && ($_POST['compensation_num'] 
== $row[0]) ) echo 'selected="selected"'; 
            echo ">$row[0]</option>\n";}} else {echo '<option>Please add a new 
compensation number.</option>';}?>». Οι τιµές του πεδίου ανακτώνται από την βάση 
δεδοµένων µε ένα ερώτηµα SQL: «SELECT compensation_num FROM compensation  
ORDER BY compensation_num ASC». Το πεδίο γίνεται παραµένων µε τον κώδικα «if 
(isset($_POST['compensation_num']) && ($_POST['compensation_num'] == $row[0]) ) 
echo 'selected="selected"';».  Στην συνέχεια εισάγουµε ένα δεύτερο ραδιοκουµπί µε το 
όνοµα «new2» και την ετικέτα HTML: «<p><input type="radio" name= 
"compensation_num2" value="new2" <?php if (isset($_POST['compensation_num2']) && 
($_POST['compensation_num2'] == 'new2') ) echo ' checked="checked"'; ?> /> New =>» 
έτσι ώστε όταν ο  χρήστης επιλέξει το ραδιοκουµπί να του δοθεί η δυνατότητα να 
καταχωρήσει τα νέα στοιχεία στον πίνακα «compensation» µέσα από τα εξής πεδία: 

1. ∆ηµιουργούµε ένα πεδίο κειµένου µε το όνοµα «compensation_num2» και την 
ετικέτα HTML: «Compensation number: <input type="text" 
name="compensation_num2" size="20" maxlength="40" value="<?php if 
(isset($_POST['compensation_num2'])) echo $_POST['compensation_num2']; ?>" 
/>» όπου το πεδίο γίνεται παραµένων µε τον κώδικα PHP : « if 
(isset($_POST['compensation_num2'])) echo $_POST['compensation_num2'];». 

2. Εισάγουµε ένα πεδίο επιλογής ηµεροµηνίας µε την ετικέτα HTML: 
«<p><b>Application Date:</b><?php  make_calendar_pulldowns(); ?>      ( 
Optional:   If not selected current timestamp will be added)</p>» όπου στην τιµή 
της εισάγουµε τον κώδικα PHP: « make_calendar_pulldowns();» η οποία είναι µία 
συνάρτηση µε την οποία κατασκευάζουµε το πεδίο ηµεροµηνίας και η οποία 
ορίζεται στο σενάριο PHP  «dateform.php» και το οποίο συµπεριλαµβάνουµε στο 
σενάριο «add_check.php» ως αρχείο συµπερίληψης µε τον κώδικα PHP 
«require_once ('../includes/dateform.php');». 

3. Εισάγουµε ένα πεδίο κειµένου µε το όνοµα «compensation_amount» και την 
ετικέτα HTML «p><b>Compensation amount:</b><input type="text" 
name="compensation_amount" size="30" maxlength="40" value="<?php if 
(isset($_POST['compensation_amount'])) echo $_POST['compensation_amount']; 
?>" />» το οποίο κάνουµε παραµένων µε τον κώδικα PHP « if 
(isset($_POST['compensation_amount'])) echo $_POST['compensation_amount']; 
». 

4. Εισάγουµε ένα πεδίο κειµένου µε το όνοµα « compensation_book» και την ετικέτα 
HTML « <b>Compensation book:</b><input type="text" 
name="compensation_book" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['compensation_book'])) echo $_POST['compensation_book']; ?>" /> 
</p>» το οποίο κάνουµε παραµένων µε τον κώδικα PHP « if 
(isset($_POST['compensation_book'])) echo $_POST['compensation_book'];». 

5. Τέλος, εισάγουµε ένα πεδίο επιλογής µε το όνοµα «auditor_name2» και την ετικέτα 
HTML «<p><b>Collector's name:</b><select name="auditor_name2"> 
<option>Select One</option><?php // create all the payments and add to the pull-
down menu. foreach ($auditor as $value) {echo "<option value=\"$value\"";echo 
">$value</option>\n";}?>» του οποίου οι τιµές επιλογής συµπληρώνονται από την 
µεταβλητή πίνακα «$auditor» η οποία ορίζεται στο αρχείο συµπερίληψης µε τον 
κώδικα PHP «require_once ('../includes/add_check_default.php');» το οποίο 
κάνουµε παραµένων µε την  εντολή PHP « echo ">$value</option>\n ». 

Όλα τα παραπάνω πεδία εισάγονται σε µία ετικέτα «<fieldset>…………. </fieldset>». 
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Τέλος, για την τρίτη φόρµα εισάγουµε ένα ραδιοκουµπί  (εικόνα 23) µε την ετικέτα HTML 
«div><b>AFM:</b> <p><input type="radio" name="afm" value="existing" <?php if 
(isset($_POST['afm']) && ($_POST['afm'] == 'existing') ) echo ' checked="checked"'; ?> 
/>»  
 

 
Εικόνα 23: Τρίτη φόρµα καταχώρησης στοιχείων του πίνακα «control» της φόρµας του σεναρίου 

«add_check.php». 
 
µε το όνοµα «existing» έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αν ο 
συναλλασσόµενος έχει ήδη καταχωρηθεί  να µπορεί να επιλέξει το «afm» του µε ένα πεδίο 
κειµένου που αντλεί τα δεδοµένα του µε ένα ερώτηµα SQL «SELECT afm FROM traders 
ORDER BY afm ASC» Έτσι, συνεχίζοντας την προηγούµενη ετικέτα HTML µε το 
ραδιοκουµπί µε την ετικέτα «Existing =><select name="existing"><option>Select 
One</option> <?php» εισάγουµε τον κώδικα PHP: « 
$q = "SELECT afm FROM traders ORDER BY afm ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
                echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if(isset($_POST['afm'])&&($_POST['afm']==$row[0]))echo 'selected="selected"'; 
              echo ">$row[0]</option>\n";   }//end of while. 
 }else {echo '<option>Please add a new afm.</option>';}?></select></p>».  
 Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το ερώτηµα SQL στην µεταβλητή «$q», ενώ µε την 
συνάρτηση «mysqli_query ()» ανοίγουµε την βάση δεδοµένων µε παραµέτρους την 
µεταβλητή του ονόµατος της βάσης «$dbc», την οποία έχουµε ορίσει στο σενάριο PHP 
«mysqli_connect.php» το οποίο και συµπεριλαµβάνουµε στο τρέχον σενάριο µε την 
συνάρτηση «require_once ('../mysqli_connect.php')» και την µεταβλητή «$q». Το 
αποτέλεσµα το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$r» την οποία χρησιµοποιούµε ως 
παράµετρο στην συνάρτηση «mysqli_num_rows($r)» για να διαπιστώσουµε αν 
επεστράφησαν κάποιες εγγραφές από την βάση και αν ναι τότε µε την συνάρτηση 
«mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM))»  αποθηκεύουµε τις εγγραφές στην µεταβλητή 
«$row» τις οποίες µετά εµφανίζουµε στο κουµπί επιλογής .  
Στην συνέχεια της φόρµας HTML εισάγουµε ένα δεύτερο ραδιοκουµπί συνδέοντας το 
όµως µε το προηγούµενο ραδιοκουµπί µε το ίδιο όνοµα και την ετικέτα HTML:  
«<p><input type="radio" name="afm" value="new" <?php if (isset($_POST['afm']) && 
($_POST['afm'] == 'new') ) echo ' checked="checked"'; ?> /> New =>» . 
Κατόπιν, όπως φαίνεται και στην εικόνα 23 εισάγουµε τα πεδία για την καταχώρηση του 
νέου συναλλασσόµενου στον πίνακα «traders» µε τις εξής ετικέτες HTML: 
Ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «AFM: <input type="text" name="afm2:" 
size="20" maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; 
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?>" /> «το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «afm», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: 
«<b>Name:</b><input type="text" name="name" size="30" maxlength="20" 
value="<?php if (isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «name», ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML: «    
<b>Surname:</b><input type="text" name="surname" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['surname'])) echo $_POST['surname']; ?>" />» το οποίο 
αντιστοιχεί στο πεδίο «surname»,  ένα πεδίο κειµένου µε την ετικέτα HTML:                   
«<p><b>Fahter_name:</b><input type="text" name="father_name" size="30" 
maxlength="20" value="<?php if (isset($_POST['father_name'])) echo 
$_POST['father_name']; ?>" />» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο « father_name », ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Address:</b><input type="text" name="address" 
size="30" maxlength="40" value="<?php if (isset($_POST['address'])) echo 
$_POST['address']; ?>" /></p>» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «address», ένα πεδίο 
κειµένου µε την ετικέτα HTML: «<b>Telephone:</b><input type="text" 
name="telephone" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['telephone'])) echo htmlspecialchars($_POST['telephone']); ?>" /> 
(optional)» το οποίο αντιστοιχεί στο πεδίο «telephone» και τέλος ένα πεδίο πλαισίου 
λίστας µε την ετικέτα HTML:«<p><b>Municipal_department:</b> <select 
name="municipal_department"><option>Select One</option>». 
Το πεδίο «municipal_department» είναι ένα πλαίσιο λίστας που αντλεί τα δεδοµένα του 
από τον πίνακα «municipal_department» µε το ερώτηµα SQL «SELECT 
municipal_department FROM municipal_department ORDER BY municipality_code 
ASC» µε τον κώδικα PHP « <?php $q = "SELECT municipal_department FROM 
municipal_department ORDER BY municipality_code ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
              echo "<option value=\"$row[0]\""; 
   if (isset($_POST['municipal_department']) && ($_POST['municipal_department'] 
== $row[0]) ) echo ' selected="selected"';  echo ">$row[0]</option>\n";  } 
  } else { echo '<option>Please add a new municipal_department.</option>'; 
}mysqli_close($dbc); // Close the database connection.?> ». Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το 
ερώτηµα SQL στην µεταβλητή «$q», ενώ µε την συνάρτηση «mysqli_query ()» ανοίγουµε 
την βάση δεδοµένων µε παραµέτρους την µεταβλητή του ονόµατος της βάσης «$dbc και 
την µεταβλητή «$q». Το αποτέλεσµα το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$r» την οποία 
χρησιµοποιούµε ως παράµετρο στην συνάρτηση «mysqli_num_rows($r)» για να 
διαπιστώσουµε αν επεστράφησαν κάποιες εγγραφές από την βάση και αν ναι τότε µε την 
συνάρτηση «mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM))» αποθηκεύουµε τις εγγραφές στην 
µεταβλητή «$row» τις οποίες µετά εµφανίζουµε στο κουµπί επιλογής . 
Στην συνέχεια, σε κάθε πεδίο µε λίγο κώδικα PHP, όπως για παράδειγµα το πεδίο του 
«afm» µε τον κώδικα: «if (isset($_POST['afm2'])) echo $_POST['afm2']; » κάνουµε την 
φόρµα παραµένουσα. Τέλος, περικλείουµε την φόρµα σε µία ετικέτα «<fieldset>…… 
……. </fieldset>». 
Κλείνοντας την φόρµα «add_check.php» περικλείουµε τις τρείς παραπάνω φόρµες σε µία 
ετικέτα HTML: «<form enctype="multipart/form-data" action="add_check.php" 
method="post">……(εδώ καταχωρούνται οι παραπάνω τρείς φόρµες)..……… </form>» 
ενώ παράλληλα περικλείουµε και ένα κουµπί υποβολής της φόρµας µε την ετικέτα «<div 
align="center"><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></div>» καθώς 
και ένα κρυφό πεδίο µε το όνοµα «submitted» και την ετικέτα «<input type="hidden" 
name="submitted" value="TRUE" />» ώστε να µπορούµε να χειριστούµε την περίπτωση 
υποβολής της φόρµας από τον χρήστη. 
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Πρίν την επικύρωση των πεδίων ορίζουµε τον πίνακα σφαλµάτων «$errors = array();» για 
τον χειρισµό των λαθών από τις επικυρώσεις των πεδίων. 
Στην συνέχεια, χειριζόµαστε την φόρµα ως εξής: 
Αν ο χρήστης υποβάλει την φόρµα πατώντας στο κουµπί τότε το κρυφό πεδίο µε το όνοµα 
«submitted» παίρνει την τιµή «TRUE» οπότε µε τον κώδικα PHP «if 
(isset($_POST['submitted'])) { // Handle the form……..(εδώ γίνονται οι επικυρώσεις των 
πεδίων)….» χειριζόµαστε την φόρµα επικυρώνοντας τα πεδία των τριών φορµών ως εξής: 
Όσον αφορά τα πεδία της πρώτης φόρµας καταχώρησης στοιχείων του πίνακα «control» 
επικυρώνουµε το υποχρεωτικό πεδίο «protocol_number3» µε τον κώδικα PHP «if 
(!empty($_POST['protocol_number3'])) {$pn = trim($_POST['protocol_number3']);}else{   
$errors[] = 'Please enter the protocol_number!';» οπότε στην περίπτωση που δεν 
καταχωρήσει ο χρήστης πρωτόκολλο τότε συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το 
αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος.  
Για την επικύρωση του προαιρετικού πεδίου της ηµεροµηνίας «Application Date» 
εισάγουµε τον κώδικα PHP :  
«$m = (!empty($_POST['month'])) && (($_POST['month'])!=1) ? $_POST['month'] : 
NULL; 
$d = (!empty($_POST['day'])) && (($_POST['day'])!=1)? $_POST['day'] : NULL; 
$y = (!empty($_POST['year'])) && (($_POST['year'])!=2006) ? $_POST['year'] : NULL; 
if (checkdate($m, $d, $y)) { 
    $stamp = mktime(0,0,0,$m,$d,$y); 
    $ad3 = date('Y-m-d',$stamp); }  
else {$ad3= date('Y-m-d');}» όπου κάθε υποπεδίο της ηµεροµηνίας ελέγχεται αν είναι κενό 
ή έχει την προεπιλεγµένη τιµή οπότε σε αυτήν την περίπτωση παίρνουν την τιµή «NULL». 
Τέλος, ελέγχουµε και τα τρία υποπεδία κατά τον συγκεντρωτικό τους έλεγχο µε την 
συνάρτηση «checkdate()» και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτός τύπος 
ηµεροµηνίας τότε δεν λαµβάνονται  υπόψιν οι τιµές των υποπεδίων για την συµπλήρωση 
της  µεταβλητής της ηµεροµηνίας «$ad» αλλά στην µεταβλητή αυτή καταχωρείται η 
τρέχουσα ηµεροµηνία µε την χρήση των συναρτήσεων «mktime(0,0,0,$m,$d,$y)» και 
«date('Y-m-d',$stamp)». 
Για την επικύρωση του προαιρετικού πεδίου «check_duration» εισάγουµε τον κώδικα PHP 
«if (is_numeric($_POST['check_duration'])) {$cd = trim($_POST['check_duration']);} 
elseif ( ($_POST['check_duration'])=="") { $cd = 1; } else  {// Error! $errors[] = 'Please 
enter a correct  number for check duration';}» όπου στην περίπτωση που δεν συµπληρωθεί 
τιµή από τον χρήστη εισάγεται η προεπιλεγµένη τιµή ‘1’ στην µεταβλητή «$cd» ενώ στην 
περίπτωση που ο χρήστης εισάγει µη αριθµητικούς χαρακτήρες, το οποίο ελέγχουµε µε την 
συνάρτηση «is_numeric()» τότε εισάγουµε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος στον πίνακα 
σφαλµάτων. Οµοίως, για την επικύρωση του προαιρετικού πεδίου «transition_duration» 
εισάγουµε τον κώδικα PHP «if (is_numeric($_POST['transition_duration'])) {$td = 
trim($_POST['transition_duration']);}elseif (($_POST['transition_duration'])==""){$td = 0; 
} else  {// Error! $errors[] = 'Please enter a correct  number for transition duration';}» όπου 
ελέγχουµε µε την συνάρτηση «is_numeric()» αν η τιµή που καταχώρησε ο χρήστης είναι 
αριθµός διαφορετικά εισάγεται µία προεπιλεγµένη τιµή στην µεταβλητή «$td» 
διαφορετικά αν η καταχώρηση του χρήστη δεν είναι έγκυρη συµπληρώνουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα. Οµοίως, για την επικύρωση του προαιρετικού 
πεδίου «kilometers» εισάγουµε τον κώδικα PHP «if (is_numeric($_POST['kilometers'])) {        
$km = trim($_POST['kilometers']);} elseif ( ($_POST['kilometers'])=="") {  $km = 0;} else  
{// Error! $errors[] = 'Please enter a correct  number for kilometers';}» όπου ελέγχουµε µε 
την συνάρτηση «is_numeric()» αν η τιµή που καταχώρησε ο χρήστης είναι αριθµός 
διαφορετικά εισάγεται µία προεπιλεγµένη τιµή στην µεταβλητή «$td» διαφορετικά αν η 
καταχώρηση του χρήστη δεν είναι έγκυρη συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το 
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αντίστοιχο µήνυµα. Με την ίδια τεχνική, για την επικύρωση του πεδίου επιλογής  
«check_point» εισάγουµε τον κώδικα PHP «if (!empty($_POST['check_point']) && 
(($_POST['check_point'])!= "Select One")) {$cp = trim($_POST['check_point']);} else {     
$errors[] = 'Please enter the check point!';}» σύµφωνα µε τον οποίον µε την συνάρτηση 
«empty($_POST['check_point'])» ελέγχουµε αν ο χρήστης έκανε κάποια καταχώρηση  και 
δεν είναι η προεπιλεγµένη τιµή «Select One» οπότε µε την συνάρτηση 
«trim($_POST['check_point'])»  καθαρίζουµε την καταχώρηση από τα περιττά κενά 
διαστήµατα και αποθηκεύουµε το αποτέλεσµα στην µεταβλητή «$cp» διαφορετικά αν ο 
χρήστης  δεν επιλέξει κάποια από τις τιµές της λίστας τότε συµπληρώνουµε τον πίνακα 
σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Με τον ίδιο τρόπο επικυρώνουµε το 
πεδίο επιλογής «auditor_name» µε τον κώδικα «if (!empty($_POST['auditor_name']) && 
(($_POST['auditor_name'])!= "Select One") ) { $an =$_POST['auditor_name'];} else 
{//error! $errors[] = 'Please enter the auditor\'s name'; }» όπου αποθηκεύουµε την 
καταχώρηση στην µεταβλητή «$an» διαφορετικά συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων 
µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Αντίθετα, για το προαιρετικό πεδίο κειµένου  
«transportation» µε τον κώδικα PHP «$tr = (!empty($_POST['transportation'])) ? 
trim($_POST['transportation']) : 'friendly vehicle';» καθαρίζουµε την καταχώρηση του 
χρήστη από τα κενά διαστήµατα και την αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$tr» διαφορετικά 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$tr» την προεπιλεγµένη τιµή «'friendly vehicle'». 
 
