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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε ένας διαδικτυακός ιστότοπος  όπου έχει 

την δυνατότητα κάθε χρήστης να διαχειριστεί τα οικονοµικά του .Η πτυχιακή εργασία έχει 

ως κύριο στόχο την µελέτη και την υλοποίηση συστήµατος για τη διαχείριση των 

οικογενειακών οικονοµικών . 

Η διαδικτυακή εφαρµογής στηρίζετε στη γλωσσά προγραµµατισµού PHP για την δηµιουργία 

των στατιστικών σελίδων  βασιστήκαµε  στην HTML.Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

λειτουργιά µιας  τέτοιας εφαρµογής είναι η ύπαρξη µιας βάσης δεδοµένων για να γίνει 

δυνατή η αποθήκευση και η διαχείριση των δεδοµένων και πολλών παραµέτρων καθώς και 

ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήσαµε τη MySQL. 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε όλους αυτούς που επιθυµούν να έρθουν σε επαφή µε την 

σελίδα  Family finances ανεξάρτητος από το οικονοµικό επίπεδο στο όποιο βρίσκονται και 

να υπολογίσουν τα έξοδα η έσοδα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργασία αναφέρεται κυρίως  στη διαχείριση  οικογενειακού προϋπολογισµού καθώς και 

την ιστορική εξέλιξη του και η παράλληλη εξέλιξη των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται 

για αρκετές εφαρµογές στο διαδίκτυο. Παρουσιάζεται το  πως αυτές οι τεχνολογίες µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του συστήµατος . Επιπρόσθετα γίνεται η παρουσίαση 

στο πως ένας χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί και να χρησιµοποιήσει την ιστοσελίδα µας. 

Σκοπός είναι να κατασκευαστεί η ιστοσελίδα µε τέτοιο τρόπο ώστε η πλοήγηση να είναι 

φιλική και εύκολη . 
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1  Εισαγωγή 

1.1 Κίνητρο για την διεξαγωγή της εργασίας  

Στις µέρες µας όλοι οι άνθρωποι έχουν δυσκολίες στα οικονοµικά τους λίγο ή πολύ είτε είναι 

πλούσιοι είτε είναι οικονοµικά ασθενέστεροι .Τόσο στο να υπολογίσουν και να σκεφτούν µε 

‘’καθαρό’’ µυαλό  µέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα που έχουν  ένα σύνολο χρηµάτων. 

Το σύνολο χρηµάτων που εκείνοι διαχειρίζονται και εκείνοι ξέρουν καλύτερα µε πόσο κόπο 

εισχωρήθηκε στα έσοδά τους και µε τι άνεση και ευκολία µπορεί να σπαταληθεί. Ωστόσο δε 

µπορεί να παραβλεφθεί πως η τεχνολογία έχει αλλάξει τα δεδοµένα της καθηµερινής ζωής 

του ανθρώπου µιας και η χρήση του Ιντερνέτ έχει γίνει τρόπος ζωής. Για το λόγο αυτόν 

δηµιουργήθηκε µια εφαρµογή διαδικτύου όπως υπάρχουν βέβαια και άλλες στο διαδίκτυο 

παρόµοιες που να δίνει τη δυνατότητα µιας πιο πλήρης αντίληψης ,βοήθειας και υποστήριξης 

των οικονοµικών ποσών σε οποιονδήποτε χρήστη της.   

 

1.2 Σκοπός και στόχοι εργασίας 

Σκοπός του συστήµατος είναι η υποστήριξη των χρηστών στη διαχείριση του οικογενειακού 

προϋπολογισµού τους. Το σύστηµα είναι προσβάσιµο εξ’  ολοκλήρου µέσω του παγκοσµίου 

ιστού και δεν απαιτεί κάποιο ειδικό λογισµικό από τη µεριά του χρηστή, πέραν της σύνδεσης 

µε το διαδίκτυο και την ύπαρξη ενός web browser.Το σύστηµα έχει τρεις κατηγορίες 

χρηστών. Τον επισκέπτη, τον εγγεγραµµένο χρηστή και τον διαχειριστή.  
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1.3 ∆οµή εργασίας 

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

Το δεύτερο κεφάλαιο  αναφέρετε στο Παγκόσµιο ιστό . 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται οι δυνατότητες τις τεχνολογίας και η εξέλιξή της.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρετε στην ανάλυση βάσης δεδοµένων και στο κώδικα 

προγραµµατισµού. 

Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει βήµα προς βήµα την εφαρµογή και τις δυνατότητες που 

έχει κάθε χρήστης στον ιστότοπο . 
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2 Παγκόσµιος Ιστός  

2.1  Γενικά  

Ο παγκόσµιος ιστός(World Wide Web ή  www) είναι ένα ανοιχτό σύστηµα συνδεδεµένων 

πληροφοριών και περιεχοµένου, που επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να 

αναζητήσουν πληροφορίες µεταφέροντας από ένα έγγραφο στο άλλο. 

Κάθε διαδίκτυο αποτελείται από πολλούς συνδεδεµένους υπολογιστές σε τοπικό επίπεδο 

Αυτά τα δίκτυα µε τη σειρά τους συνδέονται σε ευρύτερα δίκτυα, όπως εθνικά και 

υπερεθνικά. Το ευρύτερο δίκτυο στον κόσµο λέγεται παγκόσµιος ιστός το όποιο είναι 

µοναδικό και συµπεριλαµβάνει τα δίκτυα των δορυφόρων και άλλων διαστηµικών συσκευών 

που είναι συνδεδεµένα σε αυτό. 

Η τεχνολογία του ιστού καθιστά δυνατή την δηµιουργία υπερκείµενων ,µια διασύνδεση 

δηλαδή παρά πολλών µη ιεραρχηµένων στοιχείων που παλαιοτέρα ήταν αποµονωµένα. Τα 

στοιχειά αυτά µπορούν να πάρουν και άλλες µορφές πέραν την µορφή του γραπτού κειµένου 

,όπως εικόνα και ήχου. Έτσι το 1989 δηµιουργήθηκε από τον Τιµ Μπέρνερς Λη βρετανικής 

καταγωγής . Το όνοµα που έδωσε στην εφεύρεση του ο  Λη είναι  World Wide Web,όρος 

γνωστός στους περισσότερους από το ‘’www’’. Ο Λη µε την εφεύρεση του Παγκόσµιου 

ιστού είχε το όραµα για ένα κόσµο όπου ο καθένας θα µπορούσε να ανταλλάσει πληροφορίες 

και δεδοµένα άµεσα προσβάσιµα από τους υπόλοιπους. Το σηµείο στο οποίο έδωσε ιδιαίτερη 

σηµασία ήταν η µη ιεράρχηση των διασυνδεδεµένων στοιχείων. 

  

 

2.2 Η Νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού  

Η νέα γενιά του Παγκόσµιου Ιστού  βασίζεται στην όλο και µεγαλύτερη δυνατότητα των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου να µοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται διαδικτυακά ,σε 

αντίθεση µε τις ιστοσελίδες όπου οι δυνατότητες των χρηστών είναι περιορισµένες στην 

χρήση της πληροφορίας. 
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Ο χρήστη είναι απαραίτητο συστατικό σε αυτόν το νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων 

και θα του δίνει την δυνατότητα να µπορεί να αλλάξει τόσο το περιβάλλον της σελίδας όσο 

και να παρέµβει στο περιεχόµενο της. Κλασσικά παραδείγµατα της χρήσης του Web 2.0 

είναι οι ηλεκτρονικές κοινότητες ,οι ηλεκτρονικές εφαρµογές, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

forum,wiki, κλπ. Οι πιο γνώστες  εκφράσεις που χαρακτηρίζουν την λειτουργιά του Web 2.0 

µας είναι ήδη γνωστές από ιστοσελίδες όπως facebook και YouTube,είναι οι εξής :η 

αναζήτηση (search), οι ετικέτες(tags), η αξιολόγηση(rate) τα σχόλια (comments). 

 

2.2.1 ∆ικτυακός τόπος 

Ιστότοπος είναι µια συλλογή από ιστοσελίδες που περιέχουν εικόνες, βίντεο και αλλά 

ψηφιακά στοιχειά, τα όποια φιλοξενούνται στο ίδιο domain του Παγκοσµίου Ιστού. 

Στηρίζετε στην υπηρεσία world wide web – παγκοσµίου ιστός µε τη χρήση του πρωτόκολλου 

http.Η υπηρεσία αυτή δίνει  τη δυνατότητα στους χρήστες του ίντερνετ να δηµιουργήσουν 

οποιουδήποτε είδους περιεχόµενο στις ιστοσελίδες τους. Το σύνολο των ιστοτόπων αποτελεί 

το world wide web(www). 

 

2.3 H ιστορία κατασκευής ιστοτόπων 

Η ιστορία του web design δεν θα ήταν αυτή που είναι σήµερα εάν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος 
που έχει συµβάλει πολύ στην ανάπτυξη της και θεωρείται ο κορυφαίος σύµβουλος 
Παγκόσµιου Ιστού. Ονοµάζεται Jakob Nielsen. Ο Nielsen έχει διδακτορικό στην επιστήµη 
των υπολογιστών και είναι κυρίως πολύ δηµοφιλής στους web designers και στους web 
developers. Το κείµενο του πάνω στην ευχρηστία ιστοσελίδων έχει αναδειχθεί στο διαδίκτυο  
από το 1995 και µέχρι σήµερα αριθµεί πάνω από 200.000 αναγνώστες. Ανέπτυξε τις βασικές 
αρχές που κάνουν ένα site εύκολο και κατανοητό στη χρήση. ∆ίνει προτίµηση σε απλές, 
εύκολες στην πλοήγηση ιστοσελίδες προσβάσιµες από τον κοινό χρήστη του διαδικτύου. Οι 
διαλέξεις του έχουν κερδίσει την ευρύτερη κοινότητα στο χώρο του σχεδιασµού. 

Η ιστορία του web design µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κύριες γενιές που διαδραµατίζουν 
το επίπεδο της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και την πολυπλοκότητα του σχεδιασµού 
ιστοσελίδας. 

