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Μέρος 1°: Απαιτήσεις

1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Συστήματος

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές του να 

επιλέξουν να παρακολουθήσουν μαθήματα από ένα σύνολο διατιθεμένων. 

Κάθε μάθημα ανατίθεται σε έναν καθηγητή ο οποίος και βαθμολογεί τους 

φοιτητές που παρακολουθούν το εν λόγο μάθημα με βάση τις επιδόσεις τους 

σε εργασίες (που συνολικά συμμετέχουν με το 50% επί της συνολικής 

βαθμολογίας του μαθήματος) και της γραπτής εξέτασης (που συμμετέχει με το 

50% στην συνολική βαθμολογία του μαθήματος).

1.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις -  Χρήστες

Η προς ανάπτυξη εφαρμογή θα υποστηρίξει τις λειτουργίες της 

Γραμματείας ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε αυτό πρόσβαση 

θα έχουν τέσσερις κατηγορίες χρηστών. Αυτές θα είναι:

• Οι Υπάλληλοι της Γ ραμματείας του Ιδρύματος.

• Οι Καθηγητές του Ιδρύματος.

• Οι Φοιτητές του Ιδρύματος.

• Άνθρωποι που χρειάζονται πληροφορίες για τον Ίδρυμα.

Κάθε κατηγορία χρηστών θα μπορεί να φέρνει εις πέρας ένα διαφορετικό 

σύνολο από λειτουργίες. Αυτές ανά κατηγορία θα είναι:

• Υπάλληλοι Γραμματείας
ο Καταχώρηση νέου Καθηγητή: Θα προσθέτει την παρουσία 

ενός νέου Καθηγητή στο δυναμικό του Ιδρύματος, 

ο Ενημέρωση Καθηγητή: Θα μεταβάλλει τα στοιχεία ενός 

Καθηγητή του Ιδρύματος.

ο Διαγραφή καθηγητή: Θα διαγράφει έναν Καθηγητή από το 

δυναμικό του Ιδρύματος.
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ο Καταχώρηση Φοιτητή : Θα προσθέτει την παρουσία ενός νέου 

Φοιτητή στο δυναμικό του Ιδρύματος, 

ο Ενημέρωση Φοιτητή Θα μεταβάλλει τα στοιχεία ενός Φοιτητή 

του Ιδρύματος.

ο Διαγραφή Φοιτητή: Θα διαγράφει έναν Φοιτητή από το 

δυναμικό του Ιδρύματος.

ο Καταχώρηση Μαθήματος: Θα προσθέτει ένα μάθημα στα 

διαθέσιμα προς παρακολούθηση του Ιδρύματος, 

ο Ενημέρωση Μαθήματος: Θα ενημερώνει τα στοιχεία ενός από 

τα διαθέσιμα μαθήματα του Ιδρύματος, 

ο Διαγραφή Μαθήματος: Θα διαγράφει ένα μάθημα από τα 

διαθέσιμα του Ιδρύματος.

ο Ανάθεση Μαθήματος σε Καθηγητή: Ανάθεση διδακτικού 

έργου σε Καθηγητές. Συνδυάζει δηλαδή κάποιο μάθημα με τον 

Καθηγητή που θα το διδάσκει.

ο Προβολή Καρτέλας Καθηγητή: Προβάλει τα καταχωρημένα 

στοιχεία που αφορούν έναν Καθηγητή, 

ο Προβολή Καρτέλας Φοιτητή: Προβάλει τα καταχωρημένα 

στοιχεία που αφορούν έναν Φοιτητή, 

ο Καταχώρηση Βαθμού Εξέτασης Φοιτητή: Αποδίδει τον βαθμό 

που έλαβε Φοιτητής στις εξετάσεις ενός μαθήματος, 

ο Καταχώρηση Εξετάσεων: Καταχωρεί εξέταση που ανατίθεται 

στα πλαίσιο ενός μαθήματος.

ο Καταχώρηση Νέου Εξαμήνου: Καταχωρεί ένα νέο ακαδημαϊκό 

εξάμηνο κατά το οποίο το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα προσφέρει 

μαθήματα.

ο Καταχώρηση Μαθήματος σε Εξάμηνο: Καταχωρεί ένα 

μάθημα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

• Καθηγητές του Ιδρύματος
ο Δήλωση Εργασιών: Υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τις 

εργασίες που ανατίθενται στα πλαίσια του μαθήματος που 

διδάσκουν και παρακολουθούν οι Φοιτητές.
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ο Καταχώρηση Βαθμού Εργασιών: Καταχωρούν τον βαθμό 

που αποδίδεται στην εργασία που παρέδωσε ο Φοιτητής στο 

μάθημα τους.

ο Καταχώρηση Βαθμού Εξετάσεων: Καταχωρούν τον βαθμό 

που αποδίδεται σε εξέταση που έδωσε ο Φοιτητής στο μάθημα 

τους.

ο Στατιστικά Στοιχεία Μαθημάτων: Παρουσιάζονται στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με το(α) μαθήματα που διδάσκει ο Καθηγητής.

• Φοιτητές
ο Δήλωση Μαθημάτων: Με την λειτουργία αυτή ο Φοιτητής 

υποδεικνύει ποια από τα διαθέσιμα μαθήματα θα 

παρακολουθήσει.

ο Εργασίες Μαθημάτων: Παρουσιάζονται στον Φοιτητή οι

εργασίες που υποβλήθηκαν από τους Καθηγητές για τα 

μαθήματα που παρακολουθεί.

ο Εξετάσεις: Παρουσιάζονται στον Φοιτητή οι εξετάσεις που 

προγραμματίστηκαν από τους Καθηγητές για τα μαθήματα που 

παρακολουθεί.

ο Βαθμοί Εργασιών: Παρουσιάζονται οι βαθμολογίες στις

εργασίες που παρέδωσε ο Φοιτητής.

ο Βαθμοί Εξετάσεων: Παρουσιάζονται οι βαθμολογίες στις

εξετάσεις που έδωσε ο Φοιτητής.

ο Τελική Βαθμολογία: Παρουσιάζεται η τελική αναλυτική

βαθμολογία του Φοιτητή.

• Απλοί Χρήστες
ο Λήψη γενικών πληροφοριών- πληροφοριών επικοινωνίας 

για το Ίδρυμα.
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Τα παραπάνω σχηματικά μπορούν να αποδοθούν από το ακόλουθο 

USE-CASE διάγραμμα:
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1.3 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

1.3.1 Ασφάλεια

Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει:

• Την Πιστοποίηση ταυτότητας και προέλευσης (Entity and Origin 

Authentication): Θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι την εφαρμογή 

την χρησιμοποιεί αυτός που ισχυρίζεται ότι την χρησιμοποιεί. Ο 

συνδυασμός ενός ονόματος και ενός συνθηματικούίυεθΓηθπΐΘ and 

password) είναι ο περισσότερο δημοφιλής τρόπος για την πιστοποίηση 

της ταυτότητας ενός χρήστη σε ένα σύστημα.

• Τον Έλεγχο πρόσβασης (Access Control): Καθορίζει τα μέτρα και 

τις τεχνικές που παρέχουν προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση πόρων.

• Την Διαθεσιμότητα (availability): Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

συνεχής λειτουργία του συστήματος αλλά και η ανάκτηση του σε 

περίπτωση οποιοσδήποτε αστοχίας του.

• Την Μη-αποποίηση υπηρεσίας (Non-repudiation): Προστατεύει 

από έναν αποστολέα δεδομένων ο οποίος αρνείται το γεγονός ότι τα 

δεδομένα εστάλησαν από αυτόν (μη- αποποίηση προέλευσης), αλλά 

και από έναν παραλήπτη δεδομένων ο οποίος αρνείται ότι τα δεδομένα 

παρελήφθησαν από αυτόν (μη- αποποίηση παραλαβής). Να είναι 

δηλαδή διασφαλισμένος ο χρήστης ότι οι υπηρεσίες που του 

παρέχονται είναι έγκυρες.

1.3.2 Προσβασιμότητα

Κάθε είδος χρήστη καλείται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του 

συστήματος από διαφορετική φυσική θέση. Για παράδειγμα ο Υπάλληλος της 

Γραμματείας από το γραφείο του, ο Φοιτητής από τον χώρο του -  την οικία 

του, έναν δημόσιο χώρο ή το εργαστήριο του Ιδρύματος -  το ίδιο και ο 

καθηγητής όπως και οι απλοί επισκέπτες. Συνεπώς η εφαρμογή θα πρέπει να
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αναπτυχθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσβάσιμη από διαφορετικές 

θέσεις κάθε φορά.

1.3.3 Εττεκτασιμότητα -  Ευελιξία

Οι ραγδαίες μεταβολές στην τεχνολογία κάνουν πολλές φορές επιτακτική 

την ανάγκη για συχνές μεταβολές στα πληροφοριακά συστήματα. Έτσι είναι 

σημαντική η δεκτικότητα του συστήματος σε αλλαγές σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας του.
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Μέρος 2°: Σγεδιασιιός

2.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος

Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκε 3-tier αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη 

της εφαρμογής. Η αρχιτεκτονική 3-tier αποτελείται από τρία επίπεδα (tiers). 

Τα επίπεδα αυτά αποτελούν λογικό διαχωρισμό και όχι φυσικό διαχωρισμό. 

Δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Ο κώδικας της εφαρμογής εμπεριέχεται σε αυτόνομα κομμάτια 

τα οποία αποκαλούνται components. Τα τρία επίπεδα είναι τα εξής:

• Data Tier -  Υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ανάκτηση ή την 

αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται οι Βάσεις 

Δεδομένων, παλιότερες μονολιθικές εφαρμογές που παρέχουν 

πρόσβαση σε δεδομένα και άλλες εξωτερικές εφαρμογές που 

αποτελούν οι ίδιες πηγές δεδομένων.

• Business Tier -  Η «λογική» των εφαρμογών. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει η εφαρμογή. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται τα κομμάτια της 

εφαρμογής που περιέχουν την λογική της εφαρμογής. Δηλαδή οι 

κανόνες και η λειτουργικότητα της εφαρμογής.