Τα πεδία της δεύτερης φόρµας τα επικυρώνουµε ως εξής:  
Ελέγχουµε αν έχει επιλεγεί το ραδιοκουµπί «New» (εικόνα 24) και έχει καταχωρηθεί νέος 
αριθµός «compensation_num» µε τον κώδικα PHP «if (isset($_POST[' compensation_num 
']) && ($_POST[' compensation_num '] == 'new2') ) {……(εδώ επικυρώνουµε τα πεδία 
της φόρµας)…..» οπότε επικυρώνουµε τα υπόλοιπα πεδία της δεύτερης φόρµας ως εξής: 

 
Εικόνα 24: ∆εύτερη φόρµα καταχώρησης του πίνακα «compensation» του σεναρίου 

«add_check.php». 
 
Για την επικύρωση του προαιρετικού πεδίου της ηµεροµηνίας «Application Date» 
εισάγουµε τον κώδικα PHP :  
«$m2 = (!empty($_POST['month'])) && (($_POST['month'])!=1) ? $_POST['month'] : 
NULL; 
$d2 = (!empty($_POST['day'])) && (($_POST['day'])!=1)? $_POST['day'] : NULL; 
$y2 = (!empty($_POST['year'])) && (($_POST['year'])!=2006) ? $_POST['year'] : NULL; 
if (checkdate($m2, $d2, $y2)) { 
    $stamp = mktime(0,0,0,$m2,$d2,$y2); 
    $ $cd2 = date('Y-m-d',$stamp); }  
else {$ $cd2= date('Y-m-d');}» όπου κάθε υποπεδίο της ηµεροµηνίας ελέγχεται αν είναι 
κενό ή έχει την προεπιλεγµένη τιµή οπότε σε αυτήν την περίπτωση παίρνουν την τιµή 
«NULL».  
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Στην συνέχεια, ελέγχουµε και τα τρία υποπεδία κατά τον συγκεντρωτικό τους έλεγχο µε 
την συνάρτηση «checkdate()» και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτός τύπος 
ηµεροµηνίας τότε δεν λαµβάνονται  υπόψιν οι τιµές των υποπεδίων για την συµπλήρωση 
της  µεταβλητής της ηµεροµηνίας «$ad» αλλά στην µεταβλητή αυτή καταχωρείται η 
τρέχουσα ηµεροµηνία µε την χρήση των συναρτήσεων «mktime(0,0,0,$m,$d,$y)» και 
«date('Y-m-d',$stamp)». 
Για την επικύρωση του υποχρεωτικού πεδίου κειµένου  «compensation_amount» 
εισάγουµε τον κώδικα PHP «if (is_numeric($_POST['compensation_amount']) ) {$ca2 = 
trim($_POST['compensation_amount']);} else { // Error! $errors[] = 'Please add a 
compensation amount to the compensation field';}» σύµφωνα µε τον οποίον µε την 
συνάρτηση «is_numeric ($_POST['compensation_amount'])» ελέγχουµε αν ο χρήστης 
έκανε κάποια καταχώρηση οπότε µε την συνάρτηση 
«trim($_POST['compensation_amount'])»  καθαρίζουµε την καταχώρηση από τα περιττά 
κενά διαστήµατα και αποθηκεύουµε το αποτέλεσµα στην µεταβλητή «$ca2» διαφορετικά 
αν ο χρήστης  δεν επιλέξει κάποια από τις τιµές της λίστας τότε συµπληρώνουµε τον 
πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως, επικυρώνουµε το πεδίο 
κειµένου «compensation_book» µε τον κώδικα PHP « if 
(!empty($_POST['compensation_book']))  { $cb2 = trim($_POST['compensation_book']);} 
else { // Error! $errors[] = 'Please add a compensation book to the compensation book 
field';}» σύµφωνα µε τον οποίον µε την συνάρτηση «empty 
($_POST['compensation_amount'])» ελέγχουµε αν ο χρήστης έκανε κάποια καταχώρηση 
οπότε µε την συνάρτηση «trim($_POST['compensation_amount'])»  καθαρίζουµε την 
καταχώρηση από τα περιττά κενά διαστήµατα και αποθηκεύουµε την καταχώρηση στην 
µεταβλητή «$cb2» διαφορετικά αν ο χρήστης  δεν επιλέξει κάποια από τις τιµές της λίστας 
τότε συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος. 
Παρόλα αυτά, επειδή η τιµή του πεδίου θέλουµε η προεπιλεγµένη τιµή του πεδίου να είναι 
η τελευταία που καταχωρήθηκε στην βάση δεδοµένων, για τον λόγο αυτόν στην αρχή του 
σεναρίου «add_check.php» εισάγουµε ένα αρχείο συµπερίληψης µε το όνοµα 
«add_check_preconfigured_values.php» στο οποίο µε τον κώδικα PHP: 
 «if (!isset($_POST['compensation_book'])) { 
    $z2 = "SELECT compensation_book FROM compensation   ORDER BY 
compensation_book DESC LIMIT 1";  
    $h2 = mysqli_query ($dbc, $z2); 
    if (mysqli_num_rows($h2) > 0  ) { 
        $cow2 = mysqli_fetch_array ($h2, MYSQLI_NUM);  
         $_POST['compensation_book'] = $cow2[0];   
    } else { // Error! 
     mysqli_close($dbc); // Close the database connection. 
    } 
}» σύµφωνα µε τον οποίον εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί κάποια τιµή από τον χρήστη στο 
πεδίο «compensation_book» τότε εκτελούµε το ερώτηµα SQL «SELECT 
compensation_book FROM compensation   ORDER BY compensation_book DESC 
LIMIT 1» στην βάση δεδοµένων µε το οποίο επιλέγουµε όλους τους τελευταίους 
καταχωρηθέντες αριθµούς «compensation_book» µε φθίνουσα ταξινόµηση έτσι ώστε 
ανακτώντας τις επιστρεφόµενες τιµές στην µεταβλητή «$cow2» µε την συνάρτηση 
«mysqli_fetch_array ($h2, MYSQLI_NUM);» να αποδίδουµε στο πεδίο την πρώτη τιµή 
του πεδίου «$_POST['compensation_book'] = $cow2[0];» που αντιστοιχεί και στην 
τελευταία καταχωρηθείσα τιµή. Αν για διάφορους λόγους αποτύχει η ανάκτηση κλείνουµε 
την βάση δεδοµένων µε την εντολή «mysqli_close($dbc);» όπου η µεταβλητή «$dbc» 
ορίζεται στο αρχείο συµπερίληψης «require_once ('../mysqli_connect.php');». 
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Στην συνέχεια επικυρώνουµε το πεδίο επιλογής µε το όνοµα «auditor_name2» µε τον 
κώδικα PHP «if (($_POST['auditor_name2'])== "Select One") {$errors[] = 'Please  select 
the collector\'s name';} else {$an2 = $_POST['auditor_name2']; }» όπου ελέγχουµε αν η 
τιµή του πεδίου είναι η προεπιλεγµένη «"Select One"» που σηµαίνει ότι ο χρήστης δεν 
πληκτρολόγησε κάποια τιµή οπότε συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το 
αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος, διαφορετικά αποθηκεύουµε την επιλογή στην µεταβλητή 
«$an2». 
Τέλος, επικυρώνουµε το πεδίο «compensation_num2» µε τον κώδικα PHP : «if 
(!empty($_POST['compensation_num2'])) { // Validate that the number is 10 digit:        
$pattern = "/\w{10}/";  $subject = trim($_POST['compensation_num2']); if 
(preg_match($pattern, $subject)) {$cn2 = $subject;» σύµφωνα µε τον οποίον  αφού 
ελέγξουµε ότι ο χρήστης έχει καταχωρήσει κάποια τιµή ελέγχουµε αν η τιµή είναι έγκυρη  
µε την χρήση ποσοδεικών και κλάσεων χαρακτήρων «"/\w{10}/"» για να εξασφαλίσουµε 
ότι ο αριθµός που θα πληκτρολογήσει ο χρήστης θα έχει την µορφή δέκα χαρακτήρων. 
Έτσι, προσδιορίζουµε στην µεταβλητή «$pattern» την κανονική παράσταση «"/\w{10}/"», 
καθαρίζουµε από τα περιττά κενά µε την συνάρτηση «trim()» την καταχώρηση του χρήστη 
«($_POST['compensation_num2'])», αποθηκεύουµε το αποτέλεσµα στην µεταβλητή 
«$subject» ενώ µε την συνάρτηση «preg_match(($pattern, $subject)» εξασφαλίζουµε ότι η 
πληκτρολογηθείσα τιµή πληρεί τις προϋποθέσεις της κανονικής παράστασης οπότε και την 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$cn2».  
Σε  συνέχεια του παραπάνω κώδικα καταχωρούµε τα στοιχεία της δεύτερης φόρµας στον 
πίνακα «compensation» της βάσης δεδοµένων «php» µε ένα ερώτηµα SQL : «'INSERT 
INTO compensation  (compensation_num, compensation_date, compensation_amount, 
compensation_book, collector_name) VALUES (?,?,?,?,?)';» µε την τεχνική ασφαλείας 
απόδοσης των ετοίµων εντολών και τον κώδικα : 
«$stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
  mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'sssss', $cn2, $cd2, $ca2, $cb2, $an2 ); 
  mysqli_stmt_execute($stmt); 
  if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
      echo '<p>The compensation number has been added to the database.</p>'; }  
 else { // Error!   $errors[] = 'The compensation number could not be added to the database!  
The compensation number already exists';» 
µε τον οποίον καταχωρούµε τις τιµές των πεδίων στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα 
«compensation» διαφορετικά καταχωρούµε στον πίνακα σφαλµάτων το αντίστοιχο 
µήνυµα σφάλµατος.  
Τέλος, µε τον κώδικα «mysqli_error($dbc);}» κλείνουµε την βάση ενώ µε την εντολή 
«mysqli_stmt_close($stmt);» κλείνουµε την δήλωση SQL. Αν, ωστόσο,  ο έλεγχος 
εγκυρότητας του πεδίου «compensation_num2» αποτύχει τότε ενηµερώνουµε και πάλι τον 
πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα ενώ αν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποιο 
νούµερο τότε σε συνέχεια του παραπάνω κώδικα συµπληρώνουµε:  «} else { //No  
compensation number. $errors[] = 'Please enter a   compensation number!';}». 
Σε συνέχεια της επικύρωσης του πεδίου «compensation_num», στην περίπτωση που ο 
χρήστης δεν επιλέξει ένα νέο νούµερο αλλά ένα υπάρχων επιλέγοντας το ραδιοκουµπί 
«existing» (εικόνα 24 ) τότε µε τον κώδικα PHP «} elseif(isset($_POST['afm']) && 
($_POST['afm'] == 'existing') && ($_POST['existing'] !="Select One")) {  // Existing afm. 
$a = $_POST['existing']; }» αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$a» την επιλογή του χρήστη, 
διαφορετικά αν ο χρήστης δεν κάνει κάποια επιλογή ραδιοκουµπιού τότε µε τον κώδικα 
PHP :«else  { // No afm selected. $errors[] = 'Please select new or existing afm!';}» 
συµπληρώνουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε το αντίστοιχο µήνυµα σφάλµατος.  
Κλείνοντας την επικύρωση της δεύτερης φόρµας, ελέγχουµε τον πίνακα σφαλµάτων µε 
τον κώδικα PHP «if (empty($errors)) {» και την συνάρτηση «empty()» οπότε αν δεν 
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υπάρχουν καταχωρηµένα µηνύµατα σφαλµάτων προχωράµε στην αποθήκευση των 
καταχωρήσεων του χρήστη στις αντίστοιχες µεταβλητές των επικυρώσεων µε το ερώτηµα 
SQL : «$q = 'INSERT INTO control (protocol_number3, application_date3, 
compensation_num, afm, transportation, check_point, auditor_name, check_duration, 
transition_duration, kilometers ) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)';» και τον κώδικα PHP : 
«$stmt = mysqli_prepare($dbc, $q); 
  mysqli_stmt_bind_param($stmt, 'ssssssssss', $pn, $ad3, $cn2, $a, $tr, $cp, $an, $cd, $td, 
$km ); 
 mysqli_stmt_execute($stmt); 
// Check the results.... 
if (mysqli_stmt_affected_rows($stmt) == 1) { 
     echo "<p>The control has been added to the database</p>"; 
} else { // Error! 
    $errors[] = 'The control could not be added to the database!The protocol number already 
exists OR the compensation number does not exist in the compansation array(add as a new 
one) ';» ( τεχνική ασφαλείας απόδοσης των ετοίµων εντολών).  
Τέλος, κλείνουµε την βάση δεδοµένων µε την εντολή «mysqli_error($dbc);}» και την 
δήλωση SQL «mysqli_stmt_close($stmt);»  και καθαρίζουµε την φόρµα µε την εντολή 
«$_POST = array(); }» οπότε κλείνουµε και τον έλεγχο υποβολής της  φόρµας «} // End 
of the submission IF.».  
Τέλος, κλείνοντας το σενάριο ελέγχουµε αν υπάρχουν καταχωρήσεις στον πίνακα 
σφαλµάτων µε τον κώδικα PHP «if ( !empty($errors) && is_array($errors) ) {echo 
'<h1>Error!</h1><p style="font-weight: bold; color: #C00">The following error(s) 
occurred:<br />'; foreach ($errors as $msg) {echo " - $msg<br />\n"; }echo 'Please try 
again.</p>';}» όπου µε την συνάρτηση «foreach()» διατρέχουµε τα στοιχεία του πίνακα 
και τα εµφανίζουµε (εικόνα 25). 
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Εικόνα 25: Η φόρµα καταχώρησης δεδοµένων  του σεναρίου «add_check.php» µε τις τρείς φόρµες 