Η πρώτη γενιά ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του πρώτου ελεύθερου προγράµµατος περιήγησης 
"Mosaic" και έφτασε στο τέλος όταν έγινε ευρέως διαδεδοµένη µορφή η HTML. Ο 
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σχεδιασµός των ιστοσελίδων σε αυτό το στάδιο είχε επηρεαστεί πολύ από πολλούς 
τεχνολογικούς περιορισµούς όπως αργές συνδέσεις, αδυναµία των παρόχων υπηρεσιών να 
µεταφέρουν τα δεδοµένα γρήγορα και ασπρόµαυρες οθόνες. Οι ιστοσελίδες της εποχής που 
περιελάµβαναν συνήθως τον κεντρικό τίτλο (banner) και ένα ολοσέλιδο κείµενο µε µαύρες 
γραµµές. 

Σε αντίθεση µε τους ιστότοπους της πρώτης γενιάς, αυτές της δεύτερης γενιάς ιστοσελίδες 
ήταν πιο επαγγελµατικές και είχαν κάποια νέα χαρακτηριστικά ,µέσα στα οποία ήταν οι  
εικόνες, αντί οι λέξεις, καθώς και κουµπιά , banners, διαρθρωτικά µενού για να 
παρουσιάσουν µια ιεραρχία των πληροφοριών και bullets. Οι ιστοσελίδες που 
δηµιουργήθηκαν σε αυτό το στάδιο ήταν υπερβολικά γεµάτες µε εικόνες, χρώµατα και 
γραφικά περιβάλλοντα.  

Πολλά από τα χαρακτηριστικά δηµιουργήθηκαν από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 
που άλλαζε συνεχώς. 

Εκείνη την εποχή οι σχεδιαστές ιστοσελίδων άρχισαν να δίνουν προσοχή σε ένα σηµαντικό 
παράγοντα, την ταχύτητα λήψης πληροφοριών. Αλλά ακόµα, το κείµενο ιστού δεν ήταν 
εύκολο να διαβαστεί, λόγω των χαρακτηριστικών του προγράµµατος περιήγησης, και οι 
χρήστες δεν περίµεναν λίγα λεπτά ώστε να εµφανιστεί το περιεχόµενο στην οθόνη. 

Οι ιστοσελίδες τρίτης γενιάς αναπτύχθηκαν µε κύριο στόχο να παραδοθεί περιεχόµενο 
πολυµέσων, όπως ο ήχος, κινούµενα σχέδια, 3D µοντέλα, κλπ. Η τεχνολογία Flash 
καθορίστηκε να παίξει µεγάλο ρόλο στην γενιά αυτήν και να γίνει πολύ δηµοφιλής. Οι 
σχεδιαστές χρησιµοποιούν περιεχόµενο πολυµέσων, µε στόχο να προσελκύσουν πελάτες και 
επισκέπτες, σύµφωνα µε το αντικείµενο της σελίδας. Ως αποτέλεσµα η δοµή και το σύστηµα 
πλοήγησής του θεωρήθηκαν εξαιρετικά σηµαντικά για τον σχεδιασµό σελίδας ώστε να 
επιτρέπουν στους χρήστες να βρουν αυτό που ψάχνουν εύκολα και γρήγορα. 

Η βασική αρχή της τρίτης γενιάς ήταν να ακολουθήσει τη στρατηγική της 
"AIDA"(attention,interest,desire,action), δηλαδή την προσέλκυση νέων επισκεπτών, ώστε να 
κρατήσει το ενδιαφέρον τους σε µια σελίδα για λίγα έστω δευτερόλεπτα, να διεγείρει την 
επιθυµία τους ,να ψάξουν και να µάθουν περισσότερα για το site ή µια εταιρεία, και να 
παρακινεί τους επισκέπτες µε αποτέλεσµα να αναλάβουν δράση και να ανταποκριθούν. 

Οι ιστοσελίδες τέταρτης γενιάς είναι παρόµοιες περίπου µε τις σελίδες της προηγούµενης 
γενιάς µε κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως µια αφθονία περιεχοµένου πολυµέσων και προτάσεις 
πώλησης οι οποίες µπορεί να γίνουν µόνο µέσω του διαδικτύου. Σήµερα µπορούµε να πούµε 
πως  οι ιστοσελίδες έχουν αναπτυχθεί αρκετά ώστε να ειδικεύονται στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο, την κυβέρνηση, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τις επιχειρήσεις και µε κύριο 
στόχο γενικά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών. 

Ο Παγκόσµιος Ιστός συνεχίζει να µεγαλώνει καθηµερινά µε καινούργιους ιστότοπους και 
µαζί µε αυτόν και ο  αριθµός των χρηστών του ιστού. Οι κύριες τάσεις και τις τεχνικές της 
αλλαγής του σχεδιασµού ιστοσελίδων, σύµφωνα µε την τεχνολογική ανάπτυξη και τις 
απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου δίνει τη θέση σε παράγοντες όπως η 
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δηµιουργικότητα ,η επάρκεια και η χρησιµότητα. Η ιστορία του web design είναι µια ιστορία 
του 21ου αιώνα. 

 

2.3.1 Βάσεις δεδοµένων  

Για την αποθήκευση ενός η περισσότερων αρχείων γίνόταν η χρήση µιας βάσης δεδοµένων, 

εφόσον το περιεχόµενο το διαχειριζόταν η εφαρµογή που χρησιµοποιούσε. Σχετικά µε τις 

έρευνες  στις βάσεις δεδοµένων είχε ξεκινήσει από το 1960, παρόλο  οι σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων άρχισαν να αναπτύσσονται το 1970, γιατί δεν υπήρχαν τέτοια προγράµµατα αλλά 

κυρίως γιατί οι πόροι των υπολογιστών της εποχής δεν επαρκούσαν ώστε να µπορούν να 

τρέχουν τέτοιες εφαρµογές. 

Σαν αποτέλεσµα να αλλάξει  σύντοµα µε την αύξηση των δυνατοτήτων των υπολογιστών και 

την ανάγκη για συνεπή αποθήκευση και ανάκληση δεδοµένων, όπου οδήγησε στην 

καθιέρωση των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και της γλώσσας SQL.Η αποθήκευση 

λογισµικού αλλά πλέον κάθε πρόγραµµα µπορεί να επικοινωνήσει µε µια βάση δεδοµένων 

SQL και να αποθηκεύσει τα δεδοµένα που χρειάζεται. 

 

2.4 Ιστοσελίδες 

Όσο αφορά µια  ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο του παγκοσµίου ιστού που 

υπάρχουν σε έναν η και περισσότερους εξυπηρετητές και περιέχουν πληροφορίες µε την 

µορφή κειµένου, εικόνας, βίντεο και ήχου οι οποίες εµφανίζονται στο χρήστη. Οι σελίδες  

εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου και συνδέονται δηλαδή µπορεί ο χρήστης να 

µεταβεί από τη µια σελίδας  στην άλλη επιλέγοντας συνδέσµους που υπάρχουν στο κείµενο 

της ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι (link) προς άλλες σελίδες εµφανίζονται συνήθως 

υπογραµµισµένοι µε µπλε χρώµα για να είναι ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για 

σύνδεσµο προς άλλη ιστοσελίδα. 

Η κατασκευή ιστοσελίδων γίνετε µε εύκολο τρόπο αφού πλέον υπάρχουν  προγράµµατα που 

‘’κυκλοφορούν’’ ελευθέρα ,αλλά και µε αυτόµατο  µηχανισµό  κατασκευής ιστοσελίδων που 
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επιτρέπουν σε απλούς χρηστές να δηµιουργήσουν εύκολα και γρήγορα προσωπικές η και 

εµπορικές ιστοσελίδες. 

 

 

 

 

2.4.1 Φυλλοµετρητής Ιστοσελίδων (web browser) 

Ένας web browser είναι ένα λογισµικό που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη του να 

προβάλει και να αλληλεπιδρά µε εικόνες, µουσική ,βίντεο, παιχνίδια και άλλες πληροφορίες 

µιας ιστοσελίδας ενός ισότοπου στον Παγκόσµιο ιστό. Επιπρόσθετα η ιστοσελίδα µπορεί να 

περιέχει συνδέσµους (link) που τον ανακατευθύνουν σε άλλες ιστοσελίδας του ίδιου ή και 

διαφορετικού ιστότοπου. Οι πιο γνωστοί φυλλοµετρητές παγκοσµίως  είναι : 

 

� Windows Internet Explorer 

� Google Chrome 

� Mozilla Firefox 

� Opera 

� Pandora 

� Netscape Navigator 

 

 

 

2.4.2 Ιστοσελίδες που άλλαξαν τη ζωή µας  

Τα τελευταία χρόνια µε την εισβολή του Ίντερνετ, η καθηµερινότητά µας έγινε διαφορετική. 

Κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του ανθρώπου ,τον τρόπο µε τον οποίο διαβάζει ,που 
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ψωνίζει, που επικοινωνεί ,που ‘’κλείνει’’ ταξίδια , ή που ακούει ακόµα και  µουσική. 

Αναφορικά, µερικές από τις ιστοσελίδες που άλλαξαν τη ζωή του ανθρώπου και συνεχίζουν 

να την επηρεάζουν καθηµερινά είναι : το Google , Facebook ,YouTube , Wikipedia, twitter, 

διαδικτυακές εφηµερίδες.   
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3 Τεχνολογίες  

Αντικείµενο της εργασίας είναι η δηµιουργία µια διαδικτυακή εφαρµογής υπολογισµού στο 

Internet που δίνει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα προϋπολογισµού των οικονοµικών εσόδων 

και εξόδων. Για την ανάπτυξη και την διαδικτυακή της εφαρµογής αυτής έχουν 

χρησιµοποιηθεί η γλωσσά  PHP,CSS ,HTML και η βάση δεδοµένων MySQL. Η ανάλυση 

παρακάτω της κάθε γλώσσας ξεχωριστά θα επιτρέψει στο να καταλάβετε για πιο λόγο 

χρησιµοποιήθηκαν τόσες γλώσσες για να δηµιουργηθεί  Web τοποθεσία . 