• Presentation Tier -  Αυτό που παρουσιάζεται στον χρήστη δηλαδή το 

User Interface. Σε αυτό το επίπεδο υπάγονται τα διάφορα User 

Interfaces που συναντούμε.

Οι εφαρμογές που είναι ανεπτυγμένες με αυτή την αρχιτεκτονική 

παρουσιάζουν μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

• Υποστήριξη πολλαπλών προγραμματιστικών γλωσσών.

• Τα συστατικά της εφαρμογής μπορούν να τρέχουν σε κεντρικούς 

διακομιστές (servers), έτσι ώστε να γίνεται πολύ απλούστερη η 

διαδικασία συντήρησης ή αλλαγής τους.
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• Τα components μιας εφαρμογής μπορούν να μοιραστούν σε 

πολλαπλούς servers στο δίκτυο, επιτρέποντας έτσι την εξισορρόπηση 

του φόρτου εργασίας του κάθε server.

• Περιορισμοί που πιθανόν να υπήρχαν στην σύνδεση πολλαπλών 

χρηστών στην Βάση Δεδομένων εκμηδενίζονται, καθώς η Βάση ‘μιλάει’ 

πλέον μόνο με συγκεκριμένες λειτουργικές μονάδες.

• Οι οδηγοί και η σύνδεση για την Βάση Δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον 

να βρίσκονται τοπικά στο μηχάνημα του χρήστη.

• Οι συνδέσεις προς την Βάση Δεδομένων γίνονται μόνο όταν 

χρειάζονται και απελευθερώνονται αμέσως μόλις εκπληρώσουν τον 

σκοπό τους.

Εικόνα 1: 3-tier αρχιτεκτονική
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2.2 Data Layer

Η τάση τις τελευταίες δεκαετίες είναι το επίπεδο δεδομένων των 

πολυεπίπεδων εφαρμογών οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα 

πλαίσια των σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Στις επόμενες παραγράφους 

επιχειρείται μία ανασκόπηση των σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, των 

χαρακτηριστικών τους και των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με τους 

προγενέστερους παραδοσιακούς τρόπους αποθήκευσης δεδομένων.

2.2.1 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Μία Βάση Δεδομένων είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή συλλογή 

αποθηκευμένων δεδομένων. Αποτελεί έναν οργανωμένο τρόπο αποθήκευσης 

πληροφοριών και πρόσβασης με πολλούς τρόπους από διάφορα 

προγράμματα. Ένας άλλος ορισμός είναι ότι μια Βάση Δεδομένων είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από δεδομένα (data) και από το 

κατάλληλο λογισμικό (software), τα οποία χρησιμοποιώντας το υλικό 

(hardware) βοηθούν στην ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών 

(users). Ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται Βάσεις Δεδομένων αποκαλείται 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS, DataBase Management 

System) και με την βοήθειά του μπορούμε να αποθηκεύσουμε, 

προσθέσουμε, τροποποιήσουμε, εμφανίσουμε ή και διαγράψουμε τα 

αποθηκευμένα δεδομένα. Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

(DBMS, DataBase Management System) είναι ένα σύνολο από προγράμματα 

που επιτρέπουν τον χειρισμό των δεδομένων μιας ή περισσοτέρων βάσεων 

δεδομένων που ανήκουν στο ίδιο σύστημα. To DBMS περιέχει κάποια 

εργαλεία γενικής χρήσης για να μπορούμε να δημιουργούμε και να 

χειριζόμαστε τα δεδομένα.

Οι βασικές απαιτήσεις -  όσο αφορά τα δεδομένα -  που καλύπτουν οι 

Βάσεις Δεδομένων είναι:
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• Ο περιορισμός της πολλαπλής αποθήκευσης των ίδιων στοιχείων.

• Ο καταμερισμός των ίδιων στοιχείων σ' όλους τους χρήστες.

• Η ομοιομορφία στον χειρισμό και την αναπαράσταση των δεδομένων.

• Η επιβολή κανόνων ασφαλείας.

• Η διατήρηση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων.

• Η ανεξαρτησία των δεδομένων και των προγραμμάτων από τον φυσικό 

τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων.

Βασικό χαρακτηριστικό των Βάσεων Δεδομένων αναφέρθηκε ήδη πως 

είναι η οργανωμένη αποθήκευση των δεδομένων. Η οργάνωση αυτή 

βασίζεται στα παρακάτω δομικά στοιχεία των σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων:

• Πεδίο, είναι το μικρότερο κομμάτι δεδομένων στο οποίο μπορούμε να 

αναφερθούμε και περιέχει ένα μόνο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα ενός 

στοιχείου της βάσης δεδομένων.

• Εγγραφή, είναι ένα σύνολο από διαφορετικά πεδία που περιέχει όλες 

τις πληροφορίες για ένα στοιχείο της βάσης δεδομένων.

• Πίνακας (Σχέση), είναι ένα σύνολο από πολλά παρόμοια στοιχεία 

(εγγραφές) της βάσης δεδομένων.

• Κλειδί (key) είναι ένα πεδίο της εγγραφής που προσδιορίζει τη λογική 

εγγραφή και αποτελεί τη βάση οργάνωσης του αρχείου. Η σχέση 

μεταξύ κλειδιού και εγγραφής στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι 

αμφιμονοσήμάντη, δηλαδή ένα κλειδί αντιστοιχεί σε ακριβώς μία 

εγγραφή και αντίστροφα. Το κλειδί αυτό χαρακτηρίζεται ως μοναδικό 

(unique). Όμως όρος μοναδικό κλειδί (unique key) δεν εννοεί ότι είναι 

το μόνο κλειδί, αλλά ότι έχει μοναδικές τιμές, δηλαδή δεν υπάρχουν 

δύο εγγραφές με την ίδια τιμή κλειδιού.

• Πρωτεύον Κλειδί, είναι ένα πεδίο ή συνδυασμός πεδίων που 

χαρακτηρίζει μοναδικά μια εγγραφή.

• Ξένο Κλειδί, είναι ένα πεδίο που έχει το ίδιο σύνολο τιμών με το 

πρωτεύον κλειδί ενός άλλου αρχείου.
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Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης Βάσεων Δεδομένων είναι:

• Η μείωση της περιττής επανάληψης αποθήκευσης δεδομένων.

• Αποφυγή ανακολουθίας δεδομένων.

• Διαμοιρασμός των δεδομένων.

• Εφαρμογή κριτηρίων πιστοποίησης.

• Επιβολή κριτηρίων ασφάλειας

• Συντήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων.

• Λήψη περισσότερων πληροφοριών από το ίδιο πλήθος δεδομένων (σε 

σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα αρχείων).

• Αύξηση της παραγωγικότητας.

• Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας δεδομένων.

• Οικονομία στην κλιμάκωση του όλου συστήματος.

• Βελτίωση στην ταχύτητα και ευκολία προσπέλασης στα δεδομένα και 

της απόκρισης.

• Αυξημένος ταυτοχρονισμός

• Βελτιωμένες υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης 

δεδομένων.

• Ευρεία διείσδυση στην αγορά της ανάπτυξης συστημάτων και 

ικανοποιητική υποστήριξη.

Σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων διακρίνουμε τρία κύρια 

επίπεδα:

• Φυσικό ή Εσωτερικό Επίπεδο Το εσωτερικό επίπεδο ή φυσικό 

επίπεδο είναι το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στη φυσική μορφή 

της Βάσης Δεδομένων. Περιγράφει δηλαδή πως η Βάση Δεδομένων 

είναι «χτισμένη» πραγματικά. Στο φυσικό επίπεδο δεν μας 

απασχολούν οι έννοιες και οι πληροφορίες, αλλά το πώς τα δεδομένα 

αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων, πώς κατανέμονται στους 

διάφορους αποθηκευτικούς μηχανισμούς και πώς οργανώνονται. 

Αντιμετωπίζονται οι έννοιες του χώρου που καταλαμβάνει κάθε πεδίο 

στις συσκευές (συνήθως μαγνητικούς δίσκους) αποθήκευσης της
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Βάσης Δεδομένων. Το Φυσικό Επίπεδο είναι δηλαδή μία συλλογή από 

χώρους αποθήκευσης όπως μαγνητικοί δίσκοι, οπτικοί δίσκοι (μίας 

εγγραφής ή και με δυνατότητα επανεγγραφής), μαγνητικές ταινίες 

(παλαιότερα), ρομπότ ταινιών, συστοιχίες δίσκων, συστοιχίες οπτικών 

δίσκων, κτλ. Ο χρήστης μίας Βάσης Δεδομένων δεν χρειάζεται να 

γνωρίζει πού ακριβώς είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα του. Απλά δίνει 

μία ερώτηση προς τη Βάση Δεδομένων και αυτή αναλαμβάνει να τη 

μετατρέψει σε εντολές προς το φυσικό επίπεδο, να αντλήσει τα 

δεδομένα από τους αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους και να τα 

επιστρέφει στο χρήστη. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται ως 

διαφάνεια.

• Ιδεατό ή Λογικό Επίπεδο Το λογικό επίπεδο περιγράφει τη δομή της 

Βάσης Δεδομένων. Το λογικό επίπεδο αποκρύπτει το πώς τα δεδομένα 

αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων, πώς κατανέμονται στους 

διάφορους αποθηκευτικούς μηχανισμούς και πώς οργανώνονται αλλά 

εστιάζει στην περιγραφή οντοτήτων, τύπων δεδομένων, συσχετίσεων, 

πράξεων χρηστών και περιορισμών.