καταχώρησης δεδοµένων των πινάκων «control», «compensation» και «traders». 
 
ΣΤ. ∆ηµιουργία διαδικτυακών αναφορών και εκθέσεων. 
∆ηµιουργούµε το σενάριο PHP «browse_traders.php» µε το οποίο ανακτούµε όλες τις 
εγγραφές του πίνακα «traders» ως εξής: 
Αρχικά δηµιουργούµε ένα σενάριο PHP µε το όνοµα «header.html» στο οποίο 
δηµιουργούµε µία συνεδρία (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) µε τον κώδικα PHP 
«session_start();» και το οποίο συµπεριλαµβάνουµε στο σενάριο PHP 
«browse_traders.php» ως αρχείο συµπερίληψης µε τον κώδικα PHP «include 
('includes/header.html');».  
Στο σενάριο «browse_traders.php» δηµιουργούµε µία µεταβλητή «$display = 6;» µε τιµή 6 
το οποίο νούµερο θα είναι ο αριθµός των εγγραφών που θέλουµε να εµφανίζεται στην 
ιστοσελίδα. Στην συνέχεια δηµιουργούµε την µεταβλητή «$q» στην οποία καταχωρούµε 
το ερώτηµα SQL που ανακτά τις εγγραφές από τον πίνακα «traders» µε τον κώδικα PHP 
«$q = "SELECT afm, CONCAT_WS(' ', name, father_name, surname) AS trader FROM 
traders ORDER BY $order_by  LIMIT $start, $display";». Στην συνέχεια δηµιουργούµε 
έναν  πίνακα µε τις επικεφαλίδες «Edit   Delete afm Trader Name» όπως φαίνεται στην 
εικόνα 26 µε την εντολή PHP : «echo '<table border="0" width="100%" cellspacing="3" 
cellpadding="3" align="center"> 
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<tr><td align="left" width="10%"><b>Edit</b></td> 
       <td align="left" width="10%"><b>Delete</b></td> 
       <td align="center" width="20%"><b><a href="browse_traders.php?sort=ln">afm 
</a> </b> </td> 
       <td align="left" width="40%"><b><a href="browse_traders.php?sort=rd">Trader 
Name</a></b></td> 
</tr>';». 

 Εικόνα 26: Το σενάριο PHP «browse_traders.php» µε τις τρέχουσες εγγραφές του πίνακα 
«traders». 

 
Ειδικότερα, χρησιµοποιείται η µέθοδος «GET» (Ullman, E. Larry (Larry Edward), 2009) 
ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να ταξινοµήσει τις εγγραφές µε βάση την 
επικεφαλίδα «afm» ή «Trader Name» ανάλογα µε το ποια θα επιλέξει. Η επιλογή του 
χρήστη αποθηκεύεται µε την µέθοδο «GET» στην µεταβλητή «sort» και έχει δύο πιθανές 
τιµές : «ln» αν ο χρήστης επιλέξει να ταξινοµήσει τις εγγραφές µε βάση το «afm» ή «rd» 
αν επιλέξει να τις ταξινοµήσει µε βάση το όνοµα του συναλλασσόµενου «Trader Name». 
Για τον λόγο αυτόν, οι συγκεκριµένες επικεφαλίδες του πίνακα εµφανίζονται µε έντονο 
χρώµα και υπογραµµισµένες (εικόνα 26). Την τιµή της µεταβλητής «sort» την 
χειριζόµαστε στην αρχή του σεναρίου έτσι ώστε όταν ο χρήστης αλλάξει την τιµή της, 
δηλαδή επιλέξει µία από τις δύο κεφαλίδες να ξανακληθεί το σενάριο 
«browse_traders.php» µε τον ίδιο σύνδεσµο «href="browse_traders.php?» µε την νέα τιµή 
της «sort» την οποία χειριζόµαστε ως εξής : Με την εντολή «$sort = (isset($_GET['sort'])) 
? $_GET['sort'] : 'rd';» ελέγχουµε αν η µεταβλητή «sort» έχει οριστεί από προηγούµενη 
συνεδρία και αν ναι παίρνει την τιµή που έχει επιλέξει ο χρήστης αλλιώς παίρνει την  
προεπιλεγµένη τιµή «'rd'». Κατόπιν, µε µία δοµή πολλαπλού ελέγχου  «switch ($sort) { 
case 'ln': 
 $order_by = 'afm ASC'; 
 break; 
case 'rd': 
 $order_by = 'trader ASC'; 
 break; 
default: 
 $order_by = 'trader ASC'; 
 $sort = 'rd'; 
 break; 
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}» καθορίζουµε την τιµή της και καταχωρούµε την ανάλογη εντολή SQL στην µεταβλητή 
«$order_by» την οποία θα προσθέσουµε στην βασική εντολή SQL ανάκτησης των 
εγγραφών. Η βασική εντολή SQL ανάκτησης των εγγραφών είναι «$q = "SELECT afm, 
CONCAT_WS(' ', name, father_name, surname) AS trader FROM traders ORDER BY 
$order_by  LIMIT $start, $display";» όπου οι µεταβλητές «$start» και «$display» ορίζουν 
τις εγγραφές από τις οποίες θα ξεκινήσει η ανάκτηση και θα τελειώσει. Η τιµή της «$start» 
ορίζεται από τον χρήστη στον υπερσύνδεσµο αλλαγής σελίδας «<a 
href="browse_traders.php?s=' . (οι τιµή της ορίζεται εδώ) . 
'">(όνοµα_υπερσύνδεσµου)</a>'» καταχωρώντας την τιµή στην µεταβλητή «$_GET['s']» 
διαφορετικά παίρνει την τιµή 0 µε τον κώδικα PHP «if (isset($_GET['s']) && 
is_numeric($_GET['s'])) {$start = $_GET['s'];} else {$start = 0;}». Στην συνέχεια 
εκτελούµε το ερώτηµα µε τον κώδικα PHP : 
«$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
$num = mysqli_num_rows($r); 
if ($num > 0) { // If it ran OK, display the records. 
    echo "<p>There are currently $num registered users.</p>\n"; 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_ASSOC)) {…(εδώ καταχωρούµε τις 
εγγραφές δηµιουργώντας έναν πίνακα HTML)» όπου στην µεταβλητή «$num » 
αποθηκεύουµε τον αριθµό των επιστρεφόµενων εγγραφών και τον εµφανίζουµε και στην 
συνέχεια εµφανίζουµε µέσα σ΄έναν βρόγχο τις εγγραφές µε τον κώδικα : 
«echo '<tr> ' . ' 
<td align="left"><a href="../edit_user.php?id=' . $row['afm'] . '">Edit</a></td> 
<td align="left"><a href="../delete_user.php?id2=' . $row['afm'] . '">Delete</a></td> 
<td align="center">' . $row['afm'] . '</td> 
<td align="left"><a href="view_meno.php?pid=' .$row['afm'] . '">' . $row['trader'] 
.'</a></td>';  // End of while loop.   } 
echo '</table>';». Κάθε εγγραφή του πίνακα ορίζεται ως υπερσύνδεσµος και κάθε επιλογή 
του χρήστη αποθηκεύεται µε την µέθοδο «GET» στις µεταβλητές «id», «id2» και «pid» 
παραπέµποντας στα αντίστοιχα σενάρια χειρισµού «edit_user.php» µε την οποία ο 
χρηστής µπορεί να επεξεργαστεί την εγγραφή που έχει επιλέξει, «delete_user.php» µε την 
οποία ο χρήστης µπορεί να διαγράψει µία εγγραφή και «view_meno.php» µε την οποία ο 
χρήστης µπορεί να ανακτήσει τον αριθµό εγγραφής του συναλλασσόµενου στους πίνακες 
«tr365» και «trmeno». Τέλος, απελευθερώνουµε το ερώτηµα SQL και κλείνουµε την βάση 
δεδοµένων µε τις εντολές «mysqli_free_result($r);» και «mysqli_close($dbc);» αντίστοιχα. 
Για την περίπτωση που µελλοντικά χρειαστεί να κατασκευάσουµε µία ιστοσελίδα που θα 
χρησιµοποιεί το ίδιο σενάριο PHP για να εµφανίσει µία µόνο εγγραφή από το σύνολο των 
εγγραφών του πίνακα «traders» στο σηµείο του κώδικα µετά τον ορισµό του βασικού 
ερωτήµατος SQL «SELECT afm, CONCAT_WS(' ', name, father_name, surname) AS 
trader FROM traders ORDER BY $order_by  LIMIT $start, $display» ελέγχουµε την 
µεταβλητή «$_GET['aid']» αν έχει οριστεί από ένα ‘µελλοντικό’ σενάριο PHP το οποίο θα 
παίρνει µέσω υπερσύνδεσµου µε την µέθοδο «GET» την τιµή του «afm» του 
συναλλασσόµενου που θα επιλέξει ο χρήστης και την χειριζόµαστε µε τον κώδικα PHP: 
 «f (isset($_GET['aid']) && is_numeric($_GET['aid']) ) {$aid = (int) $_GET['aid'];if ($aid 
> 0) {  $q = "SELECT afm, CONCAT_WS(' ', name, father_name, surname) AS trader 
FROM traders WHERE afm = $aid ORDER BY $order_by LIMIT $start, $display ";}}» 
µε τον οποίο ελέγχουµε αν η αποθηκευµένη τιµή υπάρχει « isset()» και είναι αριθµός 
«is_numeric()» οπότε αποθηκεύουµε την τιµή σε µία µεταβλητή µε το όνοµα «$aid » ως 
ακέραιο «(int) $_GET['aid'];» και εφόσον η τιµή της είναι υπαρκτή και µεγαλύτερη του 
µηδενός «if ($aid > 0) {…» τότε τροποποιούµε το ερώτηµα SQL που ορίσαµε νωρίτερα 
στον κώδικα του σεναρίου PHP αποθηκεύοντας στην µεταβλητή «$q» του ερωτήµατος το 
νέο ερώτηµα SQL «$q = "SELECT afm, CONCAT_WS(' ', name, father_name, surname) 
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AS trader FROM traders WHERE afm = $aid ORDER BY $order_by LIMIT $start, 
$display ";}} » έτσι ώστε µε την εκτέλεση του ερωτήµατος όπως ορίστηκε νωρίτερα να 
ανακτηθεί µόνο η συγκεκριµένη εγγραφή µε το «afm=$aid» και να εµφανιστεί στον 
πίνακα της εικόνας 26. 
Στην αρχή του σεναρίου «browse_traders.php» προσπαθούµε µε τον κώδικα PHP «if 
(isset($_GET['p']) && is_numeric($_GET['p'])) { $pages = $_GET['p'];}» να ελέγξουµε αν 
έχει τιµή «isset()» η µεταβλητή «$_GET['p']» και είναι αριθµός «is_numeric()» οπότε 
αποθηκεύουµε την τιµή της στην µεταβλητή «$pages». Η µεταβλητή αυτή µπορεί να 
οριστεί από τον χρήστη σε προηγούµενη συνεδρία µε επιλογή του χρήστη σε κάποιους από 
τους υπερσύνδεσµους αλλαγής σελίδων. Η µεταβλητή αυτή είναι απαραίτητη για τον 
υπολογισµό του αριθµού σελίδων όπως θα περιγράψουµε παρακάτω. Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει αρχική τιµή τότε µε τον κώδικα PHP: 
 «else {$q = "SELECT COUNT(afm) FROM traders"; 
 $r = mysqli_query ($dbc, $q); 
 $row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM); 
 $records = $row[0];» 
εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL «SELECT COUNT(afm) FROM traders» στον πίνακα 
«traders» για να µετρήσουµε τον αριθµό των εγγραφών στον πίνακα τον οποίον 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$records» και στην συνέχεια µε τον κώδικα PHP «if 
($records > $display) { $pages = ceil ($records/$display);} else {$pages = 1;}} // End of p 
IF.» υπολογίζουµε αν ο αριθµός εγγραφών είναι µεγαλύτερος από την αρχικά ορισθείσα 
µεταβλητή αριθµού σελίδων που επιθυµούµε να εµφανίζεται στην ιστοσελίδα οπότε αν 
είναι υπολογίζουµε τον αριθµό των ιστοσελίδων «$records/$display» και το αποτέλεσµα 
το αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$pages» διαφορετικά θα έχουµε µόνο µία σελίδα 
οπότε η τιµή της παίρνει την προεπιλεγµένη τιµή της µονάδας «$pages = 1». Στην 
συνέχεια του σεναρίου ελέγχουµε αν η τιµή της µεταβλητής «$pages» είναι µεγαλύτερη 
της µίας σελίδας «if ($pages > 1) {echo '<br /><p>';» οπότε υπολογίζουµε σε µία νέα 
µεταβλητή «$current_page» την σελίδα στην οποία βρισκόµαστε µε τον κώδικα 
«($start/$display) + 1» οπότε µε τον κώδικα «if ($current_page != 1) {echo '<a 
href="browse_traders.php?s=' .  ($start - $display) . '&p=' . $pages . '&sort=' . $sort . 
'">Previous</a> '; }» ελέγχουµε αν είµαστε στην πρώτη σελίδα κι αν όχι δηµιουργούµε 
τον υπερσύνδεσµο «Previous» και περνώντας µε την µέθοδο «GET» στην µεταβλητή 
«$_GET['s']» την τιµή «($start - $display)»  µε την οποία αρχικοποιούµε την µεταβλητή 
«$start» όπως και τις µεταβλητές «$_GET['p']» και «$_GET['sort']» µε τις οποίες 
αρχικοποιούµε τις µεταβλητές «$pages» και «$sort» αντίστοιχα. Στην συνέχεια 
υπολογίζουµε τον αριθµό τον σελίδων µε τον κώδικα «for ($i = 1; $i <= $pages; $i++) {if 
($i != $current_page) {echo '<a href="browse_traders.php?s=' . (($display * ($i - 1))) . 
'&p=' . $pages . '&sort=' . $sort . '">' . $i . '</a> ';} else {  echo $i . ' ';}}» δηµιουργώντας 
τους υπερσύνδεσµους των σελίδων και αρχικοποιώντας τις µεταβλητές «$_GET['s']», 
«$_GET['p']» και «$_GET['sort']» αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η τρέχουσα σελίδα δεν 
είναι η τελευταία τότε δηµιουργούµε έναν ακόµη υπερσύνδεσµο µε το όνοµα «Next» και 
τον κώδικα «if ($current_page != $pages) { echo '<a href="browse_traders.php?s=' . ($start 
+ $display) . '&p=' . $pages . '&sort=' . $sort . '">Next</a>'; }» αρχικοποιώντας και πάλι 
τις µεταβλητές «$_GET['s']», «$_GET['p']» και «$_GET['sort']» αντίστοιχα. Τέλος, αν ο 
αρχικός έλεγχος του αν η µεταβλητή «$pages» είναι µικρότερος από µία σελίδα τότε µε 
τον κώδικα «} else {  echo '<p class="error">The current traders could not be retrieved. 
We apologize for any inconvenience.</p>';» τότε εκτυπώνουµε ένα µήνυµα σφάλµατος 
ενηµερώνοντας τον χρήστη για την αποτυχία ανάκτησης εγγραφών. 
Την τιµή της µεταβλητής «$_GET['id']» την οποία επιλέγει ο χρήστης στον υπερσύνδεσµο 
των εγγραφών µε το όνοµα «Edit» που αντιστοιχεί στην επιλεχθείσα εγγραφή και η οποία 
αποθηκεύει το «afm» της επιλογής του χρήστη (εικόνα 26) την χειριζόµαστε ως εξής: 
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∆ηµιουργούµε ένα σενάριο PHP µε το όνοµα «edit_user.php» στο οποίο δηµιουργούµε µία  
φόρµα HTML για την επεξεργασία µε προεπιλεγµένες τιµές την επιλογή του χρήστη και 
στην συνέχεια για εισαγωγή των τιµών των πεδίων εισαγωγής δεδοµένων στον πίνακα 
«traders» (Εικόνα 27) . 