 

 

3.1.1 HTML 

Η κύρια γλωσσά  HTML (Hyper Text Markup Language ) είναι βασική  γλωσσά δόµηση 

σελίδων του World Wide Web . Με την µορφή HTML στοιχείων τα οποία αποτελούνται από 

ετικέτες που ονοµάζονται tags, δηµιουργία  συνδέσµων (link) οι οποίες περιέχονται µέσα σε 

σύµβολα τύπου, µέσα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Η HTML γλωσσά µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και στις δυναµικές αλλά και στις στατικές ιστοσελίδες. 

 

 

∆ηµιουργία αρχείων HTML 

Για να  δηµιουργηθεί  ένα  αρχείο  HTML είναι πολύ  απλή η διαδικασία , αρκεί  να 

χρησιµοποιηθεί ένας οποιοδήποτε  διορθωτής κειµένου text ,όπως το Notepad. Να  γραφτεί ο 

επιθυµητός κώδικας HTML και να αποθηκευτεί σε ένα αρχείο µε κατάληξη .htm  ή .html. 

Συνήθως η αποθήκευση επιτυγχάνεται µε επέκταση . html όταν θα δηµοσιευτούν τα αρχεία 

σε διακοµιστή Unix. 
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3.1.2 Ιστορία της HTML 

Ο φυσικός Tim Berners-Lee ,όποιος εργαζόταν στο CERN , πρότεινε το ENQUIRE ,ένα 

σύστηµα για τους ερευνητές του Cern οι όποιοι θα  το χρησιµοποιούσαν προκειµένου να   

µοιράζονται έγγραφα. Το 1989 , οBerners-Lee έγραψε µια σηµείωση µε την όποια πρότεινε 

ένα σύστηµα υπερκείµενου που θα βασιζόταν στο διαδίκτυο. Έτσι δηµιούργησαν µια 

γλωσσά HTML ,έναν περιηγητή ο ποιος διάβαζε έγραφα και ένα σύστηµα εξυπηρετητή προς 

το τέλος του 1990.Εκεινη τη χρόνια ο Bernerw-Lee σε συνεργατικέ µε τον Robert Cailliau 

ζήτησαν επιχορήγηση, αλλά το project αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το CERN. Η πρώτη 

δηµόσια περιγραφή της HTML ήταν ένα έγγραφο το όποιο ονοµάστηκε HTML Tags,το 

όποιο αρχικά αναφέρθηκε στο διαδίκτυο από τον Berners-Lee τέλη του 1991.Η HTML είναι 

µια γλωσσά η όποια χρησιµοποιείται από τους περιηγητές για να διαµορφώνει δυναµικά 

ιστοσελίδες που περιέχουν κείµενο και εικόνες . Τα στοιχειά κειµένου της HTMLβρεθήκαν 

από την τεχνική αναφορά της οργάνωσης ISO  µε ονοµασία ‘Τεχνικές για τη χρήση της 

SGML’ η όποια περιγράφει διαφορές από τις πρώτες γλώσσες που µορφοποιούσαν κείµενο 

όπως και η HTML.Οι τελευταίες προδιαγραφές της γλώσσας δηµοσιεύτηκαν από τον W3C 

δηµιουργώντας την έκδοση 4.0 της γλώσσας. Η δηµιουργία της έκδοσης αυτή προτάθηκε το 

1999. Τέλος η ανάπτυξη της HTML σταµάτησε και  δηµιουργήθηκε η γλωσσά XHTML. 

 

3.1.3 PHP 

Η PHP είναι µια γλωσσά που  δηµιουργήθηκε για την κατασκευή σελίδων web. Είναι δωρεάν 

για χρήση και είναι ένα από δηµοφιλέστερα για Unix  και Linux. Έχει ένα  ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι ο κώδικας της πρώτα µεταγλωττίζεται στο server και µετά φορτώνεται 

σαν ένα κανονικό html έγγραφο ,χωρίς ο χρήστης να µπορεί να δει το αρχικό κώδικα . 

Βασίζετε στην σύνταξη της γλώσσας C, JAVA  και Perl είναι εύκολη στην εκµάθηση. Ένα 

αρχείο PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4, *phtml) για να 

λειτουργήσει. Ο κώδικα σε ένα αρχείο επέκταση .html δεν θα λειτουργήσει και θα εµφάνιση 

στον browser τον κώδικα χωρίς καµιά επεξεργασία εκτός αν έχουν γίνει οι κατάλληλες 

ρυθµίσεις στα ΜΜΕ type του server.Κάποιες από τις  χρήσεις της PHP, είναι : 
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• Χρήση PHP σε ένα αποµακρυσµένο εξυπηρετητή ιστοσελίδων :Αυτή είναι η 

κυρία χρήση της γλώσσας. Βρίσκεται εγκατεστηµένη είτε ως module στο 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων είτε εκτελείται µέσο CGI σεναρίου και χρησιµοποιείται 

δια µέσου ενός φυλλοµετρητή από τον υπολογιστή του πελάτη-χρήστη. 

• Χρήση της PHP σε επίπεδο γραµµής εντολών (command line): Η PHP µπορεί 

να εκτελεστεί τοπικά στον υπολογιστή µέσω του διερµηνέα PHP, χωρίς να 

χρειάζεται να µεσολαβήσει κάποιος εξυπηρετητής ιστοσελίδων. 

• Εφαρµογές µε την PHP:Μπορούν να φτιαχτούν προγράµµατα µε γραφικό 

περιβάλλον µέσω του PHP-GTK που να τρέχουν κατευθείαν στον υπολογιστή του 

πελάτη.  

Η σύνδεση της γλώσσας PHP µε την HTML πραγµατοποιείται αφού η πρώτη ένωση  µέσα 

στον κώδικα της δεύτερη σε ειδικά µπλοκ κώδικα που συνήθως περιέχονται από τα σύµβολα 

<? php  και  ?>. 

 

Πλεονεκτήµατα της PHP  

Η PHP έχει πολλά πλεονεκτήµατα όπως : 

 

� Υψηλή απόδοση 

� ∆ιασύνδεση µε πολλά διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων 

� Ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισµένες Web διαδικασίες 

� Χαµηλό κόστος  

� Ευκολία µάθησης και χρήσης  

� ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης 
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3.1.4 H Ιστορία της Php 

Η δηµιουργία της γλώσσας PHP υπολογίζεται  περίπου το 1995 όταν ένας φοιτητής, ο 

Erasmus Lerdorf δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Perl ένα απλό 

script µε όνοµα php.cgi. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών 

για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σηµείωµα. Ήταν δηλαδή σχεδιασµένο 

για προσωπική του χρήση. Αργότερα όµως αυτό το script το διέθεσε και στους φίλους του, οι 

οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε 

ονοµαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter που σηµαίνει 

αρχική σελίδα/∆ιερµηνέας φόρµας . Το 1997 η PHP/FI αναβαθµίστηκε στην έκδοση 2.0, 

βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερα από 50.000 web sites 

που τη χρησιµοποιούσαν, ενώ λίγο αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev 

Suraski ξανά επεξεργάστηκαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP 

της έκδοσης 2.0. Έτσι δηµιουργήθηκε η PHP έκδοσης 3.0 η οποία έµοιαζε περισσότερο µε τη 

σηµερινή της µορφή. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από 

τα αρχικά των ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα την ανάπτυξη και 

εξέλιξη της γλώσσας PHP. Το 1998 διατέθηκε η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 η 

έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη διατεθεί και τα πρώτα snapshots της επερχόµενης 

PHP 6 , για οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. 

 

 

3.1.5 Η ιστορία της Γλώσσας SQL 

Η γλώσσα SQL γλώσσα αναδείχθηκε από τους Andrew Richardson, Donald C. Messerly και 
Raymond F .  Boyce  της εταιρίας IBM στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η έκδοση αρχικά  
αποκαλούµενη ως SEQUEL, είχε σκοπό να χειριστεί και να ανακτήσει τα στοιχεία που 
αποθηκεύτηκαν στο πρώτο RDBMS (σχεσιακή βάση δεδοµένων)της IBM. 

Το πρώτο σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) ήταν αυτό που 
αναπτύχθηκε στo τεχνολογικό πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και έτσι  δηµιουργήθηκε µία γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων η QUEL,  
η οποία αντικαταστάθηκε αργότερα στην αγορά από την SQL. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘70 η γνωστή Oracle Corporation επεξεργάστηκε τη 
δυνατότητα αυτών που περιγράφηκαν από Codd, Chamberlin, και Boyce και ανέπτυξε την 
SQL, µε τις φιλοδοξίες πώλησης του σε  Αµερικανικές Υπηρεσίες. 
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Το καλοκαίρι του 1979, η Relational Software εισήγαγε την πρώτη διαθέσιµη στο εµπόριο 
εφαρµογή του SQL και νίκησε την IBM µε τη διάθεση του πρώτου εµπορικού RDBMS για 
µερικές εβδοµάδες. 

 

 

3.1.6 MYSQL  

Η γλωσσά MySQL  είναι ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων 

σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ,να αναζητάτε, να ταξινοµείτε και να ανακαλείτε τα δεδοµένα 

αποτελεσµατικά. Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα σας ,για να 

µπορούν να δουλεύουν πολλοί χρηστές ταυτόχρονα και  να παρέχει πρόσβαση. Συνεπώς 

MySQL είναι  διακοµιστείς πολλαπλών χρηστών. Χρησιµοποιεί την SQL(Structured Query 

Language) την τυπική γλωσσά ερωτηµάτων για βάσεις δεδοµένων ,παγκόσµια. Η MySQL 

είναι διαθέσιµη από το 1996 αλλά η ιστορίας της ξεκινά από το 1997. 

Οι περισσότερες µοντέρνες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν SQL.Αν έχετε χρησιµοποίηση 

ένα άλλο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων δεν θα έχετε πρόβληµα να 

προσαρµοστείτε σε αυτό. Μπορεί  η MySQL  να χρησιµοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά 

συστήµατα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows .Κώδικας Προέλευσης όπως και 

µε την PHP, µπορείτε να πάρετε και να τροποποιήσετε τον κώδικα προέλευσης της MySQL. 