• Εξωτερικό Επίπεδο ή Επίπεδο Όψης Το εξωτερικό επίπεδο είναι το 

επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στο χρήστη. Μπορεί να υπάρχει μια 

διαφορετική άποψη του εξωτερικού επιπέδου για κάθε χρήστη (ή 

ομάδα χρηστών), δηλαδή ο κάθε χρήστης να «βλέπει» διαφορετικά τη 

Βάση Δεδομένων. Είναι δηλαδή το επίπεδο μέσω του οποίου ο 

χρήστης έρχεται σε άμεση επαφή με τα δεδομένα της Βάσης 

Δεδομένων. Έτσι, στο εξωτερικό επίπεδο, το χρήστη της Βάσης 

Δεδομένων δεν τον απασχολεί το πώς τα δεδομένα αποθηκεύονται στη 

Βάση Δεδομένων, πώς κατανέμονται στους διάφορους αποθηκευτικούς 

μηχανισμούς και πώς οργανώνονται. Ο χρήστης βλέπει τα δεδομένα σε 

ένα υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και αδιαφορεί για τον τρόπο που 

αυτά τα δεδομένα διαχειρίζονται από τη Βάση Δεδομένων.
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Σχηματικά τα επίπεδα αφαίρεσης των συστημάτων διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων έχουν ως εξής:

Εξωτερικό Επίπεδο

Μετατροπή μεταξύ 
εξωτερικού και εννοιολογικού

Εννοιολογικό Επίπεδο

Μετατροπή μεταξύ 
εσωτερικού και εννοιολογικού

Εσωτερικό Επίπεδο

υ

Αττοθηκευμένα
Δεδομένα

Εικόνα 3: Επίπεδα αφαίρεσης των Συστημάτων Διαγείρισικ Βάσεων Δεδοιιένων

Στην συνέχεια θα αναλυθεί το φυσικό και το λογικό επίπεδο της βάσης 

δεδομένων που θα υποστηρίξει το προς ανάπτυξη σύστημα αφού το 

επίπεδο όψεων θα απορροφηθεί από το δεύτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής 

του συστήματος.
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2.2.2 Λογικό Επίπεδο

Από την περιγραφή των απαιτήσεων της εφαρμογής διακρίνουμε τις 

ακόλουθες οντότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και φέρουν εις 

πέρας τις λειτουργίες του:

• ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Αναπαριστά έναν Φοιτητή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

Οι πληροφορίες που τον χαρακτηρίζουν είναι ένας μοναδικός 

κωδικός(ΑΜ), το όνομά του, το επώνυμό του, το email του, η 

διεύθυνση κατοικίας του, η ημερομηνία γεννήσεως.

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αναπαριστά έναν Καθηγητή του Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος. Οι πληροφορίες που τον χαρακτηρίζουν είναι ένας

μοναδικός κωδικός, το όνομά του, το επώνυμό του, το email του, το 

τηλέφωνό του.

• ΜΑΘΗΜΑ: Αναπαριστά ένα μάθημα από αυτά που είναι διαθέσιμα 

προς παρακολούθηση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Χαρακτηρίζεται 

από τον μοναδικό του κωδικό, την ονομασία του, ένα κωδικό που 

καθορίζεται από τη σχολή και τις διδακτικές μονάδες που έχει.

• ΕΞΕΤΑΣΗ: Αναπαριστά την εξέταση σε ένα μάθημα (ασθενής

οντότητα- βασίζεται στην οντότητα COURSEINSTANCE).

Χαρακτηρίζεται από τον μοναδικό κωδικό της, από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της και τον τίτλο της.

• ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναπαριστά την εργασία σε ένα μάθημα (ασθενής

οντότητα- βασίζεται στην οντότητα COURSEINSTANCE).

Χαρακτηρίζεται από τον μοναδικό κωδικό της, από την ημερομηνία 

ανάθεσής της από τον Καθηγητή προς του Φοιτητές, από την 

καταληκτική ημερομηνία παράδοσης από τους Φοιτητές και τον τίτλο 

της.

• USER: Αναπαριστά έναν χρήστη του συστήματος

(ΦΟΙΤΗΤΗ/ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ). Χαρακτηρίζεται από το 

username και το password που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να 

αυθεντικοποιηθεί και να εισέλθει στο σύστημα και από τον μοναδικό 

κωδικό χρήστη.
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• ΕΞΑΜΗΝΟ: Αναπαριστά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και χαρακτηρίζεται 

από ένα μοναδικό κωδικό, την ονομασία του, την ημερομηνία έναρξης 

και την ημερομηνία λήξης του.

• ΟΟυΡβΕΙΝβΤΑΝΟΕ: Αναπαριστά την καταχώρηση του μαθήματος σε 

ένα συγκεκριμένο εξάμηνο. Χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό.

Τα γνωρίσματα κάθε μίας από αυτές φαίνονται παρακάτω.

Σχηματικά οι οντότητες και οι μεταξύ τους σχέσεις περιγράφονται στο 

ακόλουθο Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων:

Εικόνα 4: Διάνραιιιια Οντοτήτων- Συσχετίσεων
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Από το παραπάνω Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων προκύπτει το 

ακόλουθο Σχεσιακό μοντέλο:

Πίνακας student: περιλαμβάνει πληροφορίες νια κάθε φοιτητή

ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

studid

studlast

studbirth

int(11)
varchar(25)
varchar(25)

Primary Key 
(auto._ increment) 
Not Null 
Not Null

Default Null

AM ΦΟΙΤΗΤΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

studaddress varchar(SO) Not Null ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
studemail varchar(IOO) Default Null E-MAIL

. .usid int(11) Not Null(FK) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο κάθε φοιτητής χαρακτηρίζεται από τον αριθμό μητρώου του (studid), το 

όνομα (studfirst), το επίθετο (studlast), την ημερομηνία γέννησης (studbirth), 

την διεύθυνση (studaddress), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(studemail) και το κωδικό χρήστη (usid). Ο κωδικός χρήστη (usid) αποτελεί 

FOREIGN CONSTRAINT KEY από τον users.usid στο student.usid. Πρόκειται 

για συσχετίση 1 προς 1 δηλ. 1-1 όσον αφορά users- student γιατί κάθε 

φοιτητής διαθέτει ένα λογαριασμό.

Πίνακας staff : περιλαμβάνει πληροφορίες νια κάθε καθηγητή

ΠΕΔΙΟ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

staffid ¡nt(11) 
varchar(25)

Primary Key 
(autoincrement) 
Not Null

li iilp iif t i 
ΚΩΔ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΟΝΟΜΑ

stafflast varchar(25) Not Null ΕΠΩΝΥΜΟ
stafftelephone varchar(IOO) Default Null [ΤΗΛΕΦΩΝΟ
staffemail varchar(IOO) Default Null E-MAIL
usid in th i) Not Null(FK) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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Ο κάθε καθηγητής χαρακτηρίζεται από τον κωδικό του (staffid), το όνομα 

(stafffirst), το επίθετο (stafflast), το τηλέφωνο (stafftelephone), τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (staffemail) και το κωδικό χρήστη (usid). Ο 

κωδικός χρήστη (usid) αποτελεί FOREIGN CONSTRAINT KEY από τον 

users.usid στο staff.usid. Πρόκειται για συσχετίση 1 προς 1 δηλ. 1- 1 όσον 

αφορά users- staff γιατί κάθε καθηγητής διαθέτει ένα λογαριασμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣint(11)courseid utojncrement)
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣvarchar(80
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣtinyint(3) Default Null
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗcoursecode varchar(11) Default Null

ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΕΔΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας course: περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε μάθημα

Το κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από τον κωδικό του (οουτεβιά), τον 

τίτλο (οουτεβίΐίΐβ), τις διδακτικές μονάδες (0Γβάίί_υηΚ5) και το κωδικό 

μαθήματος ο οποίος είναι καθορισμένος από τη σχολήίοουτεβοοάβ).

Πίνακας period: περιλαυΒάνει πληροφορίες νια κάθε ακαδημαϊκό 

εξάυηνο

ΠΕΔΙΟ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

cinid

title

int(11)

varchar(IOO)

Primary Key 
(auto increment)

Not Null

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

startdate Date Default Null
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

’
enddate Date Default Null

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
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Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο χαρακτηρίζεται από το κωδικό του 

εξαμήνου (cinid), τον τίτλο (title), την ημερομηνία έναρξης (startdate) και την 

ημερομηνία λήξης εξαμήνου (enddate).

Πίνακας courseinstance: περιλαιιβάνει πληροφορίες νια ένα υάθηυα 

σε ένα συνκεκριυένο εξάυηνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

PiilBii Primary Key _

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

semester tinyint(3) Not Null(FK) ΕΞΑΜΗΝΟ

Το κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από το κωδικό μαθήματος σε 

συγκεκριμένο εξάμηνο (cinid), από το εξάμηνο (semester) και από τον κωδικό 

του μαθήματος (courseid). Ο κωδικός μαθήματος (courseid) αποτελεί 

FOREIGN KEY CONSTRAINT από το course.courseid στο 

courseinstance.courseid. Πρόκειται για συσχέτιση 1 προς πολλά δηλ. 1- Ν 

όσον αφορά course- courseinstance γιατί ένα μάθημα που υπάρχει σε ένα 

συγκεκριμένο εξάμηνο μπορεί να υπάρξει και σε άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Το εξάμηνο (semester) αποτελεί FOREIGN KEY CONSTRAINT από το 

period.cinid στο courseinstance.semester . Πρόκειται για μία συσχέτιση 1 

προς πολλά δηλ. 1- Ν όσον αφορά period- courseinstance γιατί σε κάθε 

εξάμηνο υπάρχουν πολλά μαθήματα.
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Πίνακας studentreqistration: εκφράέει την εγγραφή- δήλωση των 

Φοιτητών σε ένα συγκεκριμένο εξάυηνο (courseinstance)

Περιλαμβάνει τον κωδικό του μαθήματος σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο 

(cinid) και τον AM του φοιτητή (studid) που αποτελούν αντίστοιχα FOREIGN 

KEY CONSTRAINT από το courseinstance.cinid στο studentregistration.cinid 

και FOREIGN KEY CONSTRAINT από το student.studid στο 

studentregistration.studid. Πρόκειται για 2 συσχετίσεις 1 προς πολλά δηλ. 1-Ν 

όσον αφορά courseinstance- studentregistration γιατί ένα μάθημα που 

υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο μπορούν να το δηλώσουν πολλοί 

φοιτητές και 1- Ν όσον αφορά student- studentregistration γιατί ένας 

φοιτητής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει πολλά μαθήματα.