 
Εικόνα 27: Το σενάριο PHP  «edit_user.php» το οποίο εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει  τον 

υπερσύνδεσµο « Edit» κάποιας εγγραφής από το σενάριο PHP  «browse_traders.php». 
 

Ειδικότερα, δηµιουργούµε µία ετικέτα φόρµας  HTML: «<form enctype="multipart/form-
data" action="edit_user.php" method="post"></form>»  στην οποία ορίζουµε το όνοµα 
του σεναρίου που θα χειριστεί την φόρµα και που είναι το σενάριο: «edit_user.php». Εντός 
της φόρµας δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου HTML: « 
<p><b>Name:</b><input type="text" name="name" size="30" maxlength="20" 
value="<?php if (isset($_POST['name'])) echo $_POST['name']; ?>" /></p>» για την 
επεξεργασία και εισαγωγή του ονόµατος «name» του συναλλασσόµενου. Εντός της 
ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['name'])) echo 
$_POST['name']; ?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο  παραµένουσα. 
Για το πεδίο «surname» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου HTML : 
«<p><b>Surname:</b><input type="text" name="surname" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['surname'])) echo $_POST['surname']; ?>" /></p>». Εντός 
της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['surname'])) echo 
$_POST['surname'];?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο  
παραµένουσα. Οµοίως για το πεδίο το πεδίο « fahter_name» δηµιουργούµε το πεδίο 
εισαγωγής κειµένου HTML : «<p><b>Fahter_name:</b><input type="text" 
name="father_name" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['father_name'])) echo $_POST['father_name'];  ? >" /> </p>». Εντός της 
ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['father_name'])) echo 
$_POST['father_name'];?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο 
παραµένουσα. Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «afm» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής 
κειµένου HTML : «<p><b>AFM:</b><input type="text" name="afm" size="30" 
maxlength="10" value="<?php if (isset($_POST['afm'])) echo $_POST['afm']; ?>" /></p> 
».Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «?php if (isset($_POST['afm'])) echo 
$_POST['afm']; ?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα.  
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Για το πεδίο το πεδίο «municipal_department» δηµιουργούµε ένα πεδίο πλαισίου λίστας 
HTML : 
 «<p><b>Municipal_department:</b><select name="municipal_department"> <option> 
Select One </option> <?php 
$q = "SELECT municipal_department FROM municipal_department ORDER BY 
municipality_code ASC";  
$r = mysqli_query ($dbc, $q); 
if (mysqli_num_rows($r) > 0) { 
    while ($row = mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM)) { 
    echo "<option value=\"$row[0]\""; 
              if (isset($_POST['municipal_department']) && ($_POST['municipal_department'] 
== $row[0]) ) 
            echo ' selected="selected"'; 
            echo ">$row[0]</option>\n"; 
   } 
 } else {  echo '<option>Please add a new municipal_department.</option>'; 
} 
    mysqli_close($dbc); // Close the database connection. 
?> 
</select></p>». 
Εντός της ετικέτας  HTML και στον κώδικα PHP χρησιµοποιούµε την συνάρτηση 
«mysqli_query()» ώστε να εκτελέσουµε το ερώτηµα SQL «SELECT 
municipal_department FROM municipal_department ORDER BY municipality_code 
ASC» στην βάση δεδοµένων «php» ώστε οι επιλογές της λίστας να αντλούνται αυτόµατα 
από το πεδίο «municipal_department» του πίνακα «municipal_department» ενώ 
παράλληλα για να είναι η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα για κάθε 
εγγραφή που επιστρέφεται µε την συνάρτηση «mysqli_fetch_array» στον βρόγχο « while » 
εισάγουµε τον κώδικα PHP « if (isset($_POST['municipal_department']) && 
($_POST['municipal_department'] == $row[0]) ) echo ' selected="selected"';».  
Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «address» δηµιουργούµε το πεδίο εισαγωγής κειµένου 
HTML : «<b>Address:</b><input type="text" name="address" size="30" maxlength="40" 
value="<?php if (isset($_POST['address'])) echo $_POST['address']; ?>" /></p> ». Εντός 
της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if (isset($_POST['address'])) echo 
$_POST['address'];?» ώστε να γίνει η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο 
παραµένουσα. Οµοίως για το πεδίο το πεδίο «telephone» δηµιουργούµε το πεδίο 
εισαγωγής κειµένου HTML : «<p><b>Telephone:</b><input type="text" 
name="telephone" size="30" maxlength="20" value="<?php if 
(isset($_POST['telephone'])) echo htmlspecialchars($_POST['telephone']); ?>" /> 
(optional)</p>».Εντός της ετικέτας  HTML εισάγουµε κώδικα PHP «<?php if 
(isset($_POST['telephone'])) echo htmlspecialchars($_POST['telephone']);?» ώστε να γίνει 
η φόρµα HTML που περικλείει το πεδίο παραµένουσα. 
Πρίν την επικύρωση των πεδίων της φόρµας HTML, στην αρχή του σεναρίου ελέγχουµε 
µε τον κώδικα PHP: 
 «if ( (isset($_GET['id'])) && (is_numeric($_GET['id'])) ) { 
         $id = $_GET['id']; 
} elseif ( (isset($_POST['id'])) && (is_numeric($_POST['id'])) ) {  
 $id = $_POST['id']; 
} else { // No valid ID, kill the script. 
 echo '<p class="error">This page has been accessed in error.</p>'; 
 exit(); 
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}» όπου ελέγχουµε αν η µεταβλητή «$_GET['id']» έχει οριστεί και είναι ο αριθµός 
φορολογικού µητρώου της επιλογής του χρήστη από το σενάριο «browse_traders.php» µε 
την µέθοδο «GET» είτε αν ο χρήστης υπέβαλε την φόρµα µε την µέθοδο «POST» οπότε 
αποθηκεύουµε την τιµή της στην µεταβλητή «$id» διαφορετικά εκτυπώνουµε ένα µήνυµα 
σφάλµατος ότι ο χρήστης έχει καλέσει την ιστοσελίδα από σφάλµα και τερµατίζουµε το 
σενάριο µε την βοήθεια της συνάρτησης «exit()». Για τον λόγο αυτό δηµιουργούµε ένα 
κρυφό πεδίο εντός της φόρµας µε την ετικέτα HTML «<input type="hidden" name="id" 
value="' . $id . '" />» καθώς και ένα κουµπί επιλογής υποβολής µε την ετικέτα HTML 
«<div align="center"><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></div>» 
καθώς και ένα κρυφό πεδίο µε το ίδιο όνοµα και την τιµή true «<input type="hidden" 
name="submitted" value="TRUE" />». Αν αντίθετα έχει περάσει η παράµετρος σωστά στο 
σενάριο τότε συµπεριλαµβάνουµε στο σενάριο το σενάριο σύνδεσης στην βάση δεδοµένων 
µε την εντολή συµπερίληψης αρχείου «require_once ('mysqli_connect.php');» και στην 
συνέχεια ελέγχουµε αν ο χρήστης έχει πατήσει το κουµπί υποβολής της φόρµας µε τον 
κώδικα PHP «if (isset($_POST['submitted'])) {$errors = array();……(εδώ γίνεται ο 
χειρισµός της φόρµας)» ώστε να χειριστούµε την φόρµα και να επικυρώσουµε τα πεδία ή 
να εκτυπώσουµε µήνυµα σφάλµατος ως εξής: 
Για την επικύρωση του πεδίου «name» χρησιµοποιούµε τον κώδικα PHP : «if 
(!empty($_POST['name'])) { $n = trim($_POST['name']);} else {$errors[] = 'Please enter 
the trader\'s name!';}όπου καταχωρούµε στην µεταβλητή «$n» την τιµή του πεδίου (είτε 
προεπιλεγµένης είτε καταχώρησης του χρήστη). Για την επικύρωση των δεδοµένων του 
πεδίου «surname»  γράφουµε τον κώδικα PHP « if (!empty($_POST['surname'])) { $sn = 
trim($_POST['surname']);} else {$errors[] = 'Please enter the trader\'s surname!';}όπου 
καταχωρούµε την τιµή του πεδίου στην µεταβλητή «$sn».Η καταχώρηση των πεδίων είναι 
υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε κόκκινα γράµµατα το 
ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. Οµοίως, για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου 
«father_name» γράφουµε τον κώδικα PHP «if (!empty($_POST['father_name'])) { $fn = 
trim($_POST['father_name']);}else{    $errors[] = 'Please enter the trader\'s father 
name!';}όπου καταχωρούµε την τιµή του πεδίου στην µεταβλητή «$fn» ενώ η καταχώρηση 
του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε 
κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. Για την επικύρωση των δεδοµένων του 
πεδίου «afm» γράφουµε τον κώδικα PHP πρίν την φόρµα HTML: 
if (!empty($_POST['afm']) && is_numeric(($_POST['afm']))) { 
    $pattern = "/\w{10}/"; 
    $subject = trim($_POST['afm']); 
    if (preg_match($pattern, $subject)) {  
        $a = $subject; 
    } else { 
         $errors[] = 'Please enter a correct ten digit  trader\'s afm!'; 
    } 
} else { 
    $errors[] = 'Please enter the trader\'s afm!'; 
}» όπου ελέγχουµε  µε την συνάρτηση «is_numeric()» αν η καταχώρηση του χρήστη είναι 
αριθµός ενώ παράλληλα εξασφαλίζουµε ότι ο αριθµός που θα εισαχθεί είναι δεκαψήφιος 
µε την συνάρτηση «preg_match()» και την χρήση κανονικών παραστάσεων «"/\w{10}/";». 
Επίσης, καταχωρούµε την τιµή του πεδίου στην µεταβλητή «$a» αλλιώς επειδή η 
καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε 
κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. Για την επικύρωση των δεδοµένων του 
πεδίου «municipal_department» γράφουµε τον κώδικα PHP «if 
(($_POST['municipal_department'])== "Select One") { $errors[] = 'Please  select the 
municipal_department!';} else { $md = $_POST['municipal_department'];}όπου 
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καταχωρούµε την τιµή του πεδίου στην µεταβλητή «$md» αλλιώς επειδή η καταχώρηση 
του πεδίου είναι υποχρεωτική εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε κόκκινα 
γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. Για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου 
«address» γράφουµε τον κώδικα PHP: «if (!empty($_POST['address'])) { $ad = 
trim($_POST['address']); else { $errors[] = 'Please enter the trader\'s address!';}όπου 
αποθηκεύουµε την τιµή του πεδίου στην µεταβλητή «$ad» αλλιώς επειδή η καταχώρηση 
του πεδίου είναι υποχρεωτική αλλιώς εµφανίζεται στην κορυφή της ιστοσελίδας µε 
κόκκινα γράµµατα το ανάλογο µήνυµα σφάλµατος. 
Τέλος, για την επικύρωση των δεδοµένων του πεδίου καταχώρησης τηλεφωνικού αριθµού 
γράφουµε τον κώδικα PHP: «$t = (!empty($_POST['telephone'])) ? 
trim($_POST['telephone']) : NULL;» όπου αποθηκεύουµε την τιµή του πεδίου στην 
µεταβλητή «$t» αλλιώς η εισαγωγή του τηλεφωνικού αριθµού του συναλλασσόµενου είναι 
προαιρετική και η µη καταχώρησή του από τον χρήστη σηµαίνει ότι στην βάση δεδοµένων 
θα καταχωρηθεί η τιµή «NULL».  
Στην συνέχεια ελέγχουµε µε τον κώδικα PHP «if (empty($errors)) {….(εδώ θα 
χειριστούµε την αλλαγή στην βάση δεδοµένων» αν ο πίνακας σφαλµάτων δεν είναι κενός 
µε  την βοήθεια της συνάρτησης «empty()» οπότε δηµιουργούµε το ερώτηµα SQL 
«UPDATE  traders SET name='$n', surname='$sn', father_name='$fn', 
afm='$a',municipal_department='$md', address='$ad', telephone='$t' WHERE afm='$id' 
LIMIT 1» όπου στην θέση των µεταβλητών θα εισαχθούν οι τιµές που έχουν καταχωρηθεί 
από τον χρήστη ή ήταν προεπιλεγµένες και επικυρώθηκαν όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Ειδικότερα, αποθηκεύουµε το ερώτηµα σε µία µεταβλητή «$q» µε τον κώδικα «$q 
="UPDATE  traders SET name='$n', surname='$sn', father_name='$fn', afm='$a', 
municipal_department='$md', address='$ad', telephone='$t' WHERE afm='$id' LIMIT 1";» 
και στην συνέχεια  εκτελούµε το ερώτηµα µε την εντολή PHP «$stmt = mysqli_query 
($dbc, $q);» µε την οποία αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$stmt» τις επιστρεφόµενες 
εγγραφές ενώ µε την εντολή «if (mysqli_affected_rows($dbc) == 1) {….» ελέγχουµε µε 
την συνάρτηση «mysqli_affected_rows()» αν η εγγραφή που επηρεάστηκε ήταν όντως µία 
στον αριθµό οπότε στην συνέχεια του κώδικα ενηµερώνουµε τον χρήστη για την επιτυχία 
αλλαγής της εγγραφής αναφέροντας παράλληλα την τιµή του πεδίου  «municipalities» του 
σχετιζόµενου πίνακα «municipalities» µε τον κώδικα: 
 «if (($_POST['municipal_department'])!= 'Select One') { 
       $experiment = $_POST['municipal_department']; 
       $z = "SELECT municipality FROM municipalities INNER JOIN 
municipal_department USING (municipality_code) WHERE municipal_department 
='$experiment'"; 
      $w = mysqli_query ($dbc, $z); 
       if (mysqli_num_rows($w) > 0) { 
 while ($cow = mysqli_fetch_array ($w, MYSQLI_NUM)) { 
            echo "<p>The trader $sn has been added.Your minicipality is 
$cow[0]</p>";} } }» όπου πρίν την ενηµέρωση του χρήση εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL « 
SELECT municipality FROM municipalities INNER JOIN municipal_department USING 
(municipality_code) WHERE municipal_department ='$experiment'» µε την συνήθη 
τεχνική ώστε να ανακτήσουµε τον ∆ήµο στον οποίον ανήκει ο συναλλασσόµενος και στην 
συνέχεια εκτυπώνουµε το µήνυµα επιτυχίας εγγραφής του χρήστη ενηµερώνοντας 
παράλληλα και τον ∆ήµο που ανήκει ο συναλλασσόµενος (εικόνα 28). 
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Εικόνα 28: Το αποτέλεσµα της επιτυχούς υποβολής της φόρµας του σεναρίου «edit_user.php» µε 