 

 

3.1.7 CSS 

Το CSS(Cascading Style Sheets) είναι µια απλή γλωσσά που µας βοηθάει να ορίσουµε µε 

ευκρίνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο µε τον όποιο θα εµφανίζονται τα διάφορα 

στοιχειά στην ιστοσελίδα µας. Τα αρχεία CSS αποθηκεύονται µε την επέκταση .css και για 

να τα ενσωµατώσουµε στην σελίδα µας. 
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Ποια πλεονεκτήµατα έχει η χρήση CSS έναντι της µορφοποίησης µέσω HTML 

attributes. 

 

� Πολύ µεγαλύτερη ευελιξία. 

� Το CSS κατέστησε εφικτές µορφοποιήσεις οι οποίες ήταν αδύνατες η πολύ δύσκολες 

µε την κλασσική  HTML. 

� Ευκολότερη συντήρηση των ιστοσελίδων. 

� Η εµφάνιση ενός ολοκλήρου site µπορεί να ελέγχεται από ένα µόνο εξωτερικό αρχείο 

CSS. 

� Μικρότερο µέγεθος αρχείου, δεδοµένου ότι ο κάθε κανόνας µορφοποίησης γράφεται 

µόνο µια φορά και όχι σε κάθε σηµείο που εφαρµόζεται. 

 

 

3.1.8 Η Ιστορία της CSS 

Η γλωσσά CSS(style sheets ) δηµιουργήθηκε  από τα πρώτα βήµατα της SGML το 1970. 

Αναπτύχτηκαν προκειµένου να παρέχει πληροφορίες για την απεικόνιση των εγγράφων στο 

διαδίκτυο. Μετά τη διάδοση της HTML,προστεθήκαν νέες δυνατότητες στις γλώσσες 

συγγραφής style sheets έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των προγραµµατιστών σε 

εφαρµογές διαδικτύου. Αυτή η επανάσταση, έδωσε στους σχεδιαστές ιστοσελίδων τον 

απολυτό έλεγχο γύρω από θέµατα απεικόνισης του ιστότοπου. Η ανάπτυξη της CSS ξεκίνησε 

να επεξεργάζεται θέµατα τα οποία δεν µπορούν να γίνουν µε τη CSS level 1, µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργηθεί ένα πρόχειρο της δεύτερης έκδοσης της γλώσσας το Νοέµβριο του 

1997.Τελικα η CSS level 2 δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 1998 επίσηµα .Σήµερα βρίσκεται 

υπό ανάπτυξη, από το 1998 η τρίτη έκδοση της γλώσσας. 
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3.2 Εµπορικές εφαρµογές 

Μέχρι σήµερα υπάρχουν πολλές εµπορικές εφαρµογές που ‘’λύνουν’’ καθηµερινά τα χέρια 

πολλών ανθρώπων ανά το κόσµο. Κάποιες από αυτές τις  εφαρµογές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν  µέσα από το διαδίκτυο(online σε κάποιον ιστότοπο )  και κάποιες άλλες θα 

πρέπει ο χρήστης να τις ‘’κατεβάσει’’ από το διαδίκτυο ως πρόγραµµα εγκατάστασης στον 

υπολογιστή του (software application). Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει πρώτα 

η εφαρµογή να εξαγοραστεί για να γίνει η χρήση της , εκτός εάν είναι δωρεάν.   

Οι πιο γνωστές στην Οικονοµική διαχείριση εφαρµογές που χρειάζονται εγκατάσταση είναι: 

  1. Quicken : Η εφαρµογή η οποία αναδείχθηκε η καλύτερη για το έτος 2016 

παίρνοντας το χρυσό βραβείο. Η εταιρία έχει αναπτύξει διάφορες εκδόσεις για την εφαρµογή 

της ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείτε και σε συστήµατα µε λογισµικό Windows αλλά και σε 

Macintosh. 

. 

             2. Moneydance 

 

         3. BUXFER 

 

          4. BankTree  

       5.MoneyLine 
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Οι πιο γνωστές στην Οικονοµική διαχείριση εφαρµογές online όπου ο χρήστης το µόνο που 

έχει να κάνει είναι να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στη τοποθεσία είναι: 

 

             1. Mint.com                                            2.LearnVest 

 

 

     3.OfficeTime                                                  4.doxo  

 

 

  5.mvelopes                                         6. Wallethub 

 

 

 

Πιο αναλυτικά θα δούµε δυο εφαρµογές online ή οποίες σχετίζονται µε αυτήν που 

υλοποιήθηκε στη πτυχιακή εργασία. 
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   LearnVest 

 

           Η LearnVest είναι µια αµερικανική εταιρεία οικονοµικού σχεδιασµού που ιδρύθηκε 

από την οικονοµικό διευθύνων σύµβουλο Alexa Von Tobel.  Με τον ιστότοπο της ( 

https://www.learnvest.com/ ) η LearnVest παρέχει πλήρης υποστήριξη  σε οποιονδήποτε 

επισκέπτη και τις πιο άµεσες οικονοµικές προτάσεις που του αντιστοιχούν. 

Μια σύντοµη περιήγηση στην διαδικτυακή εφαρµογή της: 

1.Αρχικό µενού  

Εδώ δίνονται όλες οι δυνατότητες του χρήστη καθώς και τα βασικά οικονοµικά ποσοστά του. 
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2.Inbox  

Εδώ ο χρήστης δηµιουργεί και επεξεργάζεται φακέλους µε ποσά που αντιστοιχούν σε 

κατηγορίες (εσόδων, προβλεπόµενων εξόδων και εξόδων που προκύπτουν). 

 

 

 

3. Use budget setup 

Με την ετικέτα use budget setup ξεκινάει µια γρήγορη  ανάλυση των οικονοµικών µας και το 

αποτέλεσµα γίνεται εµφανές µετά από 6 βήµατα: 

1. Εισαγωγή εσόδων. 

2. Εισαγωγή εξόδων 

3. ∆ηµιουργία στόχων όπως για παράδειγµα η αποπληρωµή δανείων. 

4. Σύνδεση µε κάποιον λογαριασµό τραπέζης. 

5. Εισχώρηση αναπάντεχων εξόδων  

6. Αποτέλεσµα  
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Η εξής εφαρµογή έχει κι περισσότερες δυνατότητες εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν  και 

το πλεονέκτηµά της είναι πως είναι µια τόσο καλά δοµηµένη εφαρµογή µε ευχάριστο 

περιβάλλον  που ένας νέος χρήστης µπορεί να  την συνηθίσει εύκολα . 
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3.2.1 mvelopes 

Η εφαρµογή mvelopes βασίζεται κυρίως σε µια παλιά µεθοδολογία την envelope budgeting 

system, µε την οποία ο χρήστης δηµιουργεί γεµίζει εικονικής πραγµατικότητας φακέλους µε 

µετρητά και µπορεί να έχει πρόσβαση και να βλέπει το ποσό που έχει αποµείνει µέσα σε 

αυτόν ανά χρονικά διαστήµατα.  

Μια σύντοµη περιήγηση στην διαδικτυακή εφαρµογή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

https://my.mvelopes.com   

Η βασική εφαρµογή για τη διαχείριση των οικονοµικών στη τοποθεσία mvelopes ξεκίνα υπό 

τον όρο budget. 

Σαν πρώτο βήµα ζητείτε η ανάθεση των εσόδων και το χρονικό διάστηµα ανανέωσης των 

εσόδων µας ( για παράδειγµα αν είναι µηναία , εβδοµαδιαία , κλπ) 
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∆εύτερο βήµα στην επόµενη σελίδα Budget θα τοποθετηθούν όλα τα έξοδα αναλυτικά µιας 

και υπάρχουν πολλές δυνατότητες . Έτσι ο χρήστης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε 

όλα τα ποσά που εισχωρεί αλλά και τη χρονική περίοδο που αυτά παραµένουν ενεργά. 

Υπάρχουν ήδη έτοιµες κατηγορίες οι οποίες καλύπτουν τις βασικές ανάγκες όλων των 

ανθρώπων αλλά αυτό δεν απορρίπτει τυχόν τροποποιήσεις ή διαγραφές κατηγοριών όσο και 

δηµιουργία νέας κατηγορίας 

 . 

Τέλος στο βήµα 3ο funding plan δύνονται στο χρήστη αναλυτικά όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία ,ποσά για τον µήνα που έχει εκχωρήσει αλλά και για κάποιον άλλο µήνα που θα 

θελήσει να επιλέξει για προβολή. 



ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Μελέτη και Υλοποίηση Συστήματος για τη Διαχείριση των Οικογενειακών Οικονομικών.   

 Σελίδα 22 

 

 

3.2.2 Πλάνο πτυχιακής εργασίας 

Βάση των εµπορικών εφαρµογών που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη υποενότητα και κατά 

µεγάλο ποσοστό  στηρίχτηκε η πτυχιακή εργασία. Έτσι λοιπόν για την αρχή µιας 

διαδικτυακής εφαρµογής διαχείρισης των οικονοµικών υλοποιήθηκε ένα αρχικό πλάνο. Σαν 

µια πρώτη ιδέα ήταν για το πώς περίπου θα µοιάζει η βάση µε τα πεδία της και το τι 

δυνατότητες θα έχει ένας χρήστης. Οι δυνατότητες που θα έχει ο χρήστης είναι 

περιορισµένες. Και αυτές είναι: 

• Ο χρήστης θα βλέπει µόνο τα δικά του δεδοµένα . 

• Ο µεγαλύτερο διάστηµα για το οποίο θα µπορεί να δει αποτελέσµατα στατιστικών 

του θα είναι ένας χρόνος. 

• Ο χρήστης θα έχει τα δικά του username και password που θα τον αντιπροσωπεύουν 

στη βάση. 

• Ο χρήστης θα δηµιουργεί τα δικές του κατηγορίες που θα αντιστοιχούν σε δικά του 

ποσά. 