Πίνακας teachinqassiqnement: εκφράζει την ανάθεση διδακτικού 

έργου σε καθηγητές

Περιλαμβάνει τον κωδικό του μαθήματος σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο 

(cinid) και τον κωδικό του καθηγητή (staffid) που αποτελούν αντίστοιχα 

FOREIGN KEY CONSTRAINT από το courseinstance.cinid στο 

teachingassignement.cinid και FOREIGN KEY CONSTRAINT από το
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staff.staffid στο teachingassignement.staffid. Πρόκειται για 2 συσχετίσεις 1 

προς πολλά δηλ. 1- Ν όσον αφορά staff- teachingassignement γιατί σε ένα 

καθηγητή μπορεί να ανατεθούν περισσότερα του ενός μαθήματα για 

διδασκαλία και 1- Ν όσον αφορά courseinstance- teachingassignement 
γιατί ένα μάθημα που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο μπορεί να το 

διδάξουν περισσότεροι του ενός καθηγητές.

Πίνακας users: αποθηκεύει πληροφορίες λοναριασμών

ΠΕΔΙΟ
ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

usid i nt( 11)
Primary Key 
(auto increment)

3 Μ:Ϊ·ΐ,Γ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

username

access

varchar(80)

varchar(80)

tinyint(3)

Not Null

Not Null 

Not Null

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ-
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο κάθε χρήστης χαρακτηρίζεται από τον κωδικό του (usid), από το όνομα 

(username), από το κωδικό- συνθηματικό (password) και το δικαίωμα 

πρόσβασης (access).

Πίνακας assiqnement: περιλαμβάνει πληροφορίες σγετικά με τις 

ερνασίες που έγουν ανατεθεί στα πλαίσια ενός μαθήματος

ΤΥΠΟΣ
ΠΕΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

assid int(l-l) (auto increment)

Not Null
cinid int(11) (FK)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ

asstitle varchar(200) Not Null ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

assignedon Date Default Null 

duedate Date Default Null

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Η κάθε εργασία χαρακτηρίζεται από τον κωδικό της (assid), τον τίτλο 

(asstitle), την ημερομηνία ανάθεσης (assignedon), την προθεσμία παράδοσης 

(duedate). Επιπλέον περιλαμβάνει τον κωδικό μαθήματος σε συγκεκριμένο 

εξάμηνο (cinid) που αποτελεί FOREIGN CONSTRAINT KEY από το 

courseinstance.dnid στο assignement.cinid. Πρόκειται για συσχέτιση 1 προς 

πολλά δηλ. 1- Ν όσον αφορά courseinstance- assignement γιατί ένα 

μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές εργασίες.

Πίνακας exam: περιλαυβάνει πληροφορίες σγετικά υε tic εξετάσεις 

που έγουν ανατεθεί στα πλαίσια ενός υαθήυατος

Primary
Key(a uto _i n cremei
+λ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣexamtitle
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

examdai

Η κάθε εξέταση χαρακτηρίζεται από το κωδικό της (examid), από τον τίτλο 

(examtitle), την ημερομηνία εξέτασης (examdate). Επιπλέον περιλαμβάνει τον 

κωδικό μαθήματος σε συγκεκριμένο εξάμηνο (cinid) που αποτελεί FOREIGN 

CONSTRAINT KEY από το courseinstance.cinid στο exam.cinid. Πρόκειται 

για συσχέτιση 1 προς 1 δηλ. 1- 1 όσον αφορά courseinstance- exam γιατί 

ένα μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει μια εξέταση.



Πίνακας assignementqrade: αφορά tic εργασίες που έχει παοαδώσει 

κάθε φοιτητής και έχει βαθυολονηθεί σ’ αυτές

Σ’ αυτόν τον πίνακα αποθηκεύεται η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας 

(deliveredon) και ο βαθμός του φοιτητή στην εργασία (assgrade). Είναι ένας 

πίνακας ο οποίος δημιουργήθηκε επειδή δεν είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση 

συσχετίσεων student- assignment. Κάθε φοιτητής παραδίδει κάποιες εργασίες 

και βαθμολογείται σ’ αυτές άρα student- assignment Μ- Ν έτσι έχουμε 2 

συσχετίσεις 1- Ν όσον αφορά student- assignmentgrade και assignment- 
assignementgrade οι οποίοι συνδέονται αντίστοιχα με FOREING KEY 

CONSTRAINT από το student.studid στο assignementgrade.studid και από το 

assignment.assid στο assignmentgrade.assid.

Πίνακας examgrade: αφορά τις εξετάσεις που έχει λαμβάνει υέρος 

κάθε φοιτητής και έχει βαθμολογείται σ’ αυτές

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(Primary
stud id ,Μ ΦΟΙΤΗΤΗ

- ■
examgrade

ΤΥΠΟΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
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Σ’ αυτόν τον πίνακα αποθηκεύεται η βαθμολογία του φοιτητή στην 

εξέταση (exgrade). Είναι ένας πίνακας ο οποίος δημιουργήθηκε επειδή δεν 

είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση συσχετίσεων student- exam. Κάθε φοιτητής 

παίρνει μέρος σε κάποιες εξετάσεις και βαθμολογείται σ’ αυτές άρα student- 
exam Μ-Ν. Έτσι έχουμε 2 συσχετίσεις 1- Ν όσον αφορά student- examgrade 

και exam- examgrade οι οποίοι συνδέονται αντίστοιχα με FOREIGN KEY 

CONSTRAINT από το student.studid στο examgrade.studid και από το 

exam.examid στο examgrade.examid.
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2.2.3 Φυσικό Επίπεδο

Περιγράφει τη φυσική οργάνωση του συνόλου των δεδομένων της βάσης. 

Εδώ καθορίζεται ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων 

στο φυσικό μέσο αποθήκευσης (πχ δίσκος, συστοιχίες δίσκων κλπ) καθώς και 

ο τρόπος προσπέλασης στα δεδομένα (δηλ σειριακά, τυχαία, αναζήτηση 

διαστήματος κλπ). Κατά την σχεδίαση της βάσης δεδομένων από τον αναλυτή 

επιλέγεται ο τρόπος φυσικής αποθήκευσης των δεδομένων των πινάκων 

ανάλογα με την χρήση των δεδομένων τους αλλά και η δημιουργία 

ευρετηρίων ανάλογα με το σε ποια πεδία αναμένεται να εφαρμόζονται 

συχνότερα φίλτρα αναζήτησης.

Στους παρακάτω πίνακες αναμένεται να γίνονται μαζικές προσθήκες μία 

φορά τον χρόνο και αναζητήσεις καθημερινά (πολλές φορές μέσα στην 

διάρκεια της ημέρας). Έτσι ο προτιμότερος τρόπος οργάνωσης των 

δεδομένων θα είναι η ΙΝΝΟϋΒ που διευκολύνει την αναζήτηση με βάση το 

κλειδί αλλά καθιστά την εισαγωγή και τη διαγραφή πλειάδων χρονοβόρα 

διαδικασία αφού σε κάθε μία από αυτές θα πρέπει να λειτουργήσει ο 

μηχανισμός διατήρησης της δενδρικής μορφής του αρχείου. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται σε ποια πεδία θα δημιουργηθούν επιπλέον ευρετήρια για την

ευχερέστερη αναζήτηση με βάση τις τιμές τους. Έτσι για την παρούσα βάση 

δεδομένων θα είναι:

Πίνακας Student

ΠΕΔΙΟ Index
studid Primary Kay
studfirst
studlast Index
studbirth
stud add ress
studemail
usid Index
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Π ίν α κ α ς  s ta ff

Index
staffid Primary Key
stafffirst
stafflast Index
stafftelephone
staffemail
usid Index

Πίνακας course

ΠΕΔΙΟ Index
courseid Primary Key
coursetitle Index
credit units
coursecode Index

Πίνακας courseinstance:

ΠΕΔΙΟ Index
cinid Primary Key
courseid Index
semester Index

Πίνακας studentregistration

ΠΕΔΙΟ Index
cinid Primary Key
studid Primary Key

Πίνακας teachinqassiqnement

ΠΕΔΙΟ ■ Index
cinid Primary Key
staffid Primary Key

Πίνακας users

ΠΕΔΙΟ Index
usid Primary Key
username Index
password
access
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Π ίνα κα ς  a s s iq n e m e n t

ΠΕΔΙΟ Index
assid Primary Key
cinid Index
asstitle
assignedon ' " \ ·;/
duedate •

Πίνακας exam

ΠΕΔΙΟ Index
examid Primary Key
cinid Unique
examtitle
examdate

Πίνακας assiqnementgrade

Primary Key
ΠΕΔΙΟ

studid Primary Key
deliveredon .

assgrade

Πίνακας examgrade

ΠΕΔΙΟ Index
examid Primary Key
studid Primary Key
examgrade
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2.3 Business Logic Layer

Είναι το επίπεδο που εμπεριέχει όλη τη λογική της εφαρμογής. Το 

Business Logic Layer είναι υπεύθυνο τόσο για την διεκπεραίωση των 

αιτημάτων από το Presentation Layer όσο και για πρόσβαση στα δεδομένα 

της εφαρμογής. Η διεπαφή του με το Presentation Tier, οδηγεί τα αιτήματα 

που πραγματοποιούνται από τους χρήστες μέσω του περιβάλλοντος 

διεπαφής προς τις ανάλογες λειτουργικές μονάδες, επιστρέφοντας τα ανάλογα 

αποτελέσματα στο Presentation Layer. Κατά συνέπεια είναι ευδιάκριτη η 

ανεξαρτησία του Graphic User Interface με την κάρδια της εφαρμογής -  τις 

λειτουργικές μονάδες. Οι λειτουργικές μονάδες είναι υπεύθυνες να 

μετατρέψουν τις ενέργειες των χρηστών σε αιτήσεις για ανάκτηση ή 

τροποποίηση δεδομένων και για την λήψη και μετατροπή πληροφοριών από 

το Data Layer και αποστολή τους με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να 

παρουσιαστεί σε αναγνώσιμη μορφή από τον τελικό χρήστη.