παράλληλη ενηµέρωση και ανάκτηση του ∆ήµου του συναλλασσόµενου. 
 
∆ιαφορετικά σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πραγµατοποιήσει κάποια αλλαγή και 
υποβάλει την φόρµα τότε µε τον κώδικα PHP «} else { // Error! $errors[] = 'The trader 
could not be added to the database! The there was no change to the record';}» 
ενηµερώνουµε τον χρήστη ότι δεν πραγµατοποιήθηκε καµία αλλαγή δίνοντας του πάλι την 
δυνατότητα να πραγµατοποιήσει κάποια αλλαγή (εικόνα 29). 

 
Εικόνα 29: Μήνυµα σφάλµατος του σεναρίου «edit_user.php» στην περίπτωση µη αλλαγής 

στοιχείων της εγγραφής και προτροπή του χρήστη να ξαναδοκιµάσει. 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να συµπληρώσει κάποιο υποχρεωτικό πεδίο τότε 
µε τον κώδικα PHP : 
«if (!empty($errors)) {echo '<p class="error">The following error(s) occurred:<br />'; 
foreach ($errors as $msg) { echo " - $msg<br />\n"; }echo '</p><p>Please try 
again.</p>';}» εµφανίζονται όλες οι εγγραφές του πίνακα λαθών ενηµερώνοντας τον 
χρήστη να ξαναπροσπαθήσει και επανεµφανίζοντας την φόρµα εισαγωγής δεδοµένων 
(εικόνα 30). 

 
Εικόνα 30: Μήνυµα σφάλµατος του σεναρίου «edit_user.php» στην περίπτωση µη εισαγωγής 

στοιχείων της εγγραφής και προτροπή του χρήστη να ξαναδοκιµάσει. 
 

Τέλος, πρίν κλείσουµε το σενάριο και στο τέλος του κώδικα PHP εκτελούµε ένα ερώτηµα 
SQL : «SELECT name, surname, father_name, afm, municipal_department, address, 
telephone FROM traders WHERE afm ='$id'» έτσι ώστε µε την τιµή της µεταβλητής «$id» 
στην οποία έχουµε αποθηκεύσει µε την µέθοδο «GET» την µεταβλητή «$_GET['id']» η 
οποία απεστάλη µε το σενάριο PHP  «browse_traders.php» όταν ο χρήστης επέλεξε  τον 
υπερσύνδεσµο « Edit» κάποιας εγγραφής συµπληρώνουµε τον κώδικα PHP: 
 «$o = "SELECT name, surname, father_name, afm, municipal_department, address, 
telephone FROM traders WHERE afm ='$id'"; 
$u = mysqli_query ($dbc, $o); 
if (mysqli_num_rows($u) ==1) { 
    $bow = mysqli_fetch_array ($u, MYSQLI_NUM); 
    $_POST['name'] = $bow[0]; 
    $_POST['father_name'] = $bow[2]; 
    $_POST['surname'] = $bow[1]; 
    $_POST['afm'] = $bow[3]; 
    $_POST['municipal_department'] = $bow[4]; 
    $_POST['address'] = $bow[5]; 
    $_POST['telephone'] = $bow[6]; 
} else {echo '<p class="error">This page has been accessed in error.</p>';}» 
στον οποίο κώδικα µε την συνήθη τεχνική ανακτούµε µε βάση τον αριθµό φορολογικού 
µητρώου του συναλλασσόµενου τις εγγραφές των υπολοίπων πεδίων και των οποίων την 
τιµή αποθηκεύουµε στις αντίστοιχες µεταβλητές του σεναρίου «edit_user.php». 
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Την τιµή της µεταβλητής «$_GET['id2']» την οποία επιλέγει ο χρήστης στον 
υπερσύνδεσµο των εγγραφών µε το όνοµα «Delete» που αντιστοιχεί στην επιλεχθείσα 
εγγραφή και η οποία αποθηκεύει το «afm» της επιλογής του χρήστη (εικόνα 26) την 
χειριζόµαστε ως εξής: 
∆ηµιουργούµε ένα σενάριο PHP θέτοντας τα αρχικά της ιστοσελίδας µε τον τίτλο «Delete 
trader» και την κεφαλίδα µε τον κώδικα HTML: 
 «<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head"> 
 <title>Delete trader</title>  
 <link rel="stylesheet" href="includes/style.css" type="text/css" media="screen" /> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
</head> 
<body>». 
Στο κυρίως σώµα της ιστοσελίδας αρχικά ελέγχουµε αν η επιστρεφόµενη τιµή της 
µεταβλητής «$_GET['id2']» έχει οριστεί και είναι αριθµός (ο αριθµός φορολογικού 
µητρώου του συναλλασσόµενου που έχει επιλέξει ο χρήστης να διαγράψει) µε τον κώδικα 
«if ( (isset($_GET['id2'])) && (is_numeric($_GET['id2'])) ) { $id2 = $_GET['id2']; }» 
όπου αποθηκεύουµε την τιµή της στην µεταβλητή «$id2» διαφορετικά ελέγχουµε αν η 
τιµή της µεταβλητής «$_POST['id2']» την οποία θα ορίσουµε σε ένα κρυφό πεδίο 
παρακάτω για την περίπτωση που ο χρήστης υποβάλλει την φόρµα (εικόνα 31) , µε τον 
κώδικα PHP σε συνέχεια του προηγούµενου «elseif ( (isset($_POST['id2'])) && 
(is_numeric ($_POST['id2'])) ) { $id2 = $_POST['id2'];}» όπου και παλι αποθηκεύουµε 
την µεταβλητή στην «$id2» αλλιώς µε τον κώδικα PHP και σε συνέχεια του προηγούµενου 
κώδικα «else { echo '<p class="error">This page has been accessed in error.</p>';echo 
'<b><a href= "browse_traders.php?> Επιστροφή στους Traders</a></b>';exit();}» 
ενηµερώνουµε τον χρήστη ότι η προσπέλαση της σελίδας ήταν λάθος δίνοντας του 
παράλληλα την δυνατότητα µε έναν υπερσύνδεσµο να επιστρέψει πίσω στο σενάριο 
«browse_traders.php» ενώ παράλληλα τερµατίζουµε το τρέχον σενάριο µε την βοήθεια της 
συνάρτησης «exit()». 

 
Εικόνα 31: Το σενάριο PHP  «Delete_user.php» το οποίο εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέξει  τον 

υπερσύνδεσµο « Delete» κάποιας εγγραφής από το σενάριο PHP  «browse_traders.php». 



66 
 

 Οπότε στην περίπτωση που η µεταβλητή έχει κάποια αρχική τιµή είτε µε την µέθοδο 
«GET» από το προηγούµενο σενάριο είτε µε την µέθοδο «POST» συµπεριλαµβάνουµε το 
αρχείο συµπερίληψης «require_once ('mysqli_connect.php');» ώστε να έχουµε την 
δυνατότητα να επέµβουµε στην βάση δεδοµένων και ελέγχουµε αν έχει υποβληθεί η 
φόρµα µε τον κώδικα PHP «if (isset($_POST['submitted'])) {….(εδώ χειριζόµαστε την 
φόρµα)» και ότι ο χρήστης έχει επιλέξει το ραδιοκουµπί µε το όνοµα «sure» το οποίο 
ορίζουµε παρακάτω και το οποίο αντιστοιχεί σε δύο πιθανές τιµές: είτε «Yes» είτε «No» . 
Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή του ραδιοκουµπιού ναι το οποίο ελέγχουµε µε τον 
κώδικα «if ($_POST['sure'] == 'Yes') {(εδώ χειριζόµαστε την διαγραφή του 
συναλλασσόµενου)» και υποβάλει την φόρµα τότε µε ένα ερώτηµα SQL «DELETE 
FROM  traders  WHERE afm='$id2' LIMIT 1» και τον κώδικα «$q = "DELETE FROM  
traders  WHERE afm='$id2' LIMIT 1"; $r = @mysqli_query ($dbc, $q);» στέλνουµε το 
ερώτηµα στην βάση δεδοµένων και την MYSQL και µε την συνάρτηση 
«mysqli_affected_rows()»  και τον κώδικα « if (mysqli_affected_rows($dbc) == 1) { echo 
'<p>The user has been deleted.</p>'; echo '<b><a href="browse_traders.php?>Επιστροφή 
στους Traders</a></b>';}» ελέγχουµε  αν όντως επηρεάστηκε µία εγγραφή της βάσης 
οπότε ενηµερώνουµε τον χρήστη για την επιτυχή διαγραφή δίνοντας του παράλληλα την 
δυνατότητα µε έναν υπερσύνδεσµο να επιστρέψει στο σενάριο «browse_traders.php» 
(εικόνα 32).  