Η βάση δεδοµένων θα περιέχει τους παρακάτω πινάκες µε τα σχόλια να είναι ένας τρόπος 

έκφρασης του λόγου της υλοποίησής τους. 
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Πίνακας "Χρήστης" µε πεδία:  

id χρήστη, email, όνοµα, επώνυµο, password  

 

Πίνακας "Κατηγορία_Έξοδα" µε πεδία: 

id κατηγορίας, id χρήστη, τίτλος, πάγιο, ποσό 

Σχόλια: Εδώ επί της ουσίας θα αποθηκεύουµε τις κατηγορίες εξόδων κάθε χρήστη (γι' αυτό 

βάζουµε και το id του, ώστε να µπορούµε µετά να ξεχωριστούν κάθε εγγραφή στον πίνακα 

για ποιον χρήστη είναι). Επίσης, το πεδίο "πάγιο" και το "ποσό". Τέλος εκχωρείτε και ένα 

πεδίο π.χ. "έσοδο" το οποίο αν δηµιουργηθεί ο πίνακας Κατηγορία-Έσοδα-Έξοδα, το 

συγκεκριµένο πεδίο θα έχει τιµή 1 αν η εγγραφή αφορούσε έσοδα και την τιµή 0 αν 

αφορούσε έξοδα 

 

Πίνακας "Κατηγορία_Έσοδα" µε πεδία: 

id κατηγορίας, id χρήστη, τίτλος, πάγιο, ποσό 

Σχόλιο: Οι δύο πίνακες "Κατηγορία_Έσοδα και Κατηγορία_Έξοδα, θα έπρεπε να γίνουν 

ένας, µε όνοµα "Κατηγορία- Εσόδων- Εξόδων ", αφού λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, µε το extra πεδίο "έσοδο" το οποίο θα παίρνει τιµή 0 και 1, σαν "διακόπτης" 

ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

Πίνακας "Οικονοµικά_Στοιχεία" µε πεδία: 

id_εγγραφής, id_χρήστη, id_κατηγορίας, µήνας, έτος, έσοδο, ποσό 

Σχόλιο: Τα πεδία µήνας, έτος θα είναι αριθµοί ακέραιοι. Το πεδίο "έσοδο" πάλι είναι στη 

λογική "ΝΑΙ/ΟΧΙ", τιµές 0 και 1 δηλαδή.  

Φανταστείτε ότι ένας χρήστης πάει να καταχωρήσει για το µήνα Ιανουάριο 2016 τα έσοδα/ 

έξοδά του. Αν υποθέσουµε ότι έχει 2 ποσά για έσοδα και 6 ποσά για έξοδα, επί της ουσίας θα 

δηµιουργηθούν 8 εγγραφές στη βάση! Και οι 8 εγγραφές θα έχουν στο µήνας τιµή 1, στο 

έτος 2016, το id_χρήστη το ίδιο (του χρήστη που έχει κάνει login, θα πρέπει να το έχετε 

αποθηκεύσει σε SESSION). To id_εγγραφής θα είναι AUTO_INCREMENT, δηλαδή ένας 

ακέραιος που θα µπαίνει µόνος του, αυτόµατα σε κάθε INSERT. 

Αντίστοιχα AUTO_INCREMENT πεδία θα πρέπει να είναι το id_κατηγορίας και το 

id_χρήστη. 
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4 ∆οµή εφαρµογής  

4.1 Απαιτήσεις του συστήµατος 

Για την εφαρµογή µας χρειάστηκε να προγραµµατίσουµε σε HTML,CSS,MySQL αλλά 

κυρίως στη γλώσσα προγραµµατισµού PHP.Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια σχεσιακή 

βάση δεδοµένων και ώστε να λειτουργήσει χρειαστήκαµε έναν web server ο όποιος να 

µπορεί να επεξεργάζεται αρχεία PHP.O web server  που επιλέξαµε είναι ο Wamp server που 

εµπεριέχει όλες τις ρυθµίσεις καθώς και το πρόγραµµα της MySQL  ώστε να υπάρχει η 

κατάλληλη συνεργασία για να τρέχει ορθά η ιστοσελίδα µας . Ο wamp server είναι 

‘’ελεύθερος’’ και διαθέσιµος ως προς το κατέβασµα σε κάθε χρηστή υπολογιστή µέσω της 

διεύθυνσης : http://www.wampserver.com/en/  . 

 

4.2 Βάση δεδοµένων 

Χρησιµοποιώντας την εφαρµογή µας τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων 

.Για το λόγο αυτόν χρειάστηκαν οι κατασκευές τεσσάρων διαφορετικών πινάκων 

αποθήκευσης δεδοµένων στη βάση. Οι τέσσερις αυτοί πινάκες είναι :  

 

4.2.1 Πίνακας users  

Ο πίνακας users χρησιµοποιείτε ώστε να υποθηκεύει τα στοιχεία του κάθε χρήστη. Έχει την 

εξής µορφή: 
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� Πρώτο πεδίο είναι το πεδίο userid και το όποιο είναι πρωτεύον κλειδί για το πινάκα 

αυτόν. Είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε νέα 

εισαγωγή χρήστη.  

� Το πεδίο username κρατάει το όνοµα κάθε χρήστη. Είναι ένα αλφαριθµητικό 

(VARCHAR) 64 χαρακτήρων και έχει σύνθεση utf8_general_ci µε την οποία 
αναγνωρίζονται επιτυχώς οι ελληνικοί χαρακτήρες.. 

 

� Το πεδίο userpass κρατάει τον κωδικό του χρήστη. Είναι ένα αλφαριθµητικό 

(VARCHAR) 64 χαρακτήρων και έχει σύνθεση utf8_general_ci µε την οποία 

αναγνωρίζονται επιτυχώς οι ελληνικοί χαρακτήρες. 

 

 

4.2.2 Πίνακας spend 

Ο πίνακας spend  χρησιµοποιείτε ώστε να αποθηκεύει ονοµαστικά τις κατηγορίες εξόδων 

κάθε χρήστη. Έχει την µορφή: 

 

 

 

� Tο πεδίο spendid είναι πρωτεύον κλειδί για το πινάκα αυτόν. Είναι ένας αριθµός 

τύπου ακέραιος (int) και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή νέας κατηγορίας 

εξόδων. 

� Το πεδίο userid κρατάει τον υποθετικό αριθµό που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη και 
ο οποίος δηµιουργείται στο πίνακα users και είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 
25 χαρακτήρων. 
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� Το πεδίο title είναι το πεδίο στο οποίο αποθηκεύονται οι τίτλοι της κάθε κατηγορίας 
που δηµιουργεί ο κάθε χρήστης. Είναι ένα αλφαριθµητικό(VARCHAR) 64 
χαρακτήρων και έχει σύνθεση utf8_general_ci µε την οποία αναγνωρίζονται επιτυχώς 
οι ελληνικοί χαρακτήρες. 

 

 

4.2.3 Πίνακας income  

Ο πίνακας income χρησιµοποιείτε ώστε να αποθηκεύει ονοµαστικά τις κατηγορίες εσόδων 

κάθε χρήστη. Έχει την εξής µορφή: 

 

 

� Tο πεδίο incomeid είναι πρωτεύον κλειδί για το πινάκα αυτόν. Είναι ένας αριθµός 

τύπου ακέραιος (int) και αυξάνεται αυτόµατα µε κάθε εισαγωγή νέας κατηγορίας 

εσόδων. 

� Το πεδίο userid κρατάει τον υποθετικό αριθµό που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη και 
ο οποίος δηµιουργείται στο πινάκα users και είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 
25 χαρακτήρων. 

 

� Το πεδίο title είναι το πεδίο στο οποίο αποθηκεύονται οι τίτλοι της κάθε κατηγορίας 
που δηµιουργεί ο κάθε χρήστης. Είναι ένα αλφαριθµητικό(VARCHAR) 64 
χαρακτήρων και έχει σύνθεση utf8_general_ci µε την οποία αναγνωρίζονται επιτυχώς 
οι ελληνικοί χαρακτήρες. 

 

 

4.2.4 Πίνακας  financial_data  
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Ο πίνακας financial_data είναι ο πιο βασικός πίνακας λόγο το ότι έχει πολλά στοιχεία και 

εδώ αποθηκεύονται όλες οι λεπτοµέρειες σε σχέση µε τα έσοδα και έξοδα του χρήστη. Έχει 

την µορφή :  

 

 

 

 

 

 

� Tο πεδίο register_id είναι το πρωτεύον κλειδί αυτού του πίνακα και δηλώνεται 

αυτόµατα. Είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 11 χαρακτήρων. 

 

� Το πεδίο userid κρατάει τον υποθετικό αριθµό που αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη και 

ο οποίος δηµιουργείται στο πίνακα users και είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 

25 χαρακτήρων. 

 
� Το πεδίο category_id είναι το πεδίο όπου αποθηκεύεται ο αριθµός της κάθε 

κατηγορίας είτε αυτά είναι έξοδα είτε είναι έσοδα. Είναι ένας αριθµός τύπου 

ακέραιος (int) 11 χαρακτήρων. 
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� Το πεδίο month: αποθηκεύει όλους τους µήνες για τους οποίους έχει κάνει κάποια 

καταχώρηση ο χρήστης. Οι µήνες δεν έχουν τη µορφή λέξεων αλλά αριθµών δηλαδή 

είναι ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 11 χαρακτήρων. 

 

� Το πεδίο year: αποθηκεύει όλα τα έτη για τα οποία έχει κάνει κάποια καταχώρηση ο 

χρήστης. Στο πεδίο καταχωρείτε ένας αριθµός τύπου ακέραιος (int) 10 χαρακτήρων. 

 

� Το πεδίο esodo: αποθηκεύει τις καταχωρίσεις ανάλογα στον αν είναι έσοδα όπου σε 

αυτήν τη περίπτωση παίρνει τη τιµή 0 ή έξοδα µε τιµή 1.Στο πεδίο καταχωρείτε ένας 

αριθµός τύπου ακέραιος (int) ενός χαρακτήρα.  