Ποιο αναλυτικά οι λειτουργίες του επιπέδου αυτού είναι υπεύθυνες για:

• Τη διακίνηση των TCP/IP πακέτων μεταξύ Client και Server 

υπολογιστών

• Τη δημιουργία των απαραίτητων threads για την υποστήριξη των 

Clients

• Την ενεργοποίηση των τμημάτων του Server κώδικα της εφαρμογής 

που θα πρέπει να εκτελεσθεί μετά τη λήψη των κατάλληλων 

μηνυμάτων από τον Client και με την παροχή στατιστικών 

πληροφοριών διακίνησης πακέτων μεταξύ των Client και Server 

υπολογιστών.

• Την διατήρηση και κλήση των application modules που αποτελούν τον 

εκτελέσιμο κώδικα που περιέχει τη λειτουργικότητα του διακομιστή της 

εφαρμογής. Αποτελούνται, επίσης, από τα scripts ενημέρωσης της 

εφαρμογής.
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Συνήθως οι λειτουργικές μονάδες σε εφαρμογές που χρειάζεται να είναι 

προσβάσιμες μέσω διαδικτύου -  όπως και η παρούσα εφαρμογή -  

αναπτύσσονται σε μία server side scripting γλώσσα προγραμματισμού (πχ 

php, jsp ή asp) και εξυπηρετούνται από κατάλληλο application server ώστε να 

μπορούν να συνεργαστούν με τα γειτονικά επίπεδα.

Οι λειτουργίες που χρειάζεται να αναπτυχθούν στο επίπεδο αυτό 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος ανά ομάδα χρήστη είναι:

• Υπάλληλοι Γραμματείας
ο Λειτουργία Καταχώρησης Στοιχείων νέου Καθηγητή στην Βάση 

Δεδομένων

ο Λειτουργία Ενημέρωσης Στοιχείων Καθηγητή στην Βάση

Δεδομένων

ο Λειτουργία Διαγραφής Στοιχείων Καθηγητή στην Βάση Δεδομένων 

ο Λειτουργία Καταχώρησης Στοιχείων νέου Φοιτητή στην Βάση 

Δεδομένων

ο Λειτουργία Ενημέρωσης Στοιχείων Φοιτητή στην Βάση Δεδομένων 

ο Λειτουργία Διαγραφής Στοιχείων Φοιτητή στην Βάση Δεδομένων 

ο Λειτουργία Καταχώρησης Στοιχείων νέου Μαθήματος στην Βάση 

Δεδομένων

ο Λειτουργία Ενημέρωσης Στοιχείων Μαθήματος στην Βάση

Δεδομένων

ο Λειτουργία Διαγραφής Στοιχείων Μαθήματος στην Βάση Δεδομένων 

ο Λειτουργία Δημιουργίας Αντιστοιχίας Μαθήματος και Καθηγητή, 

ο Λειτουργία Ανάκτησης Στοιχείων Καθηγητή από την βάση 

δεδομένων

ο Λειτουργία Ανάκτησης Στοιχείων Φοιτητή από την βάση δεδομένων 

ο Λειτουργία Καταχώρησης Βαθμού Εξέτασης Φοιτητή στην βάση 

δεδομένων

ο Λειτουργία Καταχώρησης Στοιχείων Εξετάσεων στην Βάση

Δεδομένων

ο Λειτουργία Καταχώρησης Νέου Εξαμήνου, 

ο Λειτουργία Καταχώρησης Μαθήματος σε εξάμηνο.
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• Καθηγητές Ιδρύματος
ο Λειτουργία Βαθμολόγησης Εργασιών Φοιτητών 

ο Λειτουργία Βαθμολόγησης Εξετάσεων Φοιτητών 

ο Λειτουργία Καταχώρησης Στοιχείων Εργασιών στην Βάση 

Δεδομένων

ο Παραγωγή Στατιστικών στοιχείων μαθημάτων.

• Φοιτητές
ο Λειτουργία Δήλωσης Μαθημάτων από Φοιτητή, 

ο Λειτουργία Ανάκτησης Προγράμματος Ανάθεσης και Παράδοσης 

Εργασιών από Φοιτητή από την Βάση Δεδομένων, 

ο Λειτουργία Ανάκτησης Προγράμματος Εξετάσεων Φοιτητή από την 

Βάση Δεδομένων.

ο Λειτουργία Ανάκτησης Βαθμολογίας Εργασιών Φοιτητή από την 

Βάση Δεδομένων.

ο Λειτουργία Ανάκτησης Βαθμολογίας Εξετάσεων Φοιτητή από την 

Βάση Δεδομένων.

ο Λειτουργία Υπολογισμού Τελικής βαθμολογία: Παρουσιάζεται η 

τελική αναλυτική βαθμολογία του Φοιτητή.

Επιπλέον για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής είναι απαραίτητες και οι 

εξής λειτουργίες:

ο Λειτουργία Ελέγχου Πρόσβασης στις λειτουργίες του συστήματος.

ο Λειτουργία Προστασίας των δεδομένων που διακινούνται από και προς 

την βάση δεδομένων.

ο Λειτουργίες ελέγχου ορθότητας δεδομένων που πρόκειται να 

αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων.
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2.4 Presentation Layer

To επίπεδο αυτό αφορά ότι παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη. Είναι 

υπεύθυνο δηλαδή για την αισθητική της εφαρμογής, την μορφοποίηση και την 

κωδικοποίηση των δεδομένων. Η πιο κυρίαρχη μορφή αυτού του στρώματος 

είναι CSS. Στην παρούσα εφαρμογή το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τα 

γραφικά εργαλεία που προσφέρονται στον χρήστη για την αλληλεπίδραση του 

με τις προσφερόμενες λειτουργίες του συστήματος.

Μέσω του επιπέδου αυτού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την λειτουργία 

που θέλει να ενεργοποιήσει στο σύστημα καθώς και τις παραμέτρους τους. 

Από την άλλη παρέχει τον μηχανισμό εκείνο με τον οποίο το σύστημα 

εμφανίζει στον τελικό χρήστη το αποτέλεσμα μίας λειτουργίας που έφερε εις 

πέρας με τρόπο αναγνώσιμο και κατανοητό από τον χρήστη.

Η αλληλεπίδραση αυτού του είδους τις εφαρμογές που απαιτείται η 

διασύνδεση με το διαδίκτυο, γίνεται μέσω web servers που διακινούν στο 

δίκτυο κατάλληλα διαμορφωμένες HTML σελίδες.

Presentation Layer

PRESENTATION
LAYER

CSS trvdeac

GOODNESS URL

USER

Εικόνα 5: Presentation Laver
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Μέρος 3°: Υλοποίηση

3.1 Data Layer

3.1.1 MySql

Η υλοποίηση του κατώτερου επιπέδου της εφαρμογής επιλέχθηκε να γίνει 

με την χρήση Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων. Στην παρούσα εφαρμογή το 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων που επελέγη να χρησιμοποιηθεί είναι 

η MySql. Η MySql αποτελεί open source λογισμικό, ευρέως διαδεδομένο και 

πολύ αξιόπιστο. Το μηδενικό κόστος εγκατάστασης, η αξιοπιστία της, η 

πληρότητα της και η διευρυμένη κοινότητα χρήσης και υποστήριξης της, την 

καθιστούν εκ των κορυφαίων παραγόντων στην αγορά των RDBMS.

Η MySQL είναι ένα περιβάλλον διαχείρισης (management) σχεσιακών 

Βάσεων Δεδομένων. Εκεί μπορείτε να προσθέσετε, να ανακτήσετε και να 

διαχειριστείτε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια Βάση 

Δεδομένων. Η σχεσιακή MySQL σημαίνει ότι μια πληροφορία αποθηκεύεται 

σε χωριστούς πίνακες και όχι σε έναν μεγάλο πίνακα. Μπορούν να 

καθιερωθούν σχέσεις μεταξύ πινάκων και να ανακτούνται πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας δομημένη γλώσσα διατύπωσης ερωτήσεων (SQL). Έχει 

περισσότερα από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα λειτουργεί 

ως server και παρέχει multi-user πρόσβαση σε μια σειρά από Βάσεις 

Δεδομένων. Η MySQL είναι γραμμένη σε C και C++ και ο πηγαίος κώδικας 

της είναι διαθέσιμος υπό όρους της GNU General Public License.

H MySQL λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα και πλατφόρμες, 

συμπεριλαμβανομένων ΑΙΧ, BSDi, FreeBSD, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS 

X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, OpenSolaris, eComStation, OS / 2 

WARP, QNX, IRIX, Solaris , Symbian, SunOS, SCO OpenServer, SCO 

UnixWare, Sanos, Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 

NT, Windows 2000, Windows XP και Windows Vista. Αρκετές υψηλής 

επισκεψιμότητας ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν MySQL για την αποθήκευση 

δεδομένων και την καταγραφή των δεδομένων χρήστη,
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συμπεριλαμβανομένου των Facebook, Wikipedia, Google και YouTube.

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της mysql σε σχέση με άλλα συστήματα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων(όπως η Oracle), περιγράφονται παρακάτω

• Η MySQL είναι cross-platform. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει σε 

πολλά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες.

• Η MySQL είναι δωρεάν. Η mysql είναι open source πρόγραμμα και 

μπορείτε να κατεβάσετε τον πηγαίο κώδικα της και να το 

χρησιμοποιήσετε, να κάνετε αλλαγές σε αυτό, να το τροποποιήσετε 

σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

• Η MySQL είναι γρήγορη. Η MySQL είναι αρκετά γρήγορη, ιδιαίτερα 

σε μικρά προγράμματα.

• Η MySQL υποστηρίζεται από πολλές κοινότητες. Υπάρχουν πάρα 

πολλές ιστοσελίδες που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη, και για 

οποιοδήποτε πρόβλημα σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς.

• Η MySQL αναπτύσσεται συνεχώς. Κάθε μέρα εκσυγχρονίζεται και με 

νέες υπηρεσίες.