 
Εικόνα 32: Επιστρεφόµενη φόρµα διαλόγου στην περίπτωση επιτυχούς διαγραφής της εγγραφής 

του σεναρίου «Delete_user.php» 
 
∆ιαφορετικά αν αποτύχει η διαγραφή τότε µε τον κώδικα «else { echo '<p 
class="error">The user could not be deleted due to a system error.</p>'; echo '<p>' . 
mysqli_error($dbc) . '<br />Query: ' . $q . '</p>';  echo '<b><a 
href="browse_traders.php?>Επιστροφή στους Traders</a></b>';}» ενηµερώνουµε τον 
χρήστη για την αποτυχία διαγραφής της εγγραφής µε ένα µήνυµα σφάλµατος ενώ 
παράλληλα µε την βοήθεια της συνάρτησης «mysqli_error()» εµφανίζουµε στην φόρµα 
διαλόγου τον λόγο για τον οποίον η MYSQL δεν έκανε την διαγραφή (Ullman, E. Larry 
(Larry Edward), 2009) δίνοντας του παράλληλα την δυνατότητα µε έναν υπερσύνδεσµο να 
επιστρέψει στο σενάριο «browse_traders.php».  
Αντίθετα, στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την επιλογή «Νο» του ραδιοκουµπιού 
τότε µε τον κώδικα «else {echo '<p>The user has NOT been deleted.</p>';  echo 
'<b><a href="browse_traders.php?>Επιστροφή στους Traders</a></b>';}» ενηµερώνουµε 
τον χρήστη µε ένα  µήνυµα σφάλµατος (εικόνα 33) δίνοντας στον χρήστη και πάλι την 
δυνατότητα µε έναν υπερσύνδεσµο να επιστρέψει στο σενάριο «browse_traders.php».  
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Εικόνα 33: Επιστρεφόµενη φόρµα διαλόγου στην περίπτωση αποτυχίας διαγραφής της εγγραφής 

του σεναρίου «Delete_user.php» 
 
Τελειώνοντας το σενάριο και σε συνέχεια του ελέγχου αν έχει υποβληθεί η φόρµα, στην 
περίπτωση που η φόρµα δεν έχει υποβληθεί τότε εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL «SELECT 
name, surname, father_name, afm, municipal_department, address, telephone FROM 
traders WHERE afm ='$id2'» µε το οποίο ανακτούµε εκείνη την εγγραφή από τον πίνακα 
«traders» της βάσης δεδοµένων που το «afm» είναι ίση µε την τιµή της µεταβλητής 
«$id2». Αυτό το πετυχαίνουµε γράφοντας τον κώδικα «else { $q = "SELECT name, 
surname, father_name, afm, municipal_department, address, telephone FROM traders 
WHERE afm ='$id2'";$r = @mysqli_query ($dbc, $q);» και στην συνέχεια ελέγχουµε τον 
αριθµό των επιστρεφόµενων αποτελεσµάτων µε τον κώδικα «if (mysqli_num_rows($r) == 
1) {» και την βοήθεια της συνάρτησης «mysqli_num_rows()» οπότε αποθηκεύουµε τα 
αποτελέσµατα του ερωτήµατος στην µεταβλητή «$row» µε τον κώδικα «$row = 
mysqli_fetch_array ($r, MYSQLI_NUM);» οπότε χτίζουµε στην συνέχεια την φόρµα 
διαλόγου µε τον κώδικα: 
 «echo '<form action="delete_user.php" method="post"> 
<h3>Name: ' . $row[0] . '</h3> 
<p>Are you sure you want to delete this user?<br /> 
<input type="radio" name="sure" value="Yes" /> Yes  
<input type="radio" name="sure" value="No" checked="checked" /> No</p> 
<p><input type="submit" name="submit" value="Submit" /></p> 
<input type="hidden" name="submitted" value="TRUE" /> 
<input type="hidden" name="id2" value="' . $id2 . '" /> 
</form>'; 
echo '<b><a href="browse_traders.php?>Επιστροφή στους Traders</a></b>';}».Σύµφωνα 
µε αυτόν τον κώδικα αρχικά µε µία ετικέτα HTML «<form action» προσδιορίζουµε το 
σενάριο που θα χειριστεί την υποβολή της φόρµας και που είναι το ίδιο σενάριο 
«delete_user.php» και στην συνέχεια εµφανίζουµε το όνοµα του συναλλασσόµενου που θα 
διαγραφεί µε την χρήση της µεταβλητής «$row» ,ενώ µε ετικέτες HTML κατασκευάζουµε 
το ραδιοκουµπί µε το όνοµα «sure» µε τις δυο πιθανές τιµές του και την τιµή «Νο» ως 
προεπιλεγµένη, το κουµπί υποβολής µε το όνοµα «submit», τα δυο κρυφά πεδία που θα 
αποστείλουν στο ίδιο σενάριο µε την µέθοδο «POST» της τιµές των µεταβλητών 
«$_POST['id2']» , «$_POST['sure']» και «$_POST['submitted']». Κλείνοντας, δίνουµε  
στον χρήστη και πάλι την δυνατότητα µε έναν υπερσύνδεσµο να επιστρέψει στο σενάριο 
«browse_traders.php» (εικόνα 31). 



68 
 

Τέλος, κλείνουµε την βάση δεδοµένων µε την εντολή «mysqli_close($dbc);» και την 
συνάρτηση «mysqli_close()» ενώ στο τέλος του σεναρίου προσθέτουµε τις ετικέτες HTML 
«</body> </html>». 
Τέλος, την τιµή της µεταβλητής «$_GET['pid']» την οποία επιλέγει ο χρήστης στον 
υπερσύνδεσµο των εγγραφών µε το όνοµα που αντιστοιχεί στην επιλεχθείσα εγγραφή και 
η οποία αποθηκεύει το «afm» της επιλογής του χρήστη (εικόνα 26) την χειριζόµαστε ως 
εξής: 
∆ηµιουργούµε το σενάριο PHP «view_meno.php» στο οποίο ορίζουµε δύο µεταβλητές 
«$row = FALSE;» και «$k = 1;» µε τις αντίστοιχες τιµές τους και στην συνέχεια 
ελέγχουµε αν έχει οριστεί η µεταβλητή «$_GET['pid']» οπότε αν  έχει οριστεί 
αποθηκεύουµε την µεταβλητή στην µεταβλητή «$pid» και αφού συµπεριλάβουµε το 
σενάριο σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων µε την εντολή PHP «require_once 
('mysqli_connect.php');» εκτελούµε ένα ερώτηµα SQL «SELECT CONCAT_WS(' ', name, 
father_name, surname) AS trader, name, father_name, surname, protocol_number2, 
application_date2, payment, packing_number, ameno, trader_type, info2, 
protocol_number, application_date, register_365, info FROM traders LEFT JOIN trmeno 
USING (afm) LEFT JOIN  tr365 USING (afm) WHERE  trmeno.afm = $pid OR  
tr365.afm = $pid» µε τον κώδικα «$q = "SELECT CONCAT_WS(' ', name, father_name, 
surname) AS trader, name, father_name, surname, protocol_number2, application_date2, 
payment, packing_number, ameno, trader_type, info2, protocol_number, application_date, 
register_365, info FROM traders LEFT JOIN trmeno USING (afm) LEFT JOIN  tr365 
USING (afm) WHERE  trmeno.afm = $pid OR  tr365.afm = $pid ";$r = mysqli_query 
($dbc, $q); if (mysqli_num_rows($r) == 1) { $row = mysqli_fetch_array ($r, 
MYSQLI_ASSOC);» µε τον οποίον ανακτούµε από την βάση µε µία αριστερή εσωτερική 
ένωση µεταξύ των πινάκων «traders» και «trmeno» και «traders» και «traders» τα πεδία 
της εγγραφής που αντιστοιχούν στην συγκεκριµένη εγγραφή που έχει επιλέξει ο χρήστης 
και που έχει αποθηκευτεί στην µεταβλητή «$pid» και τα οποία αποτελέσµατα 
αποθηκεύουµε στην µεταβλητή «$row». Έπειτα ελέγχουµε αν όντως έχει επιστραφεί µία 
εγγραφή µε τον κώδικα «if (mysqli_num_rows($r) == 1)» ενώ τα αποτελέσµατά της τα 
εµφανίζουµε στον χρήστη ως εξής: 
Αρχικά, ορίζουµε τον τίτλο της ιστοσελίδας µε το όνοµα του συναλλασσόµενου µε τον 
κώδικα «$page_title = $row['trader'];». Στην συνέχεια  συµπεριλαµβάνουµε στο σενάριο 
το σενάριο της κεφαλίδας µε την εντολή «include ('includes/header.html');» και κατόπιν 
ελέγχουµε αν ο συναλλασσόµενος έχει όντως αριθµό «ameno» µε τον κώδικα (εικόνα 34)  
«if ( $row['ameno'] != NULL) {» οπότε εµφανίζουµε στον χρήστη τα αποτελέσµατα µε τον 
κώδικα «echo "<div align=\"center\">The trader:<b>{$row['trader']}</b> has meno 
number: <b>GR{$row['packing_number']}{$row['ameno']} <br </b>and he was registered 
at: <b>{$row['application_date2']}</b> with protocol number:<b> 
{$row['protocol_number2']} <br</b> He is trader type: <b>{$row['trader_type']}</b> and 
he payed fees :<b>{$row['payment']} Euro<br</b>";echo '<p align="center">' . 
((is_null($row['info2'])) ? '(No description available)' : $row['info2']) . '</p>';}». 
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Εικόνα 34: Εµφάνιση των αποτελεσµάτων του σεναρίου «view_meno.php». 

 
Αν ωστόσο ο συναλλασσόµενος δεν έχει αριθµό «ameno», δηλαδή αποτύχει ο έλεγχος «if 
( $row['ameno']!= NULL)» τότε µε τον κώδικα «else {  echo "<div align=\"center\"><b> 
No ameno number for the trader with the afm ''</b>" . $pid . "''<br />";}» εµφανίζουµε 
στον χρήστη την ανάλογη πληροφορία (εικόνα 35). 

 
Εικόνα 35: Εµφάνιση των αποτελεσµάτων του σεναρίου «view_meno.php» στην περίπτωση που ο 
συναλλασσόµενος δεν είναι εγγεγραµµένος σε κανέναν από τους πίνακες  «trmeno» και «tr365». 

 
Οµοίως ελέγχουµε αν ο συναλλασσόµενος έχει αριθµό «register_365» µε τον κώδικα «if ( 
$row['register_365']!= NULL) {» οπότε εµφανίζουµε στον χρήστη τα αποτελέσµατα µε 
τον κώδικα (εικόνα 34) «echo "<div align=\"center\">The trader:<b>{$row['trader']}</b> 
has tr365 number: <b>{$row['register_365']} <br </b>and he was registered at: <b> 
{$row['application_date']}</b> with protocol number:<b> {$row['protocol_number']} 
<br</b>  <br"; echo '<p align="center">' . ((is_null($row['info'])) ? '(No description 
available)' : $row['info']) . '</p>';} else { echo "<div align=\"center\"><b>No tr365 number 
for the trader with the afm ''</b>" . $pid . "''<br />"; }}»  
Αν ωστόσο ο συναλλασσόµενος δεν έχει αριθµό «register_365», δηλαδή αποτύχει ο 
έλεγχος «if ( $row['register_365']!= NULL) » τότε µε τον κώδικα } else {   echo "<div 
align=\"center\"><b>No tr365 number for the trader with the afm ''</b>" . $pid . "''<br 
/>";}» εµφανίζουµε στον χρήστη την ανάλογη πληροφορία (εικόνα 36). 
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Εικόνα 35: Εµφάνιση των αποτελεσµάτων του σεναρίου «view_meno.php» στην περίπτωση που ο 

συναλλασσόµενος δεν είναι εγγεγραµµένος στον  πίνακα «tr365» αλλά είναι στον  «trmeno».  
 
Στην περίπτωση που αποτύχει ο έλεγχος «if (mysqli_num_rows($r) == 1) {», δηλαδή δεν 
επιστραφούν αποτελέσµατα τότε σε συνέχεια του προηγούµενου κώδικα συµπληρώνουµε 
τον κώδικα «else { $k = 2;} mysqli_close($dbc);}» µε τον οποίο αρχικοποιούµε την 
µεταβλητή «$k» µε την τιµή δύο και κλείνουµε την βάση δεδοµένων µε την εντολή 
«mysqli_close($dbc);» καθώς και το µπλόκ του αρχικού ελέγχου(«if (isset($_GET['pid'])  ) 
{»)  ορισµού της µεταβλητής «$_GET['pid']». 
Κλείνοντας το σενάριο ελέγχουµε τρείς περιπτώσεις: Πρώτον, ελέγχουµε αν η boolean 
µεταβλητή «$row» είναι αληθής και η τιµή της µεταβλητής «$k» δεν έχει την τιµή δύο, οι 
οποίες είχαν οριστεί στην αρχή του σεναρίου, µε τον κώδικα PHP «if (!$row && $k!=2) 
{» οπότε αρχικοποιούµε την µεταβλητή τίτλου «$page_title» µε την εντολή PHP 
«$page_title = 'Error';» η οποία χρησιµοποιείται στην επόµενη εντολή συµπερίληψης του 
αρχείου κεφαλίδας «include ('includes/header.html');» για να οριστεί ο τίτλος της 
ιστοσελίδας που θα εµφανιστεί µε το µήνυµα σφάλµατος «echo '<div align="center">This 
page has been accessed in error !</div>';». ∆ιαφορετικά στην δεύτερη περίπτωση 
ελέγχουµε αν µόνο η µεταβλητή «$row» είναι αληθής και η τιµή της µεταβλητής «$k» έχει 
την τιµή δύο µε τον κώδικα PHP «} elseif ( $k=2 && !$row) {» οπότε αρχικοποιούµε την 
µεταβλητή τίτλου «$page_title» µε την εντολή PHP $page_title = $row['trader'];» που είναι 
το όνοµα του συναλλασσόµενου και το οποίο χρησιµοποιείται στην επόµενη εντολή 
συµπερίληψης του αρχείου κεφαλίδας «include ('includes/header.html');» για να οριστεί ο 
τίτλος της ιστοσελίδας που θα εµφανιστεί µε το µήνυµα σφάλµατος «echo "<div 
align=\"center\"><b>No numbers for the trader with the afm ''</b>" . $pid . "''<br />";» στο 
οποίο εµφανίζουµε και την τιµή της µεταβλητής «$pid» της οποίας η τιµή αφορά τον 
αριθµό «afm» του συναλλασσόµενου (εικόνα 35). Στην τρίτη περίπτωση, στην οποία η 
µεταβλητή «$row» δεν είναι αληθείς και η τιµή της µεταβλητής «$k» δεν έχει την τιµή 
δύο, σε συνέχεια του προηγούµενου κώδικα µε τον κώδικα PHP else { echo '<a 
href="download.php">Excel</a> ';}» οπότε αρχικοποιούµε την µεταβλητή τίτλου 
«$page_title» µε την εντολή PHP $page_title = $row['trader'];» που είναι το όνοµα του 
συναλλασσόµενου και το οποίο χρησιµοποιείται στην επόµενη εντολή συµπερίληψης του 
αρχείου κεφαλίδας «include ('includes/header.html');» για να οριστεί ο τίτλος της 
ιστοσελίδας που θα εµφανιστεί µε τον υπερσύνδεσµο:  «echo '<a 
href="download.php">Excel</a> ';» ο οποίος είναι είναι ένας υπερσύνδεσµος  που 
παραπέµπει σε ένα άλλο σενάριο PHP µε το όνοµα «download.php» µε ο οποίο δίνουµε 
την δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύσει στον υπολογιστή υπηρεσίας του ένα αρχείο 
EXCEL µε τις επικεφαλίδες των πεδίων και τις τιµές του σεναρίου «view_meno.php» 
(εικόνα 36). Για τον λόγο αυτόν συµπεριλαµβάνουµε το σενάριο «download.php» µε την 
εντολή PHP «require_once ('../../../Tests/01simple.php');» ενώ παράλληλα 
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συµπεριλαµβάνουµε και το αρχείο σύνδεσης µε την βάση δεδοµένων µε την εντολή PHP 
«require_once ('mysqli_connect.php');». Το σενάριο «download.php» περιέχει το σενάριο 
«outputfile.php» µε την εντολή συµπερίληψης «require_once ('includes/outputfile.php');», 
την συνάρτηση «set_time_limit(30);» µε την οποία ορίζουµε ως µέγιστο χρόνο 
΄κατεβάσµατος’ του αρχείου EXCEL τα τριάντα δευτερόλεπτα, την µεταβλητή 
«$file_path="C:/xampp/htdocs/Tests/01simple.xlsx";» µε την οποία ορίζουµε την 
διαδροµή του αρχείου EXCEL και την εντολή «output_file($file_path, '01simple.xlsx', 
'application/vnd.openxmlformats .xlsx');» µε την οποία συνάρτηση δίνουµε την 
δυνατότητα στον χρήστη να ‘κατεβάσει’ το αρχείο. Στο σενάριο «outputfile.php» γίνεται ο 
χειρισµός της µορφής και της διαδικασίας για το ‘κατέβασµα’ του αρχείου ενώ στο αρχείο 
«01simple.php» ορίζονται οι κλάσεις PHPExcel τις οποίες έχουµε εγκαταστήσει σε 
φάκελο στον κατάλογο της ιστοθέσης µας καθώς και η διαδικασία µεταφοράς των 
δεδοµένων στο αρχείο EXCEL (Σταµελος, Ε. Ιωάννης, 2002).  