 

� Τελευταίο πεδίο είναι το poso: στο οποίο αποθηκεύεται ο αριθµός των ποσών δηλαδή 

οι τιµές που έχει για τα έσοδά του ή τα έξοδά του σε ευρώ. Είναι ένας αριθµός τύπου 

ακέραιος (int) 11 χαρακτήρων 
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4.3 ∆οµή 

4.3.1 Βασικές γνώσεις κώδικα 

 

Για τη δηµιουργία µιας απλής σελίδας δε θα χρειαστεί τίποτα  παραπάνω από ένα απλό 
πρόγραµµα κειµένου (text) ,έναν web browser , βασικές εντολές προγραµµατισµού της 
γλώσσας html και php καθώς και να είναι εγκατεστηµένη και ανοιχτή η εφαρµογή Wamp 
ώστε να µπορεί ο υπολογιστής σας να γίνει ο server µε τον οποίο θα παρουσιάζονται οι 
σελίδες σας στο διαδίκτυο. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί πως η διαµονή των αχρείων των 
σελίδων µας µέσω του Wamp server είναι σε συγκεκριµένες θέσεις ώστε να λειτουργούν και 
να αναγνωρίζονται από το Server και στη συνέχεια να εµφανίζονται. Για το λόγο αυτό οι 
σελίδες θα παρουσιάζονται κάτω από τη διεύθυνση : http://localhost/project/ και το όνοµα 
της σελίδας µας µε κατάληξη .php στο τέλος. 

Ως πρόγραµµα κειµένου χρησιµοποιήθηκε το Notepad ++ το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω της 
ιστοσελίδας του : 

https://notepad-plus-plus.org/  και µπορεί κάλλιστα οποιοσδήποτε χρήστης υπολογιστή να το 
κατεβάσει ελεύθερα . Για Web browser µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο internet explorer ή το 
Google chrome. 

 

Αρχή της πρώτης ιστοσελίδας.  

Θα χρειαστεί µόνο µια βασική εντολή η oποία είναι µε µπλε γραµµένη και δηλώνει την αρχή 
και το τέλος της σελίδας µας. Παράδειγµα: 

 

 

Κώδικας                                   Αποτέλεσµα 

 

                       

Η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε επιτυχώς εµφανίζοντας ένα απλό µήνυµα που γράφτηκε µέσα 
για παράδειγµα ‘’Hello”” και αφού την αποθηκευθεί ως αρχείο µε την κατάλληλη κατάληξη 
ανάλογα είτε .html είτε .php αν στη σελίδα µας εισχωρήσουµε κώδικα PHP. 
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Βασική εντολή ωστόσο αναγνωρίζεται και η εντολή <?php µε την όποια δηµιουργείτε 
δυναµικό κώδικα αρχείου τύπου PHP µέσα σε αρχεία της HTML.Με τη PHP µπορεί να 
δηµιουργηθούν κάποιες εντολές οι οποίες να εκτελούνται χωρίς να εµφανίζονται απαραίτητα 
στο site µας. 

 

Ας δούµε ένα παράδειγµα: 

 

 

        Κώδικας                                                                                Αποτέλεσµα 

 

                                 

 

 

Είναι εµφανές πως όταν δηλώθηκε η µεταβλητή name και της δόθηκε ένα όνοµα δεν 
εµφανίστηκε τίποτα στον  browser µας παρά µόνο το αποτέλεσµα αφού εκχωρήθηκε η 
εντολή εκτύπωσης echo. Με λίγα λόγια µπορεί να εκτελεί διεργασίες  χωρίς να εµφανίζονται 
µέσα στην εντολή χάρις της γλώσσας PHP. 

 

 

4.3.2 Βασική δοµή σελίδων 

Το βασικό στοιχειό που έχουν οι περισσότερες σελίδες ώστε να είναι οµοιόµορφες είναι 
κάποια βασικά χαρακτηρίστηκα από ένα κοµµάτι κοινού κώδικα που χρησιµοποιήθηκε σε 
HTML γλώσσα. Πρόκειται για το κώδικα που δίνει χρώµα στη σελίδα µας και δίνει ένα 
απαραίτητο µενού στο χρήστη ώστε να µπορεί να επιχειρήσει τις δυνατότητες που έχει . 
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Για να βγει το παραπάνω αποτέλεσµα εκτελέστηκε ο εξής κώδικας: 

 

 

 

i)Αρχικά εκτελείτε η δήλωση τη σελίδα ως HTML. 

ii)Απαιτείται κεφαλίδα head και να αναγνωρίζει ελληνικούς χαρακτήρες και τις κατάλληλες 
διαστάσεις στην ιστοσελίδα µας µε τις παραµέτρους µέσα στην  meta εντολή. 

iii)∆ίνεται ένας τίτλος για τη σελίδα ο οποίος θα εµφανίζεται . 

 

 

Στη συνέχεια  

iv)∆ιαιρείτε η σελίδα σε κοµµάτια µε την εντολή <div> της HTML και δηµιουργεί   διάφορες 
κλάσης ώστε να εµφανιστεί το µενού και όλες οι λέξεις να είναι προσβάσιµες µε κλικ και να 
γίνεται η ανακατεύθυνση στη σωστή σελίδα που έχει οριστεί µέσω links. 

v) ∆ηµιουργείται µια µπάρα αναζήτησης. 
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vi) Η δυνατότητα διαφήµιση µέσω άλλων γνωστών ιστοσελίδων µέσω αρχείου script: 

 

 

 

Και τέλος δίνεται το χρώµα στη σελίδα µας µε την εντολή style : 
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  <style > 

body { 

 background-color: #B0DCE0;  

} 

</style> 

 

Χρησιµοποιώντας αυτόν το κώδικα σε όλες τις σελίδες δηµιουργούνται πανοµοιότυπες 
σελίδες  γρήγορα και εύκολα. 

 

 

4.3.3 Φόρµες HTML και χειρισµός των ∆εδοµένων τους 

Οι ετικέτες <form> και </form> δηµιουργούν µια φόρµα. Οι τρεις κυριότερες ιδιότητες της 
ετικέτας της φόρµας είναι οι name,method και action. 
Με την ιδιότητα name δίνουµε ένα όνοµα στην φόρµα ώστε να µπορεί να αναφερθεί σε αυτή 
µέσα από τον κώδικα ενός script. Θα παρατηρήσετε µέσα στο κώδικα πως υπάρχουν 
περισσότερες από µια φόρµες στην ίδια σελίδα και για το λόγο αυτόν έχουν δώθει 
διαφορετικά ονόµατα σε κάθε φόρµα.  
 
Η ιδιότητα action περιέχει το URL του αρχείου script  στο οποίο θα µεταβεί η φόρµα αφού 
επεξεργαστεί πρώτα. Το script είναι ένα πρόγραµµα το οποίο τρέχει στον Server και το οποίο 
µεταξύ των άλλων µπορεί να δέχεται σαν είσοδο δεδοµένα τα οποία λαµβάνει ο Server από 
τον browser . Με µια script γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. asp , php κτλ.) , επεξεργάζεται 
τα δεδοµένα αυτά και έπειτα επιστρέφει στον browser µια HTML σελίδα. Η επεξεργασία 
αυτή µπορεί να είναι από απλές πράξεις µεταξύ των δεδοµένων έως και αναζήτηση σε µια 
περίπλοκη Βάση ∆εδοµένων µε βάση τα δεδοµένα αυτά (ένα τέτοιο script περιέχει 
κατάλληλες εντολές ώστε να συνδεθεί σε µια Βάση ∆εδοµένων και να προσπελάσει άλλα και 
να προσθέσει και να διαγράψει εγγραφές)  

  

Για να γίνει η λήψη δεδοµένων από µια σελίδα χρησιµοποιούνται δύο µεθόδους και αυτές 
εισχωρούνται στις τιµές της ιδιότητας method . 

 

 
Η method καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο στέλνονται τα δεδοµένα της Φόρµας στον Server 
και µπορεί να πάρει τις τιµές get ή post.  
 

Μέθοδος  GET µέσω φόρµας 
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Η µεταβλητή $_GET είναι ένας πίνακας από ονόµατα µεταβλητών και τιµές που στέλνονται 

µέσω της µεθόδου GET.Η πληροφορία που στέλνεται µέσω της GET µεθόδου είναι ορατή 

στον καθένα και υπάρχει περιορισµός στην ποσότητα πληροφορίας που µπορεί να αποσταλεί 

.Για το λόγο αυτό προγραµµατιστές αποφεύγουν τη χρήση της σε κωδικούς(passwords) ή 

άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. 

Για παράδειγµα θα χρειαστεί η ύπαρξη µιας φόρµας στη σελίδα µας µε τα έτη από το 2016 
έως το 2026 .Έτσι θα κατασκευαστεί το παρακάτω κοµµάτι κώδικα: 

 

 

Το action είναι ίσο µε το onlymembers4.php και αυτό σηµαίνει πως το αποτέλεσµα της 
φόρµας θα µπορεί να παρουσιαστεί σε αυτή την διεύθυνση του server µας. Το όρισµα name 
θα πάρει τη τιµή year και από κάτω θα γράψουµε όλες τις πιθανές τιµές που θα εµφανίζονται 
και θα µπορούν να επιλεχτούν από τον χρήστη. 

Οπότε τώρα για να εµφανιστεί η επιλογή του χρήστη  θα χρειαστεί µόνο να διαµορφωθεί στη 
σελίδα που έχει η action δηλαδή η onlymembers4.php ,στην οποία θα µπει η εντολή $_GET. 
Ακριβώς όπως στη παρακάτω εικόνα µε ένα GET και το όνοµα της φόρµας που απαιτεί να 
εµφανιστεί το αποτέλεσµα. Σε αυτήν τη περίπτωση το year. 
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Μέθοδος POST 

Το ίδιο παράδειγµα µε το προηγούµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην µέθοδο Post 

αρκεί να τοποθετηθεί η λέξη POST σε κάθε λέξη GET.Η µόνη διαφορά είναι ότι µε την 

µέθοδο post τα δεδοµένα στέλνονται ξεχωριστά από το URL και η πληροφορία που 

στέλνεται µέσω της POST µεθόδου είναι αόρατη και δεν έχει όριο µεγέθους για την 

πληροφορία που αποστέλλεται. Στην περίπτωση post το αρχείο script παίρνει τα δεδοµένα 

της φόρµας µέσω της στάνταρ εισόδου. 