• Η MySQL είναι εύκολη. Είναι πολύ εύκολη στην μάθηση και μπορεί 

κάποιος να γίνει εύκολα και γρήγορα εξειδικευμένος χρήστης .
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3.2 Business Layer

3.2.1 PHP

H PHP (Hypertext Pre-processor) είναι μια scripting γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία τρέχει σε κάποιον web server. Είναι δηλαδή μία 

server-side γλώσσα προγραμματισμού. Αποτελεί ένα εργαλείο για την 

δημιουργία δυναμικών σελίδων. Οι σελίδες της ΡΗΡ επεξεργάζονται από τους 

php enabled web-servers όπως ακριβώς και οι HTML σελίδες και μας δίνεται 

η δυνατότητα να τις δημιουργήσουμε και να τις επεξεργαστούμε όπως 

ακριβώς και τις HTML σελίδες. Να αναφέρουμε εδώ ότι ένας web server για 

να μπορέσει να εκτελέσει τις ΡΗΡ σελίδες θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη 

και ενεργοποιημένη η ΡΗΡ.

Αρχικά λοιπόν η ΡΗΡ σήμαινε Personal Home Page (προσωπική αρχική 

σελίδα ), αλλά άλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU. Αναπτύχθηκε από τον 

Rasmus Lerdorf σαν ένα μικρό σετ από perl scripts με σκοπό τον εντοπισμό 

χρηστών που έχουν πλοηγηθεί στις σελίδες του. Σύντομα δημιουργήθηκαν 

πολλά ερωτήματα από άλλους χρήστες με αποτέλεσμα να ξαναγράψει την 

ΡΗΡ σαν μία μηχανή scripting. Επίσης πρόσθεσε και την υποστήριξη 

φορμών. Καθώς η δημοτικότητά της σαν scritpitng γλώσσα ολοένα και 

αυξανόταν ένα γκρουπ προγραμματιστών κάθισε και έγραψε ένα API για την 

ΡΗΡ και έτσι δημιουργήθηκε η ΡΗΡ3. Με την πάροδο του χρόνου η ΡΗΡ 

άρχισε να χρησιμοποιείται για καταστάσεις που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί 

με αποτέλεσμα την από την αρχή επανεγγραφή του ΡΗΡ μεταφραστή και την 

δημιουργία της σημερινής ΡΗΡ5 η οποία είναι πολύ ποιο γρήγορη.

Τα πλεονεκτήματα της ΡΗΡ είναι τα εξής:

• Ταχύτητα: Η ΡΗΡ όχι μόνο παρουσιάζει μεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης, 

αλλά απαιτεί και από τον υπολογιστή πολύ λιγότερους πόρους σε 

σχέση με τις άλλες scripting γλώσσες. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μία 

γλώσσα πολύ γρήγορη στην εκτέλεσή της που απαιτεί πολύ λίγους 

πόρους και η οποία μπορεί και συνεργάζεται άψογα με άλλα 

προγράμματα και λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον η ΡΗΡ αποτελεί
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ένα κάλυμμα μεταξύ πολλών system calls πράγμα που την κάνει πάρα 

πολύ γρήγορη.

• Σταθερότητα: Δεν θα ήταν καλό για μία scripting γλώσσα το να είναι 

γρήγορη αλλά το σύστημα να καταρρέει κάθε μερικές εκατοντάδες 

σελίδες. Καμία εφαρμογή δεν έχει λάθη αλλά με μία τόσο μεγάλη 

κοινωνία αναλυτών της ΡΗΡ κανένα λάθος δεν θα μπορούσε να αντέξει 

στο χρόνο. Η ΡΗΡ χρησιμοποιώντας ένα δικό της σύστημα διαχείρισης 

πόρων και σε συνδυασμό με το ότι διαθέτει έναν εξεζητημένο τρόπο 

διαχείρισης των μεταβλητών αποτελεί ένα πολύ δυνατό σύστημα.

• Ασφάλεια: Το σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται από 

κακόβουλους hackers και επιθέσεις από χρήστες είτε μιλάμε για 

προγραμματιστές είτε για surfers. Η ΡΗΡ παρέχει πολλά επίπεδα 

ασφάλειας τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά περίσταση.

• Απλότητα: Εξ ’αιτίας της απλότητάς της η ΡΗΡ δίνει τη δυνατότητα σε 

νέους προγραμματιστές να φτάσουν σε επιθυμητό επίπεδο 

παραγωγικότητας πάρα πολύ γρήγορα. Όσον αφορά προγραμματιστές 

με γνώσεις C, C++, JAVA ή Javcascript αυτοί φτάνουν σε επιθυμητό 

επίπεδο σχεδόν αμέσως. Επίσης λόγω του συστήματος υπομονάδων 

που διαθέτει μας δίνει πολύ εύκολα την δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουμε πολύ απλά όποιες βιβλιοθήκες εμείς θέλουμε από 

διάφορες περιοχές.

Άλλα πλεονεκτήματα

• Η ΡΗΡ μπορεί να τρέξει σε 25 περίπου συστήματα με διαφορετικό 

λειτουργικό χρησιμοποιώντας τον ίδιο βασικό πυρήνα πράγμα που 

κάνει το γραμμένο κώδικα να μπορεί να τρέξει σε οποιαδηποτε 

πλατφόρμα χωρίς κανένα πρόβλημα και αλλαγή.

• Έχει έτοιμες συναρτήσεις για όλα σχεδόν τα εμπορικά πακέτα 

βάσεων δεδομένων με τις οποίες μπορεί απευθείας να συνδεθεί και 

να μιλήσει και odbc drivers για την περίπτωση κάποιου πακέτου 

βάσης που δεν υποστηρίζεται.
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3.2.2 Javascript

H JavaScript είναι μία scripting γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται στην υλοποίηση εφαρμογών διαδικτύου και η οποία έχει σαν 

σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην 

πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Όπως και η ΡΗΡ, η Javascript 

έχει βασιστεί όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης του κώδικά της στη γλώσσα 

προγραμματισμού C, με την οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες. Όμως 

ενώ η ΡΗΡ εκτελείται στο διακομιστή (server-side γλώσσα 

προγραμματισμού), η Javascript εκτελείται στον πελάτη (client-side γλώσσα 

προγραμματισμού).

Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία του κώδικα Javascript και η παραγωγή 

του τελικού περιεχομένου HTML δεν πραγματοποιείται στο διακομιστή, αλλά 

στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών. Αυτή η διαφορά έχει και 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, η Javascript δεν έχει καμία 

απαίτηση από πλευράς δυνατοτήτων του server για να εκτελεστεί (όπως 

επεξεργαστική ισχύ ή συμβατό λογισμικό διακομιστή), αλλά βασίζεται στις 

δυνατότητες του browser των επισκεπτών. Επίσης μπορεί να ενσωματωθεί σε 

στατικές σελίδες HTML. Παρόλα αυτά, οι δυνατότητές της διαφέρουν 

σημαντικά από αυτές της ΡΗΡ (για παράδειγμα δεν παρέχει συνδεσιμότητα με 

βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο διακομιστή).

Η γλώσσα JavaScript χρησιμοποιείται κυρίως για την εξυπηρέτηση των 

παρακάτω σκοπών:

• Λιγότερος φόρτος των server: Ο έλεγχος και η επικύρωση των 

δεδομένων που εισάγονται από τους χρήστες γίνεται από τη μεριά του 

browser κι έτσι δεδομένα τα οποία δεν είναι σε κατάλληλη μορφή δεν 

αποστέλλονται στον server. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν 

πρέπει να γίνεται και στη μεριά των εξυπηρετητών καθώς κάποιος 

χρήστης μπορεί να μην έχει ενσωματωμένη την JavaScript στον 

browser του ή υπάρχει πιθανότητα να την έχει απενεργοποιήσει.

• Άμεση αλληλεπίδραση με τους χρήστες: Με την χρήση της JavaScript 

για τον έλεγχο των δεδομένων μειώνονται οι χρόνοι αναμονής του
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χρηστών αφού αυτοί δεν χρειάζεται να περιμένουν μεγάλα χρονικά 

διαστήματα επαναφόρτωσης της σελίδας σε περίπτωση που έχουν 

ξεχάσει να εισάγουν κάποιο δεδομένο ή έχουν εισάγει κάτι λάθος.

• Αυτόματη διόρθωση λαθών: Ένα παράδειγμα που μπορεί να κάνει 

περισσότερο κατανοητό το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

JavaScript με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό της ημερομηνίας. Πολλά 

συστήματα βάσεων δεδομένων αποθηκεύουν δεδομένα ημερομηνιών 

σε μορφή dd-mm-yyyy. Αν κάποιος χρήστης εισάγει κάποια 

ημερομηνία σε μορφή dd/mm/yyyy τότε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

ανιχνευτεί αυτόματα από τον browser και να μετατραπεί στην σωστή 

μορφή πριν τα δεδομένα αποσταλούν στον server.

• Αυξημένη χρηστικότητα: Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας στον χρήστη 

την αλλαγή και αλληλεπίδραση με το γραφικό περιβάλλον χωρίς την 

επαναφόρτωση της σελίδας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα 

πτυσσόμενα μενού.

• Αυξημένη δυνατότητα αλληλεπίδρασης: Ένα τέτοιο παράδειγμα όπου 

κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται είναι τα μενού τα οποία αλληλεπιδρούν όταν ο 

χρήστης περάσει το mouse πάνω από αυτά -  η λειτουργία hover -  κάτι 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία σειρά από γεγονότα 

τα οποία έχουν προγραμματιστεί να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο.
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3.2.3 AJAX

Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Asynchronous JavaScript And XML 

και είναι ένας από τους κύριους αντιπροσώπους του επονομαζόμενου web 

2.0 [ μια νέα εποχή για το Internet με κύρια στοιχεία τα wikisja blogsja 

Podcasts και γενικά την άμεση επικοινωνία του community των χρηστών του 

Internet ].