 
Εικόνα 36: Το αρχείο EXCEL που ΄κατεβάζει’ ο χρήστης στον υπολογιστή υπηρεσίας του 

επιλέγοντας τον υπερσύνδεσµο EXCEL του σεναρίου «view_meno.php». 
 
Τέλος, και στις τρείς περιπτώσεις όπως και στο τέλος του σεναρίου «view_meno.php» 
πρίν τον έλεγχο των τριών περιπτώσεων συµπεριλαµβάνουµε το αρχείο κλεισίµατος των 
ιστοσελίδων µε το όνοµα «footer.html» και την εντολή PHP «include 
('includes/footer.html');» ώστε η ιστοσελίδα να είναι ολοκληρωµένη. Τα αρχεία 
συµπερίληψης «header.html» και «footer.html» περιέχονται στον φάκελο της ιστοθέσης 
µας µε το όνοµα «includes». 
 
3.5. ∆ηµιουργία αναφορών και εκθέσεων/Σύνδεση µε την βάση δεδοµένων 
MYSQL µέσω του Microsoft Office. 
Α. Έχοντας εγκαταστήσει το πρόγραµµα σύνδεσης ODBC για MYSQL (Habraken, Joe, 
2006) δηµιουργούµε ένα αρχείο EXCEL στο οποίο µε την βοήθεια του οδηγού 
δηµιουργίας ερωτήµατος σε βάση δεδοµένων (εικόνα 37-38) δηµιουργούµε µε την χρήση 
γραφικών (εικόνα 39-40) και την δυνατότητα εφαρµογής κριτηρίων φιλτραρίσµατος 
(εικόνα 41-42) δηµιουργούµε ένα ερώτηµα SQL  το οποίο µπορούµε στην συνέχεια να 
επεξεργαστούµε µε τον οδηγό οδηγό Microsoft Query (εικόνα 43-45). 
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Εικόνα 37:  Επιλογή του οδηγού ODBC για MYSQL στο αρχείο EXCEL. 

 
 

 
Εικόνα 38: Επιλογή της βάσης δεδοµένων MYSQL µε το όνοµα «php» και επιλογή των ρυθµίσεων 

σύνδεσης. 
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Εικόνα 39: Επεξεργασία των πινάκων της βάσης δεδοµένων «php» στο αρχείο EXCEL µε την 

βοήθεια του οδηγού ερωτήµατος. 
 
 

 
Εικόνα 40: Επεξεργασία των πεδίων των πινάκων της βάσης δεδοµένων «php» στο αρχείο EXCEL 

µε την βοήθεια του οδηγού ερωτήµατος. 
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Εικόνα 41: Επιλογές ταξινόµησης των πεδίων των πινάκων της βάσης δεδοµένων «php» στο 

αρχείο EXCEL µε την βοήθεια του οδηγού ερωτήµατος. 
 

 

 
Εικόνα 42: Επιλογές αποθήκευσης  στο αρχείο EXCEL µε την βοήθεια του οδηγού ερωτήµατος. 

 
 

 
Εικόνα 43: Αποθήκευση των δεδοµένων του πίνακα «traders» της βάσης δεδοµένων «php» στο 

φύλλο EXCEL. 
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Εικόνα 44: ∆υνατότητα επεξεργασίας  των δεδοµένων  στο φύλλο EXCEL. 

 
 

 
Εικόνα 45:  Επεξεργασία των δεδοµένων του φύλλου EXCEL µε ερωτήµατα SQL και τον οδηγό 

Microsoft Query . 
 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα στο σενάριο «browse_traders.php» µε την δηµιουργία ενός 
υπερσύνδεσµου στο αρχείο EXCEL να επιτρέψουµε στον χρήση να ‘κατεβάσει’ στον 
υπολογιστή υπηρεσίας το αρχείο µε την ίδια τεχνική που χρησιµοποιήσαµε στο σενάριο 
«view_meno.php» αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων δεν υλοποιήθηκε. 
 
Β.  ∆ηµιουργία εκθέσεων δεδοµένων µε το Microsoft Word. 
Επιπλέον, το πακέτο Microsoft Word δίνει την δυνατότητα να παρουσιαστούν µε 
κατανοητό και ευπαρουσίαστο τρόπο τα δεδοµένα που προέρχονται από αρχεία EXCEL 
(Habraken, Joe, 2006) δίνοντας την δυνατότητα εξαγωγής των δεδοµένων του αρχείου 
EXCEL µέσα σε ένα κείµενο WORD µε την βοήθεια της συγχώνευσης αλληλογραφίας και 
του τύπου: {mergefield: «όνοµα πεδίου»} (εικόνα 46). 
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Εικόνα 46: Έγγραφο του WORD µε πεδία ‘mergefield’. 
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3.6. ∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδας) µε το λογισµικό ανοιχτού 
κώδικα  JOOMLA. 
 
Τέλος, για την δηµιουργία της διαδικτυακής πύλης χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό 
ανοιχτού κώδικα διαχείρισης περιεχοµένου ιστοσελίδων το JOOMLA (North, M. Barrie, 
2009). 
Πολιτική ασφαλείας: ∆ηµιουργούµε µία διαδικτυακή πύλη στην οποία θα έχουν αρχικά 
πρόσβαση  τόσο ο διαχειριστής της ιστοθέσης και οι χρήστες όσο και οι συναλλασσόµενοι 
(εικόνα 47).  
 

 
Εικόνα 47: Κεντρική ιστοσελίδα διαχείρισης του φυτικού κεφαλαίου του Νοµού Κοζάνης του 

τµήµατος φυτοπροστασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. 
 
Για τον λόγο αυτόν δηµιουργούµε τρείς λογαριασµούς (Derr, Marni & Symes, 
Tanya,2010): Ο πρώτος αφορά τον διαχειριστή της ιστοθέσης και ο οποίος έχει πλήρη 
πρόσβαση τόσο στο Frontend (δηµόσιο site)  όσο και στο Backend (ιδιωτικό site), ο 
δεύτερος αφορά τον εγγεγραµµένο συναλλασσόµενο  ο οποίος πρέπει να εγγραφεί για να 
δει περιορισµένο περιεχόµενο στο Fronted αλλά δεν έχει κανένα δικαίωµα πρόσβασης στο 
Backend και ο τρίτος ο Publisher (εκδότης) ο οποίος µπορεί να δηµοσιεύσει περιεχόµενο 
στο Frontend αλλά δεν έχει κανένα δικαίωµα πρόσβασης στο Backend. Επίσης, 
προσθέτουµε στην ιστοθέση µία υποµονάδα (module) (Derr, Marni & Symes, Tanya,2010) 
Login (σύνδεση) η οποία προβάλλει µία απλή φόρµα την οποία οι χρήστες µπορούν να 
συνδεθούν ή να δηµιουργήσουν ένα όνοµα χρήστη ή να ανακτήσουν έναν κωδικό 
πρόσβασης (εικόνα 47). Επιπλέον, προσθέτουµε µία υποµονάδα η οποία περιέχει κουµπιά 
για αλλαγή του µεγέθους της γραµµατοσειράς για λόγους καλύτερης προσβασιµότητας του 
site,  µία υποµονάδα inset η οποία είναι ένα πλαίσιο αναζήτησης και µία υποµονάδα footer 
(υποσέλιδο) στην οποία προσαρτούµε ένα άρθρο (Derr, Marni & Symes, Tanya,2010) το 
οποίο αναφέρει τον τίτλο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το site. 
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Αποτέλεσµα αυτών των ρυθµίσεων είναι ότι τόσο οι συναλλασσόµενοι όσο και οι χρήστες 
και ο διαχειριστής βλέπουν µόνο το περιεχόµενο της εικόνας 47 εώς ότου εγγραφούν, 
δεδοµένου ότι στόχος της ιστοθέσης δεν είναι να είναι µία δηµόσια διαδικτυακή πύλη 
αλλά µία πύλη που θα εξυπηρετεί µόνο την λειτουργία του τµήµατος φυτοπροστασίας και 
τους συναλλασσόµενους του Νοµού Κοζάνης. 
Εφόσον, λοιπόν, εγγραφούν οι συναλλασσόµενοι και πάρουν τον κωδικό τους µε την 
εγγραφή τους στην ιστοσελίδα της εικόνας 47 βλέπουν την ιστοσελίδα της εικόνας 48 η 
οποία θα διαφέρει από την εικόνα της ιστοσελίδας που θα βλέπουν ο διαχειριστής και οι 
εκδότες (εικόνα  53). 
 

 
Εικόνα 48: Η ιστοσελίδα που εµφανίζεται κατά την εγγραφή και είσοδο ενός συναλλασσόµενου. 
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Ειδικότερα, οι συναλλασσόµενοι έχουν την δυνατότητα στο κεντρικό µενού (main menu)   
να ανοίξουν το µενού «TRADERS» το οποίο παραπέµπει σε τρία υποµενού ανάλογα µε 
την κατηγορία στην οποία ανήκει ο συναλλασσόµενος και στο µητρώο που έχει 
υποχρέωση να εγγραφεί (εικόνα 49). Στην συνέχεια, ανάλογα µε το υποµενού και την 
κατηγορία στην οποία ανήκει ο συναλλασσόµενος ‘ανοίγει’ και η αντίστοιχη ιστοσελίδα, 
πληροφορώντας τον για το νοµικό πλαίσιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή του.  
 

 
Εικόνα 49: Τα υποµενού του µενού «TRADERS» στα οποία έχουν πρόσβαση οι συναλλασσόµενοι 

αφού εγγραφούν και κάνουν είσοδο στην αρχική ιστοσελίδα. 
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Συγκεκριµένα, αν κάποιος συναλλασσόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί για την διαδικασία 
εγγραφής του στο µητρώο 365 θα εµφανιστεί η ιστοσελίδα της εικόνας 50 η οποία 
ενηµερώνει τον συναλλασσόµενο για το νοµικό πλαίσιο και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή του στο µητρώο 365. 
 

 
Εικόνα 50: Το άρθρο του υποµενού «CATALOGUE 365» του µενού «TRADERS». 
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∆ιαφορετικά, αν κάποιος συναλλασσόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί για την διαδικασία 
εγγραφής του στο µητρώο ΜΕΝΟ  θα εµφανιστεί η ιστοσελίδα της εικόνας 51 η οποία 
ενηµερώνει τον συναλλασσόµενο για το νοµικό πλαίσιο και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή του στο µητρώο ΜΕΝΟ. 
 

 
Εικόνα 51: Το άρθρο του υποµενού «ΜΕΝΟ CATALOGUE » του µενού «TRADERS». 
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Αν αντίθετα κάποιος συναλλασσόµενος επιθυµεί να ενηµερωθεί για την διαδικασία 
εξαγωγής ή εισαγωγής η διακίνησης φυτών η φυτικών προϊόντων αυτών εντός η εκτός του 
Νοµού και της χώρας τότε θα εµφανιστεί η ιστοσελίδα της εικόνας 52 η οποία ενηµερώνει 
τον συναλλασσόµενο για το νοµικό πλαίσιο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την διαδικασία. 
 

 
Εικόνα 52: Το άρθρο του υποµενού «EXPORTERS/IMPORTERS » του µενού «TRADERS». 
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Στην περίπτωση που εγγραφούν οι εκδότες (publishers) µε τον κωδικό που τους έχει 
χορηγήσει ο διαχειριστής της ιστοθέσης τότε εµφανίζεται η ιστοσελίδα της εικόνας 53. 
 

 
Εικόνα 53: Τα διαθέσιµα  µενού για τους εκδότες (publishers). 
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Ειδικότερα, εµφανίζεται στο κεντρικό µενού τρία επιπλέον µενού τα «EDIT TRADERS», 
«VIEW TRADERS» και «TRADERS». Το µενού «TRADERS» εµφανίζονταν επίσης και 
στην ιστοσελίδα των συναλλασσόµενων µε την διαφορά ότι οι εκδότες, δηλαδή οι χρήστες 
του τµήµατος φυτοπροστασίας στους οποίους έχει χορηγηθεί ο κωδικός από τον 
διαχειριστή έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν και να προσθέσουν περιεχόµενο στα 
άρθρα των υποµενού του «TRADERS» ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
Στο µενού «EDIT  TRADERS» προσθέτουµε δύο υποµενού τα «TRADERS» και 
«INSPECTIONS» (εικόνα 54) τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες (εκδότες) 
να καταχωρήσουν τα στοιχεία των συναλλασσόµενων στην βάση δεδοµένων «php».  
 

 
Εικόνα 54: Τα υποµενού του  µενού «EDIT TRADERS» για τους εκδότες (publishers). 
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Ειδικότερα, στο υποµενού «TRADERS» προσθέτουµε τρία υποµενού τα «ADD 
TRADER»,  «ADD 365 TRADER» και «ADD MENO TRADERS» (εικόνα 55).  
 

 
Εικόνα 55: Τα υποµενού του υποµενού « TRADERS» του µενού « EDIT TRADERS» για τους 

εκδότες (publishers). 
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Ειδικότερα, το υποµενού «ADD  TRADER» εµφανίζει το σενάριο PHP «add_trader.php» 
(εικόνα 56) µε την οποία ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει έναν συναλλασσόµενο στον 
πίνακα «traders» της βάσης δεδοµένων «php». 
 