 

Μεταβλητές SESSION  

Η session αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο  µπορεί να αποθηκευθεί η πληροφορία και να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταξύ πολλών σελίδων. Για να γίνει η αποθήκευση πληροφορίας 

πρέπει πρώτα από όλα να  ξεκινήσουµε τη σύνοδο ,και αυτό γίνεται όσο πιο νωρίς είναι 

δυνατό  στον κώδικα, πριν  οποιοδήποτε HTML κείµενο σταλεί. 

Στο παρακάτω παράδειγµα θα δούµε τη δήλωση µιας µεταβλητής session από ένα µια φόρµα 

επιστροφής GET. 

Η καταχώρηση είναι απλή οι µεταβλητές καταχωρούνται πρώτα σε µια µεταβλητή και στη 

συνέχεια από εκείνη στη µεταβλητή session και όχι απευθείας για την αποφυγή λάθους.  

 

 

 

  Έτσι τώρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µεταβλητή της Session  µε ένα απλό:  
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<?php    echo “”.$_SESSION[‘µεταβλητή year ή month’].””; ?> σε όποια σελίδα χρειαστεί 
στην αρχή της να συµπεριλαµβάνεται ο κώδικας <?php session_start();?> ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η µεταβλητή  SESSION. 

 

 

 

Συνάρτηση  SUM 

Η συνάρτηση SUM() επιστρέφει το άθροισµα(αριθµητικά) από µια στήλη (πεδίο)Το 

παρακάτω παράδειγµα αναφέρεται εξοδα=1,και εσοδα=0. Στο ερώτηµα αυτό είναι να 

αποθηκεύει στο πινάκα financial_data το σύνολο τις µεγαλύτερες τιµές εσόδων και εξόδων. 

Και  χρειάζεται να πούµε ότι αποθηκεύεται ως  total σε αυτό το παράδειγµα µια ξεχωριστή 

µεταβλητή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάπως έτσι φαίνεται στη βάση και δίνει το αποτέλεσµα σε ένα καινούργιο πεδίο µε το όνοµα 

total. 

$sql = "SELECT SUM(poso) AS total FROM financial_data 

WHERE year=$_GET[year] && esodo=1"; 

 ή 

$sql = "SELECT SUM(poso) AS total0 FROM financial_data 

WHERE year=$_GET[year] && esodo=0"; 
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Συνάρτηση MIN 

Η συνάρτηση MIN()  επιστρέφει την µικρότερη τιµή (αριθµητική).Στο παρακάτω ερώτηµα 

θα αποθηκεύσουµε στο πινάκα financial_data το  µικρότερο ποσό που έχει ο κάθε  µήνας. να 

σηµειώσουµε ότι αποθηκεύεται ως low σε αυτό το παράδειγµα δηλαδή ως µια ξεχωριστή 

µεταβλητή.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι φαίνεται στη βάση και δίνει το αποτέλεσµα σε ένα καινούργιο πεδίο  µε το όνοµα low . 

$sql = "SELECT month,MIN(poso) AS low1 FROM 

financial_data WHERE  year=$_GET[year] && esodo=1"; 

ή 

$sql = "SELECT month,MIN(poso) AS low FROM 

financial_data WHERE  year=$_GET[year] && esodo=0"; 
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Συνάρτηση MAX 

Η συνάρτηση MAX()  επιστρέφει την µεγαλύτερη τιµή (αριθµητική).Στο παρακάτω ερώτηµα 

θέλει να αποθηκεύει στο πινάκα financial_data το  µεγαλύτερο ποσό που έχει ο κάθε  µήνας. 

Αποθηκεύεται ως high σε αυτό το παράδειγµα µια ξεχωριστή µεταβλητή.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

$sql = "SELECT month,MAX(poso) AS high FROM 

financial_data WHERE  year=$_GET[year] && esodo=1" 

ή 

$sql = "SELECT month,MAX(poso) AS high1 FROM 

financial_data WHERE  year=$_GET[year] && esodo=0"; 
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Έτσι φαίνεται στη βάση και δίνει το αποτέλεσµα σε ένα καινούργιο πεδίο  µε το όνοµα high. 

Έτσι παρουσιάζεται  το µεγαλύτερο ποσό εξόδων  του µηνά . 

 

 

 

 

4.4 Επικοινωνία µε βάση δεδοµένων 

Σχεδόν όλες οι λειτουργίες της εφαρµογής µας χρησιµοποιούν ή τροποποιούν περιεχόµενα 
της βάσης δεδοµένων. Η PHP παρέχει αρκετές συναρτήσεις που δίνουν την δυνατότητα 
εκτέλεσης των λειτουργιών που χρειάζονται είτε στην ίδια την σελίδα είτε στην επόµενη, 
όµως αυτές έχουν συγκεκριµένα ονόµατα της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται και 
χρειάζονται να χρησιµοποιηθούν . 

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

Πρόκειται για τα αρχεία dbcon.php ,dbcon2.php ,dbcon3.php, dbcon4.php που 
δηµιουργήσαµε. Κάθε φορά που χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί η βάση γίνεται include κάποιο 
από τα παραπάνω αρχεία και µετά καλούνται οι κατάλληλες συναρτήσεις. Τα αρχεία είναι 
σχεδόν ίδια µεταξύ τους µε τη µόνη διαφορά να επιλέγεται (include) κάθε φορά το αρχείο µε 
το οποίο καλύπτονται οι µεταβλητές της σελίδας .Για το λόγο αυτόν οι µεταβλητές από 
αρχείο σε αρχείο αλλάζουν µε σκοπό να συνδέονται και να επιστρέφουν το κατάλληλο 
αποτέλεσµα από τη βάση δεδοµένων στη κατάλληλη µεταβλητή της σελίδας. 
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4.4.1 Συνάρτηση connect 

 

H συνάρτηση connect αναλαµβάνει την σύνδεση µε τη βάση µας. Αρχικά ορίζετουµε µια 
µεταβλητή διεύθυνσης η $host µε την οποία θα καταλάβει το που βρίσκεται η σελίδα µας και 
από ποιος είναι ο ‘’οικοδεσπότης’’ της στο διαδίκτυο δηλαδή ποιος server την κρατάει 
ανοιχτή και προσβάσιµη στους χρήστες του διαδικτύου. Παρακάτω ορίζεται το όνοµα 
χρήστη και ο κωδικός για τη σύνδεση στη MySQL και το όνοµα της βάσης δεδοµένων που 
χρησιµοποιείται. 

 

 

 

Έπειτα καλούνται οι συναρτήσεις για την σύνδεση στη βάση. 

 

 

 

� Συνάρτηση mysql_connect και mysql_select_db 

Με τις συναρτήσεις mysql_connect και η mysql_select_database οι µεταβλητές που τις 
ακλουθούν αντιστοιχίζονται µε αυτές της βάσης. Αν είναι σωστές οι µεταβλητές και το 
όνοµα της βάσης τότε γίνεται επιτυχώς η σύνδεση µε τη βάση ,αλλιώς εκτελείτε η εντολή die 
µε την οποία διακόπτεται η διαδικασία σύνδεσης µε τη βάση. 

 

� Συνάρτηση new mysqli  

Η συνάρτηση new mysqli όπως βλέπουµε εισχωρείτε σε µια µεταβλητή ώστε µετά την 
επιτυχή σύνδεση µε τη βάση όλα τα στοιχεία να αποθηκεύονται σε αυτήν την µεταβλητή 
τύπου πίνακα µιας και εισέρχονται πάνω από µια µεταβλητές. Μπορούµε να πούµε πως είναι 
το αποτέλεσµα του ότι έγινε ορθά η σύνδεση µε τη βάση µας και πλέον µέσω της νέας 
µεταβλητής έχουµε οποιοδήποτε στοιχειό της βάσης. 
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4.4.2 Επιλογή από Βάση δεδοµένων 

Για να επιλεχτούν στοιχεία από τη βάση και να τα καταχωρηθούν σε µια µεταβλητή ώστε να 

µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν σε κάποια σελίδα µας θα χρειαστεί κώδικας SQL. Η επιλογή 

select είναι µια απ τις βασικότερες εντολές της γλώσσας και χρησιµοποιείτε για αυτόν 

ακριβώς το λόγο. Ένα απλό παράδειγµα της εφαρµογής της Select δίνεται παρακάτω. 

 

 

 

Στη προκειµένη περίπτωση στόχος είναι να επιλεγούν όλα τα στοιχεία του πεδίου userid από 

τον πίνακα users µε την εντολή στη σελίδα µας να γράφεται : 

<?php 

$myuserid = 'SELECT `userid` FROM `users` WHERE 1'; 

?> 

Καταχωρώντας όλη την επιλογή σε µια απλή µεταβλητή της αρέσκειας µας. Στο µόνο που θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή είναι πως πριν χρησιµοποιηθεί αυτή η εντολή θα πρέπει να γραφτεί 
κώδικας για τη  σύνδεση στη βάση . 
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4.4.3   Εκτύπωση δεδοµένων από τη Βάση. 

Η διαδικασία εκτύπωσης σε µια σελίδα µας µε στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στη βάση 

γίνεται εύκολα όταν πλέον έχει κατανοηθεί το βήµα της επιλογής στοχεύων από τη βάση µας. 