Σύμφωνα με την wikipedia το AJAX είναι μια προγραμματιστική τεχνική 

του web που συνδυάζει υπάρχουσες τεχνολογίες [ JavaScript και XML κατά 

κόρον ] ώστε να καταστήσει την επικοινωνία Client -  server πιο άμεση και τις 

σελίδες που το χρησιμοποιούν πιο ζωντανές. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας 

web σελίδας που χρησιμοποιεί AJAX είναι η άμεση ενημέρωση της με νέο 

περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να ξαναφορτωθεί εξ ολοκλήρου.

Η AJAX δεν είναι γλώσσα script αλλά σχετίζεται άμεσα με την 

δημοφιλέστερη, την Javascipt. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό ας δούμε 

ένα παράδειγμα. Υποθέτουμε ότι είμαστε σε μία ιστοσελίδα ξενοδοχείου και 

ψάχνουμε να βρούμε διαθέσιμη ημερομηνία για να κάνουμε κράτηση 

δωματίου. Συμπληρώνουμε τα σχετικά πεδία και πατάμε το κουμπί υποβολής. 

Αν η σελίδα έχει κατασκευαστεί με τον κλασικό τρόπο, τότε, είτε θα 

ξαναφορτωθεί η σελίδα είτε θα ανοίξει νέα ιστοσελίδα παρουσιάζοντας τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης. Με κάθε περαιτέρω αλλαγή και υποβολή των 

αρχικών επιλογών η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Αν όμως η ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί με την τεχνική της AJAX, η 

αναζήτηση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται χωρίς να χρειάζεται 

να γίνει ανανέωση ή φόρτωση της ιστοσελίδας.

Η βασική λοιπόν διαφορά των δύο μεθόδων είναι ότι με την AJAX ο 

χρόνος εμφάνισης των δεδομένων είναι κατά πολύ μικρότερος σε σχέση με 

την κλασσική, προσφέροντας έτσι καλύτερη εμπειρία χρήσης.

Η AJAX έγινε ευρέως γνωστή όταν τη χρησιμοποίησε η Google στις 

εφαρμογές Gmail και Google Maps. Το Gmail ελέγχει διαρκώς αν έχει έρθει 

ένα μήνυμα και στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς να 

χρειάζεται να γίνει ανανέωση. Παρόμοια το Google Maps χρησιμοποιεί 

τεχνικές AJAX για να κατεβάσει και να προβάλει πληροφορίες για το
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συγκεκριμένο κομμάτι χάρτη που βλέπουμε. Επίσης, μία άλλη διαδεδομένη 

και πολύ χρήσιμη εφαρμογή τεχνικών AJAX είναι το Google Suggest, το 

αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται όταν αρχίζετε να γράφετε μια λέξη, στο 

οποίο εμφανίζονται λήμματα και φράσεις αναζήτησης που έχουν 

πραγματοποιηθεί από άλλους, και υποθέτει ότι είναι σχετικές με την δική μας.
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3.3 Presentation Layer

3.3.1 Apache Web Server

O Apache Web Server είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει το όνομά του. 

Πρόκειται δηλαδή για έναν εξυπηρετητή (server) του παγκόσμιου Ιστού 

(Web). Με τον όρο server το μυαλό μας πηγαίνει ίσως σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που φιλοξενούν ιστοσελίδες και όχι άδικα. Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται και για το μηχάνημα εξυπηρετητή (hardware) αλλά και για το 

πρόγραμμα (software). Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού κώδικα (open source), 

κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με την άδεια χρήσης του (license), διατίθεται 

δωρεάν και μπορούν να γίνουν ελεύθερα από το χρήστη προσθήκες και 

τροποποιήσεις στον κώδικα του.

Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, Microsoft 

Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. O 

ρόλος του Apache είναι να αναμένει αιτήσεις από διάφορα προγράμματα -  

χρήστες (clients) όπως είναι ένας ο φυλλομετρητής (browser) ενός χρήστη και 

στη συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις “σερβίροντας” τις σελίδες που 

ζητούν είτε απευθείας μέσω μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε μέσω 

ενός συνδέσμου (link). Ο τρόπος με τον οποίο ο Apache εξυπηρετεί αυτές τις 

αιτήσεις, είναι σύμφωνος με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol).

Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος του. Η 

πρώτη εντοπίζεται στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, τότε που ως 

NCSA HTTPd έπρεπε να αναπτύσσονται συνεχώς διορθώσεις (patches) για 

να ενσωματωθούν στον αρχικό του κώδικα με αποτέλεσμα να του δοθεί το 

όνομα a patchy server. Η δεύτερη εκδοχή σύμφωνα με το ίδρυμα Apache, 

αναφέρει ότι το όνομα αυτό δόθηκε προς τιμήν των ιθαγενών Ινδιάνων της 

Αμερικής και συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα και την αντοχή.
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3.3.2 HyperText Markup Language

Τα αρχικά HTML προέρχονται από τις λέξεις HyperText Markup 

Language. H HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Είναι 

μια γλώσσα σήμανσης (markup language), δηλαδή ένας ειδικός τρόπος 

γραφής κειμένου. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο HTML 

χρησιμοποιώντας απλώς εναν επεξεργαστή κειμένου. Αποτελεί υποσύνολο 

της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που 

επινοήθηκε από την IBM προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη 

τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα. 

Ο browser αναγνωρίζει αυτόν τον τρόπο γραφής και εκτελεί τις εντολές που 

περιέχονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η HTML είναι η πρώτη και πιο 

διαδεδομένη γλώσσα περιγραφής της δομής μιας ιστοσελίδας. Η HTML 

χρησιμοποιεί ειδικές ετικέτες (tags) για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον 

browser. Τα tags είναι εντολές που συνήθως ορίζουν την αρχή ή το το τέλος 

μιας λειτουργίας. Τα tags βρίσκονται πάντα μεταξύ των συμβόλων < και >. 

Π.χ. <BODY> Οι οδηγίες είναι case insensitive, δεν επηρεάζονται από το αν 

έχουν γραφτεί με πεζά (μικρά) ή κεφαλαία. Ένα αρχείο HTML πρέπει να έχει 

κατάληξη htm ή html.

Για να μπορούν οι browser να ερμηνεύουν σωστά την HTML έχουν 

θεσπιστεί κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί ως προδιαγραφές. 

Επομένως σχεδόν κάθε είδος υπολογιστή μπορεί να δείξει το ίδιο καλά μια 

ιστοσελίδα. Οι πρώτες προδιαγραφές ήταν η HTML 2.0. Πρόβλημα προέκυψε 

όταν η Microsoft και η Netscape πρόσθεσαν στην HTML τέτοιες δυνατότητες 

που στην αρχή τουλάχιστον ήταν συμβατές μόνο με συγκεκριμένους 

browsers. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορές στην απεικόνιση κάποιας 

σελίδας από διαφορετικούς browsers. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα όταν η 

ιστοσελίδα, εκτός από "καθαρή" HTML περιλαμβάνει και 

εφαρμογές Javascript.
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3.3.3 Cascading Style Sheet

Cascading Style Sheets (CSS): Η αλληλουχία φύλλων στυλ είναι μία 

γλώσσα που περιγράφει πως θα οπτικοποιηθεί ένα κείμενο HTML. Με απλά 

λόγια, τα style sheets καθορίζουν τη μορφή των συστατικών ενός HTML 

κειμένου κατά την οπτικοποίηση του σε ένα browser όπως π.χ. το φόντο, το 

χρώμα κειμένου, το μέγεθος των χαρακτήρων κλπ. Η βασική τους χρήση είναι 

για την μορφοποίηση HTML σελίδων αλλά μπορούν να εφαρμοστούν σε 

οποιοδήποτε XML κείμενο. Το μεγάλο πλεονέκτημα που παρέχει η χρήση 

style sheets είναι ο διαχωρισμός μεταξύ του περιεχομένου ενός κειμένου 

HTML από την παρουσίαση του που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο 

«καθαρών» HTML κειμένων.

47



3.4 Συνεργασία Τεχνολογιών

Ο τρόπος λειτουργίας της MySQL είναι ίδιος με αυτόν που ακολουθούν 

όλες οι Βάσεις Δεδομένων. Τα βήματα λειτουργίας των αρχιτεκτονικών των 

Web Βάσεων δεδομένων μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

• Ο web browser ενός χρήστη κάνει μια HTTP αίτηση για μια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μια 

αναζήτηση για όλους τους φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι 

search_student.php

• O web διακομιστής λαμβάνει την αίτηση για τη σελίδα 

search_student.php, ανακαλεί το αρχείο και το περνά στην μηχανή 

ΡΗΡ για επεξεργασία.

• Η μηχανή ΡΗΡ αρχίζει την ανάλυση του script. Μέσα στο script, 

υπάρχει μια εντολή που συνδέει την βάση δεδομένων και εκτελεί ένα 

ερώτημα(την αναζήτηση των φοιτητών). Η ΡΗΡ ανοίγει μια σύνδεση με 

τον MySQL διακομιστή και στέλνει το κατάλληλο ερώτημα.

• Ο MySQL διακομιστής λαμβάνει το ερώτημα της βάσης δεδομένων και 

το επεξεργάζεται και στέλνει τα αποτελέσματα(μια λίστα φοιτητών), 

ξανά στημηχανή ΡΗΡ.

• Η μηχανή ΡΗΡ ολοκληρώνει την εκτέλεση του script, που 

συνήθωςπεριλαμβάνει την μορφοποίηση των αποτελεσμάτων του 

ερωτήματος σεΗΤΜί. Επιστρέφει μετά την τελική HTML σελίδα στο 

web διακομιστή.

• O web διακομιστής περνά την HTML σελίδα ξανά στο browser, όπου ο 

χρήστης μπορεί να δει τη λίστα των σπουδαστών που ζήτησε.