 
Εικόνα 56: Η σελίδα PHP «add_trader.php» του  υποµενού «ADD  TRADER » για τους εκδότες 

(publishers). 
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∆ιαφορετικά, αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού  «ADD 365  TRADER» εµφανίζεται  το 
σενάριο PHP «add_365.php» (εικόνα 56) µε την οποία ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει 
έναν συναλλασσόµενο στον πίνακα «tr365» της βάσης δεδοµένων «php» (εικόνα 57). 
 

 
Εικόνα 57: Η σελίδα PHP «add_365.php» του  υποµενού «ADD 365 TRADER » για τους εκδότες 

(publishers). 
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Εναλλακτικά, αν ο χρήστης επιλέξει το υποµενού «ADD MENO TRADERS» εµφανίζεται  
το σενάριο PHP «add_meno.php» (εικόνα 58) µε την οποία ο χρήστης µπορεί να 
καταχωρήσει έναν συναλλασσόµενο στον πίνακα «trmeno» της βάσης δεδοµένων «php». 
 

 
Εικόνα 58: Η σελίδα PHP «add_meno.php» του  υποµενού «ADD MENO TRADERS» για τους 

εκδότες (publishers). 
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Αν αντίθετα ο χρήστης επιλέξει το υποµενού «EDIT CHECK» του υποµενού 
«INSPECTIONS» του µενού «EDIT  TRADERS»  (εικόνα 59) εµφανίζεται το σενάριο 
PHP της εικόνας 60, µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει στην βάση δεδοµένων 
«php» έναν έλεγχο που πραγµατοποίησε η υπηρεσία σε µία εισαγωγή ή εξαγωγή ή 
ενδοκοινοτική διακίνηση φυτικών προϊόντων. 
 

 
Εικόνα 59: Το υποµενού «EDIT CHECK» του υποµενού «INSPECTIONS» του µενού «EDIT 

TRADERS» για τους εκδότες (publishers). 
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Εικόνα 60:  Η σελίδα PHP «add_check.php» του  υποµενού «EDIT CHECK» για τους εκδότες 
(publishers). 
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Το µενού «VIEW TRADERS» περιέχει ένα υποµενού το «BROWSE TRADERS» το 
οποίο (εικόνα 61) το οποίο δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να προσπελάσουν τις 
υπάρχουσες εγγραφές των εγγεγραµµένων συναλλασσόµενων του πίνακα «traders» της 
βάσης δεδοµένων «php» να τις επεξεργαστούν ή να διαγράψουν όποιες επιθυµούν (εικόνα 
62). Ειδικότερα, οι λέξεις που είναι µε κόκκινο χρώµα είναι υπερσύνδεσµοι προς τα 
σενάρια PHP που τις χειρίζονται. 
 

 
Εικόνα 61: Το υποµενού «BROWSE TRADERS» του µενού «VIEW TRADERS» για τους 

εκδότες (publishers). 
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Εικόνα 62:  Η σελίδα PHP «browse_traders.php» του  υποµενού «EDIT CHECK» για τους εκδότες 

(publishers). 
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4. ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 
Με την τεχνική των διαγραµµάτων ροής (Τσιότρας Γ., 2002) δηµιουργούµε το διάγραµµα 
ροής του πληροφοριακού συστήµατος όπως φαίνεται στο σχήµα 2.  
 

 
Σχήµα 2 : ∆ιάγραµµα ροών πληροφορικού συστήµατος 

 
Τη βάση των εκροών του πληροφοριακού συστήµατος αποτέλεσε  το λογισµικού ανοιχτού 
κώδικα MYSQL  το οποίο σε συνδυασµό µε άλλα λογισµικά ανοιχτού κώδικα παρέχει τις 
εξής δυνατότητες: 
• ∆ηµιουργία φορµών εισαγωγής δεδοµένων στην βάση δεδοµένων. 
• ∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης. 
• ∆ηµιουργία εκθέσεων/αναφορών/καταστάσεων. 
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5. ΚΟΣΤΟΣ-ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 
 
Το βασικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήµατος από 
τους τελικούς χρήστες είναι ότι το κόστος ανάπτυξης του είναι µηδενικό σε σύγκριση µε 
τις άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι του παραδοσιακού κύκλου ζωής ή της αγοράς πακέτων 
λογισµικού εφαρµογών ή της εξωτερικής ανάθεσης (Laudon, C. Kenneth, Laudon, P. Jane, 
2009). Επιπλέον, η εκπαίδευση των χρηστών µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µέσω των 
ινστιτούτων επιµόρφωσης δηµοσίων υπαλλήλων είτε έξω-υπηρεσιακά µε την πιστοποίηση 
από διάφορους πιστοποιηµένους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς. (π.χ. ECDL). 
Ακόµη, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι µηδενικό.  
Σε αντίθεση µε το κόστος, το όφελος του πληροφοριακού συστήµατος σε σύγκριση µε την 
λειτουργία της υπηρεσίας πρίν την ανάπτυξή του θα είναι πολλαπλάσια και οι παράγοντες 
ωφέλειας που θα το προσδιορίσουν είναι:  
• Η αποδοτικότητα: οι πόροι που ήταν διαθέσιµοι στην υπηρεσία και που αφορούσαν το 

ανθρώπινο δυναµικό, τα υλικά και το νοητικό κεφάλαιο που αφορούσε τις γνώσεις του 
διαχειριστή της βάσης αξιοποιήθηκαν στο έπακρο καθιστώντας το σύστηµα απόλυτα 
αποδοτικό. 

• Η παραγωγικότητα: οι εισροές που απαιτεί το σύστηµα και που αφορούν απλές 
πληροφορίες και δεδοµένα µετατράπηκαν µέσω του συστήµατος σε πολλαπλάσιες 
πληροφορίες και γνώση η αξία των οποίων είναι πολλαπλάσια αυτής των εισροών, 
καθιστώντας το σύστηµα παραγωγικό. 

• Η αποτελεσµατικότητα: οι εκροές του συστήµατος θα βοηθήσουν στην σωστή και 
έγκαιρη λήψη αποφάσεων µέσω της επεξεργασίας των πληροφοριών, στην µείωση του 
χρόνου απόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, στην γρήγορη και αποδοτική εξόρυξη 
πληροφοριών µε αποτέλεσµα την υποβοήθηση του προγραµµατισµού της υπηρεσίας 
την εύρυθµη λειτουργία της και της επίτευξης των στόχων της καθιστώντας το 
σύστηµα αποτελεσµατικό. 

• Η ποιότητα: το πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει µία µηχανοργάνωση που βοηθάει 
στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στο 
προσωπικό της υπηρεσίας να βελτιωθεί και να προσανατολιστεί προς τις διαστάσεις 
ποιότητας των παρερχοµένων υπηρεσιών όπως είναι  η αξιοπιστία και η ανταπόκριση 
προς τους πελάτες (Ξηροτύρη Σ.& Κουφίδου, 2001). Επίσης, οι διάφορες επιλογές 
ασφαλείας που προσφέρει το σύστηµα (κωδικοί πρόσβασης, δικαιώµατα και 
λογαριασµοί χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας, κωδικοποίηση δεδοµένων) βελτιώνουν 
την διάσταση ποιότητας υπηρεσίας την αξιοπιστία. Ως αποτέλεσµα τόσο ο εσωτερικός 
όσο και ο εξωτερικός πελάτης (Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ., 2000) θα είναι 
ικανοποιηµένοι καθιστώντας το σύστηµα ποιοτικό. 
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6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ 
‘ONLINE’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ – 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Πρόσφατα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων σε συνεργασία µε την τέως 
ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προέβει στην εγκατάσταση ενός ‘online’ 
πληροφοριακού συστήµατος για όλες τις υπηρεσίες των διευθύνσεων των Νοµαρχιών. Ένα 
τµήµα του αφορά και τα τµήµατα φυτοπροστασίας των Νοµαρχιών και ειδικότερα 
περιλαµβάνει την καταχώρηση όλων των συναλλασσόµενων που περιλαµβάνονται στις 
διαδικασίες 1,2,3&4 που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Ένα βασικό πλεονέκτηµα του πληροφοριακού συστήµατος του υπουργείου είναι ότι έχει 
ευρύτερο αντικείµενο αφού επεκτείνεται και σε άλλα αντικείµενα των υπηρεσιών των 
Νοµαρχιών ενώ υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα εφόσον έχει ο χρήστης τα απαραίτητα 
δικαιώµατα να έχει πρόσβαση στις καταχωρήσεις των άλλων υπηρεσιών που είναι 
ενταγµένες στο σύστηµα και να έχει έτσι µία γενική εικόνα των εγγεγραµµένων  και των 
συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί από τις άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο το βασικότερο 
µειονέκτηµα είναι ότι κόστισε εκατοµµύρια ευρώ, ενώ καθυστέρησε σηµαντικά στην 
εφαρµογή του. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα του σε σχέση µε οργανωσιακούς 
παράγοντες που είναι τις περισσότερες φορές και ο κρισιµότερος παράγοντας που 
καθορίζει την επιτυχία εφαρµογής και χρήσης ενός πληροφοριακού συστήµατος 
(Ξηροτύρη Σ.& Κουφίδου, 2001) παραµένει αµφίβολη, δεδοµένου ότι ένα πληροφοριακό 
σύστηµα που αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους χρήστες του θα τύχει της αµέριστης 
αποδοχής και ενεργής συµµετοχής τους. Τέλος, ένα ακόµη µειονέκτηµα του είναι ότι οι 
εισροές που δέχεται το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου είναι εκ των πραγµάτων 
πολύ λιγότερες (καταχώρηση βασικών στοιχείων) αφού οι ανάγκες σε πληροφόρηση των 
ανώτερων στελεχών είναι διαφορετικής φύσεως από τις ανάγκες σε πληροφόρηση των 
χρηστών του τµήµατος φυτοπροστασίας της Νοµαρχίας Κοζάνης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το πληροφοριακό σύστηµα να είναι προσανατολισµένο στην εξυπηρέτηση 
των ανώτερων στελεχών και όχι στην εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών. Επιπλέον, το 
πληροφοριακό σύστηµα του υπουργείου  δεν δίνει δυνατότητες προσαρµογής της 
εφαρµογής από τους τελικούς χρήστες µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται οι συνεχώς 
µεταβαλλόµενες ανάγκες των τελικών χρηστών.. 
Αντίθετα το πληροφοριακό σύστηµα του τµήµατος φυτοπροστασίας της Νοµαρχίας 
Κοζάνης δεν κόστισε τίποτα, είναι γρήγορο, αξιόπιστο, µε απεριόριστες δυνατότητες 
προσαρµογής στις ανάγκες του τελικού χρήστη. Ωστόσο, ένα βασικό πλεονέκτηµα του 
είναι ότι προσφέρει µία πύλη και στους συναλλασσόµενους δίνοντας τους την δυνατότητα 
να ενηµερωθούν µέσω διαδικτύου για τις υποχρεώσεις τους απαλλάσσοντας τους από την 
ανάγκη να µεταβούν στην υπηρεσία για λόγους ενηµέρωσης ιδίως στην σύγχρονη εποχή 
που το διαδίκτυο τείνει να επικρατήσει ως το βασικότερο µέσο ενηµέρωσης. Ενισχύεται, 
µε αυτόν τον τρόπο η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες αφού το πληροφοριακό 
σύστηµα του τµήµατος φυτοπροστασίας προσανατολίζεται στον εξωτερικό πελάτη των 
δηµοσίων οργανισµών, που είναι ο πολίτης.  
Καταλήγοντας, η δηµιουργία του πληροφοριακού συστήµατος έλυσε το πρόβληµα που 
είχε το τµήµα φυτοπροστασίας προκειµένου να αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστηµα µε 
το ελάχιστο δυνατό κόστος, µε την πλήρη αξιοποίηση το ανθρώπινου δυναµικού του και 
τον προσανατολισµό του συστήµατος στις ανάγκες της υπηρεσίας και του πολίτη. 
 
 
 
 



96 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

DATE, C.J., 2002. Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων. Τόµοι Α' & Β'. Αθήνα: 
Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 

DERR, Marni, SYMES, Tanya, 2010. Οπτικός Οδηγός του Ελληνικού Joomla. Αθήνα: 
Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας 

DUBOIS, Paul, 2003. MySql. Εκδόσεις Sams 

ELMASRI, R., NAVATHE, S., 1996. Fundamentals of Database Systems. Τόµος Α. 
Αθήνα: Εκδόσεις ∆ίαυλος. 

ELMASRI, R., NAVATHE, S., 1996. Fundamentals of Database Systems. Τόµος Β. 
Αθήνα: Εκδόσεις ∆ίαυλος. 

HABRAKEN, Joe, 2006. Οδηγός του Ελληνικού Microsoft Word 2003. Αθήνα: Εκδόσεις 
Γκιούρδας. 

LAUDON, C. Kenneth, LAUDON, P. Jane, 2006. Management Information Systems. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 

LAUDON, C. Kenneth, LAUDON, P. Jane, 2009. Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, 
Management Information Systems. Εκδόσεις Κλειδάριθµος.  

MELONI, C. Julie, 2009. Mάθετε PHP, MySQL και APACHE. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. 
Γκιούρδας 

NORTH, M. Barrie, 2009. Οδηγός του Joomla! 1.5: κατασκευή ενός επιτυχηµένου website 
που βασίζεται στο Joomla!. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου 

ULLMAN, E. Larry (Larry Edward), 2009. Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5:µε εικόνες. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθµος. 

WELLING, Luke – THOMSON, Laura. Aνάπτυξη web εφαρµογών µε  PHP και MYSQL. 
Εκδόσεις Μ.Γκιούρδας. 

ΓΡΗΓΟΡΟΥ∆ΗΣ, Βαγγέλης, ΣΙΣΚΟΣ, Γιάννης, 2000. Ποιότητα υπηρεσιών και µέτρηση 
ικανοποίησης του πελάτη ‘Το σύστηµα Musa’. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

ΞΗΡΟΤΥΡΗ, Σ., ΚΟΥΦΙ∆ΟΥ, 2001. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, 3η έκδοση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Ανικούλα. 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ, Ε. Ιωάννης, 2002. Excel Εφαρµογές και ασκήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου. 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ∆ΗΣ, Αθανάσιος, 2010. Βάσεις δεδοµένων και SQL. Αθήνα: Εκδόσεις 
Κλειδάριθµος. 

ΤΣΙΟΤΡΑΣ, ∆. Γεώργιος, 2002. Βελτίωση ποιότητας. Β΄ έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις 
Μπένου. 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ, Παναγιώτης, 1999. ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών - 
Εισαγωγή στο Σύγχρονο ∆ηµόσιο Management - ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ΙΙ. Αθήνα: Εκδόσεις 
Σταµούλη. 

 