Έτσι θα γίνει µια σύνδεση στη βάση µας όπως παρουσιάστηκε στην υποενότητα 4.4.2 

Επιλογή από βάση δεδοµένων. Η διαδικασία είναι η ιδία , µε την µονή αλλαγή µας να είναι η 

επιλογή περισσότερων στοιχείων και το όνοµα της µεταβλητής να αλλάζει σε $sql. Από εδώ 

και περά θα δηµιουργηθεί  µια µεταβλητή (στο παράδειγµα µας την $result) ώστε µέσα σε 

αυτήν να εκχωρηθεί όλα τα επιλεγµένα στοιχεία απ’ τη βάση µας µε την εντολή $conn-

>query($sql).Η εντολή δίνει τις τιµές στην µεταβλητή $sql αφού ελέγχει πως έγινε σωστά η 

σύνδεση µας. Χρησιµοποιήθηκε µια if και while ώστε όσο οι τιµές του result είναι 

µεγαλύτερες απ’ το µηδέν και όχι κενές  µέχρι να µην υπάρχει εποµένη τιµή να 

καταχωρηθούν σε πίνακα µε όνοµα $row. Έτσι µε ένα echo $row[…] µε µέσα στην 

παρένθεση  το όνοµα πεδίου από τη βάση που είναι επιθυµητό για να εκτυπωθούν οι τιµές 

του δίνοντας την δυνατότητα εκτύπωσης . 



ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Μελέτη και Υλοποίηση Συστήματος για τη Διαχείριση των Οικογενειακών Οικονομικών.   

 Σελίδα 43 

 

 

4.4.4 Εισαγωγή  στοιχείων στη Βάση δεδοµένων. 

Η εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδοµένων µας γίνεται µε µια εύκολη διαδικασία της 
γλώσσας SQL οποία λέγεται INSERT INTO . 

Θα καταχωρηθούν σε µεταβλητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαστούν και θα 
ξεκινήσουν µια σύνδεση µε τη βάση ώστε να αποσταλούν τα δεδοµένα. 

Αυτό θα γίνει χάρη στην (include) που αναφέραµε πιο παραπάνω. Στη συνέχεια µε την 
εντολή Insert into θα δηλωθούν οι τιµές σε ποια ακριβώς πεδία και πίνακα θα 
καταχωρηθούν.(Όπως φαίνετε ο πίνακας είναι spend και τα πεδία είναι τα : userid και title. 
Οι τιµές θα πάρουν ως όρισµα το ερωτηµατικό ώστε να αντιστοιχηθούν µε αυτές που 
θέλουµε να εισάγουµε στη βάση. 

Θα γίνει ένα «σετάρισµα» παραµέτρων και αντιστοιχεί τις µεταβλητές έτσι ώστε να 
(προσοχή οι µεταβλητές δε θα πρέπει να έχουν το ίδιο όνοµα ώστε να αντιστοιχηθούν 
σωστά) δοθούν οι τιµές που θα εκχωρηθούν. Γίνεται η εκτέλεση και κλείνει η διαδικασία . 
Τώρα οι τιµές θα καταχωρούνται πλέον στη βάση. 
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5 Οδηγίες χρήσης  

5.1 Επισκέπτης  

Ο επισκέπτης, έχει πρόσβαση στην κεντρική σελίδα της εφαρµογής όπου µπορεί να διαβάσει 

το κείµενο που περιέχει και  εξηγεί το σκοπό της σελίδας. Μπορεί να δηµιουργήσει έναν νέο 

λογαριασµό καταχωρώντας το (username,password), όνοµα ,κωδικό πρόσβασης. Επίσης 

µπορεί να συνδεθεί  ,εφόσον έχει ήδη λογαριασµό.  

 

 

 

Παρακάτω προβάλετε η φόρµα login όπου ένας χρήστης κάνει σύνδεση αν έχει ήδη 

λογαριασµό . 
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Σε περίπτωση λάθος στοιχείων τότε επιστρέφει σε αυτή τη φόρµα και εµφανίζεται το 

κατάλληλο µήνυµα., Ο χρήστης πρέπει κάνει εγγραφή και όταν ολοκληρωθεί  θα µπορέσει  

να συνδεθεί .  
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5.2  Ο Εγγεγραµµένος Χρήστης  

Αν ο χρήστης εισάγει έγκυρα στοιχειά τότε φαίνεται στην επόµενη σελίδα. Η αρχική σελίδα 

έχει τρεις κατηγορίες  Έξοδα / Έσοδα /Οικονοµικά Στοιχειά αν όµως κάποιος χρήστης δεν 

θέλει να συνεχίσει µπορεί να κάνει αποσύνδεση και να βρεθεί στην αρχική σελίδα.   

  

 

5.2.1 Προβολή Κατηγοριών  

Ο χρήστης έχει την πιθανότητα να προσθέσει νέα  κατηγορία  εσόδων η εξόδων. Επιλέγοντας 

κάποια κατηγορία του δίνετε στην εποµένη σελίδα η δυνατότητα να  συµπληρώσει τις 

κατηγορίες εσόδων η εξόδων.  
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Συµπληρώνει τις κατηγορία εξόδων  η εσόδων και πατάει submit. Η κατηγορία 

αποθηκεύτηκε και µε µια ανανέωση  πηγαίνει σε  µια άλλη σελίδα  ώστε να βεβαιωθεί ότι 

εκχωρήθηκε η κατηγορία.  
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Για να γίνει η εκχώρηση της κατηγορίας  

 

 

 

Τέλος επιστρέφει στην σελίδα και η κατηγορία εσόδων η εξόδων έχουν  καταχωρηθεί .Έτσι 

συνεχίζει να εισάγει και άλλες κατηγορίες, µπορεί  ταυτόχρονος βλέπει τι έχει προσθέσει στα 

έσοδα η έξοδα .   
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5.2.2 ∆ιαγραφή Κατηγορίας  

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να διαγραφή όποια κατηγορία θέλει εσόδων η εξόδων και να 

πρόσθεση µια καινούργια.. 

 

  

5.2.3 Οικονοµικών Στοιχείων 

Ο χρήστης έχει καταχωρήσει τα έσοδα και έξοδα για ένα συγκεκριµένο µηνά. Αρχικά ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το µηνά και το έτος για το όποιο θέλει να καταχωρήσει στοιχειά . 
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Αφού καταχωρηθούν  τα  στοιχειά µηνά/έτος ο χρήστης µεταφέρεται στη σελίδα 

καταχώρησης ποσών όπου τόσο στα έξοδα όσο και στα έξοδα έχουν εµφανιστεί οι 

αντίστοιχες κατηγορίες εσόδων/εξόδων µε προ συµπληρωµένες . Ο χρήστης συµπληρώνει 

όσες από τις κατηγορίες και αφού επιλέξει  <<υποβολή ποσών >>.  
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Με την αποθήκευση των στοιχείων ο χρήστης πηγαίνει στην σελίδα που του εµφανίζει όλες 

της κατηγορίες εξόδων και εσόδων και που έχει την πιθανότητα να εισάγει ποσά για άλλο 

µηνά.  

 



ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Μελέτη και Υλοποίηση Συστήματος για τη Διαχείριση των Οικογενειακών Οικονομικών.   

 Σελίδα 53 

 

5.2.4 Στατιστικά Στοιχειά 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εµφανίσει ενδεικτικά τα παρακάτω στατιστικά: 

o Για κάθε µηνά/έτος σύνολο εσόδων η εξόδων. 

o Την κατηγορία µε τα περισσότερα έσοδα η έξοδα.  

o Το µήνα µε τα περισσότερα/λιγότερα έσοδα η έξοδα .  

 

 

5.3 ∆ιαχειριστής  

Ο διαχειριστής  πραγµατοποιεί είσοδο στο σύστηµα µέσω  phpMyAdim  και η µονή 

λειτουργιά που έχει διαθέσιµη είναι  η διαχείριση τροποποίηση των λογαριασµών  στα 

πλαίσια της υποστήριξης των χρηστών. Ο διαχειριστής ελέγχει της κατηγορίες εσόδων και 

εξόδων  και τα ποσά  αλλά δεν έχει το δικαίωµα για καµία τροποποίηση µόνο  στο 

λογαριασµό µόνο µε έγκριση του χρηστή. 

 

5.3.1  Χρήστες  

Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση στο λογαριασµό αλλά δεν έχει τι δυνατότητα να δει τον 

κωδικό ,µόνο ο χρήστης τον γνωρίζει. 
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∆ιαγραφή χρήστη  

Η διαγραφή ενός χρήστη να γίνει  πατώντας το κουµπί που λέγετε ∆ιαγραφή. 

 

 

Τροποποίηση στοιχείων χρήστη  

Τα στοιχειά ενός χρήστη µπορούν να τροποποιηθούν πατώντας το κουµπί  Επεξεργασία. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας την εργασία τόσο το θεωρητικό µέρος της πτυχιακής αναφέρθηκε στη 

κατασκευή µιας ιστοσελίδας που θα βοηθήσει σηµαντικά τους χρηστές να  µάθουν να 

διαχειρίζονται τα οικονοµικά τους. 

Η πτυχιακή εργασία ασχολήθηκε µε τη µελέτη και κατασκευή µιας  ιστοσελίδας µε χρήση 

των πακέτων λογισµικού HTML,MySQL και PHP.Με λίγα λογία  έγινε ειδική αναφορά στις  

γλώσσες του προγραµµατισµού και τα βασικά στοιχειά τους και σε µερικά εργαλεία web που 

ήταν απαραίτητα για την δηµιουργία του ιστότοπου. Επίσης περιγράφηκαν αναλυτικά όλες οι 

διαθέσιµες λειτουργιές της ιστοσελίδας, ενώ έγινε και επεξήγηση στο τρόπο δηµιουργίας 

ιστοσελίδας και σε κοµµάτια στο κώδικα.  
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Το συµπέρασµα  από την συγκεκριµένη διαδικασία δηµιουργίας κατασκευή µιας 

ιστοσελίδας, είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι τόσο εύκολο όσο µπορεί να φαίνεται. Για την 

σχεδίαση µιας ιστοσελίδας χρειάζονται γνώσης προγραµµατισµού και των τεχνολογιών , 

ώστε το site έκτος από λειτουργικό να είναι  εύκολο στην χρήση για κάθε επισκέπτη. 

Τέλος, αναπτύχθηκε µια διαδικτυακή ιστοσελίδα η οποία θα είναι χρήσιµη για καθέ χρηστή 

και θα διαβάζει τις πληροφορίες µέσω της αποθήκευση  στη βάση δεδοµένων . 
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