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά ο τρόπος λειτουργίας της 

αρχιτεκτονικής της Web Βάσης δεδομένων:
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SQL

Αποτελέσματα^
(πίνακες)

HTTP request

HTML

Σύστημα
διαχείρισης
δεδομένων

(Database
Management

System)

Εξυπηρετητής Φυλλομετρητής
διαδικτύου + PHP (Web Browser)

(Web Server + PHP)

Εικόνα 6: Βήυατα Λειτουονίαζ Web Báanc δεδομένων
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3.5 Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε

Η υλοποίηση της εφαρμογής περιλάμβανε τα εξής βήματα:

• Δημιουργία της βάσης “school”

• Υλοποίηση php σελίδων

• Δημιουργία JavaScript για βασικό έλεγχο πεδίων

• Δημιουργία style sheet για μορφοποίηση σελίδων

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η εφαρμογή για να λειτουργήσει χρειάζεται 

Database server MySql, Application Server PHP, Web Server Apache.

To παραπάνω λογισμικό είναι open source και διανέμεται δωρεάν. O 

απλούστερος τρόπος για την εγκατάσταση αυτών είναι η εγκατάσταση του 

πακέτου xampp το οποίο περιλαμβάνει και του τρεις servers. Είναι διαθέσιμο 

για download από http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Για τη δημιουργία του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το XAMPP Version

2.5 :

Εικόνα 7: XAMPP
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Τα επίπεδα της εφαρμογής καθώς και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 8 : Χοησιυοττοιημένες Τεχνολονίες

Έτσι χρησιμοποιήθηκε ως Σύστημα Βάσης Δεδομένων η MySQL η 

οποία προσφέρει γρήγορη πρόσβαση και ανάκτηση. Η MySQL παρέχει 

εργαλεία που βοηθάνε στη διαχείριση της βάσης και στα κομμάτια 

υλοποίησης όπου εμπλέκεται η βάση δεδομένων όπως η δημιουργία νέων 

βάσεων, η δημιουργία χρηστών, η διαχείριση δικαιωμάτων κλπ. Στην 

περίπτωση μας υλοποιήθηκε μια εφαρμογή για ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επιθυμεί να κρατάει τα δεδομένα σε μία βάση 

δεδομένων και δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης, αναζήτησης κλπ όπως 

αναφέρθηκαν σε παραπάνω ενότητα. Συγκεκριμένα με την MySQL 

εκτελέσθηκαν οι εξής διεργασίες:

• Δημιουργία μίας νέας βάσης (school)

• Δημιουργία πινάκων (student, staff, course κλπ)

• Δημιουργία ενός νέου χρήστη για τη βάση

• Απόδοση δικαιωμάτων χρήστη
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Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιήθηκε γλώσσα php και Javascript, 

γλώσσες συμβατές με τους browsers (φυλλομετρητές) και AJAX για τους εξής 

λόγους:

--Η php αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία σελίδων 

δυναμικού περιεχομένου, συνεργάζεται άψογα με τα λειτουργικά συστήματα 

και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας με τα WINDOWS 7 και είναι μια 

γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει την επεξεργασία των δεδομένων 

μίας φόρμας, αποστολή και λήψη cookies. Ίσως το δυνατότερο και το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό της php είναι η υποστήριξη που παρέχει σε μια 

ευρεία γκάμα από βάσεις δεδομένων, υποστηρίζει δηλαδή πολλές βάσεις 

δεδομένων και μπορούν να αναλυθούν δεδομένα πολύ εύκολα 

χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες συναρτήσεις.

-Η  γλώσσα Javascript όπως και η php χρησιμοποιείται στην υλοποίηση 

εφαρμογών διαδικτύου για την παραγωγή δυναμικών σελίδων. Με τη χρήση 

της πραγματοποιείται έλεγχος και επικύρωση των δεδομένων που εισάγονται 

από τους χρήστες και έτσι τα δεδομένα που εισάγονται από τους χρήστες και 

δεν είναι σε κατάλληλη μορφή δεν αποστέλλονται στο server. Στην εφαρμογή 

μας πραγματοποιείται έλεγχος στο πεδίο του email, στην ημερομηνία και 

γενικά όταν ο χρήστης δεν εισάγει κάποια πληροφορία, του προβάλλεται ένα 

μήνυμα σφάλματος κλπ.

Για την λειτουργικότητα της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε επίσης η 

τεχνολογία AJAX η οποία πρόκειται για μία τεχνική προγραμματισμού με 

Javascipt. Χρησιμοποιεί το API XMLHttpRequest, η οποία επιτρέπει την 

μεταφορά δεδομένων από και προς τον web server χωρίς να χρειάζεται να 

αλλάξει ή να ανανεωθεί η ιστοσελίδα. Για παράδειγμα στην καταχώρηση 

βαθμολογίας εξέτασης στο πεδίο μάθημα υπάρχει ένα drop-down list όπου 

εμφανίζονται οι καταχωρημένες εξετάσεις που υπάρχουν στη βάση 

δεδομένων school. Ανάλογα λοιπόν με την εξέταση που θα επιλέξει ο 

χρήστης, ενεργοποιείται το πεδίο φοιτητής και εκεί εμφανίζονται όλοι οι 

φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στη Βάση Δεδομένων και έχουν 

συμμετάσχει στην αντίστοιχη εξέταση. Συγκεκριμένα αν παρατηρήσουμε το 

αρχείο ajaxLib.js, θα δούμε ότι υπάρχει αρχικά η fuction GetXmlHttpObject η 

οποία λέει ότι θα τρέχει η τεχνολογία AJAX, μία δεύτερη fuction
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studentSelection η οποία στέλνει μία τιμή με get(exam= ) σε ένα αρχείο 

php(studentSelection.php) και μία τρίτη fuction getStudents η οποία εμφανίζει 

τα αποτελέσματα που τυπώνει το αρχείο php όταν παίρνει τις τιμές get που 

στέλνει η AJAX.

Για την παρουσίαση της εφαρμογής στον τελικό χρήστη- interface 

χρησιμοποιήθηκε Apache, html και css.

Αφού λοιπόν η ιστοσελίδα είναι γραμμένη σε php για να ανοίξει σε 

πραγματικό χρόνο στην οθόνη μας σε μορφή html μέσω του browser μας, θα 

πρέπει να επικοινωνεί και περνά από επεξεργασία από έναν συμβατό 

διακομιστή του ιστού. Γι’ αυτό το λόγο απαραίτητη ήταν η εγκατάσταση ενός 

web server και επιλέχθηκε o Apache.

Η HTML αποτελεί έναν ειδικό τρόπο γραφής κειμένου που 

χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε και να προσαρμόσουμε μία 

ιστοσελίδα προσθέτοντας εικόνες, συνδέσμους, επικεφαλίδες, παραγράφους 

και άλλα στοιχεία. Για την αισθητική της εφαρμογής όμως ευθύνονται κυρίως 

τα CSS γιατί καθορίζουν τη μορφή ενός HTML κειμένου και μέσω αυτών 

μορφοποιούμε τα στοιχεία, αντικείμενα, κείμενα των markup σελίδων (HTML 

documents), φόντο, μέγεθος χαρακτήρων κλπ. Η διαφορά ανάμεσα στα CSS 

και την HTML είναι μπορούμε να πούμε ότι η HTML χρησιμοποιείται για να 

δομήσει το περιεχόμενο (content), ενώ τα CSS χρησιμοποιούνται για τη 

διαμόρφωση ή μορφοποίηση (formatting) του δομημένου περιεχομένου. 

Επιπλέον η μεγάλη ευκολία που προσφέρει η χρήση ενός CSS, είναι ότι οι 

ενδεχόμενες αλλαγές, γίνονται μόνο σε ένα έγγραφο και αυτόματα 

εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδας που το χρησιμοποιούν. Έτσι μία ιστοσελίδα 

που χρησιμοποιεί CSS, μπορεί πολύ ευκολότερα να αλλάξει όψη. Για την 

μορφοποίηση των σελίδων μας λοιπόν δημιουργήθηκε το αρχείο 

“menu_style.css”.

Όσον αφορά τη σχεδίαση το σύστημα βασίστηκε σε ένα πρότυπο 

σχεδίασης το οποίο μεταφορτώθηκε από το διαδίκτυο 

(http://www.cssmenumaker.com/builder/menu info.php?menu=010).
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Εικόνα 9: Πρότυπο σνεδίασΓΚ

Ωστόσο, το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε και αναπροσαρμόστηκε έτσι 

ώστε να παρουσιαστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, 

προστέθηκαν σύνδεσμοι (links) και φόρμες.

Η κάθε φόρμα αφού συμπληρωθεί και εκτελεστεί, συνδέεται με την βάση 

δεδομένων “school” και προσθέτει ή αντλεί πληροφορίες από αυτή.
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Μέρος 4°: Παρουσίαση Λειτουργιών Ε(ραρυονή<:

4.1 Επίσκεψη του δικτυακού Τόπου

Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση (υΠΙ_) του δικτυακού τόπου του 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ένας οποιοσδήποτε επισκέπτης έχει την 

δυνατότητα να δει μια μικρή περιγραφή και να επιλέξει είτε να εισέλθει σαν πιο 

εξειδικευμένος χρήστης στο σύστημα ή να στείλει ένα μήνυμα στους 

διαχειριστές.

| Αρχική ~1]~Ει'σ°δος 1| Επικοινωνία
Πέμπτη, Β Σεπτέμβριος 2011

Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Τμήματος

Τ.Ε.Ι Καλαμάτας -Παράρτημα Σπάρτης

Γενικά για το  Τμήμα

Το  τμήμα Τ εχ νο λο γ ία ς  Πληροφορικής και Τηλεπ ικο ινωνιών του Τ Ε Τ .  Καλαμάτας -Παραρτήματος Σπάρτης ξεκ ίνησε τη 
λ ετο υ ρ γ ία  του το 2005 -2005  .Πρόκειται για το το 1° τμήμα Τ.Ε.Ι. στην πόλη .Το περιεχόμενο τω ν  σπουδών του 
Τμήματος καλύπτει το  γνω στικό  ανπκε ιμ ένο  της Επιστήμης και τω ν Εφαρμογών της Πληροφορικής ,της Ο ργάνω σης 
κα ι Δ ιαχείρ ισης Δ ικτύω ν  Πληροφορικών Συστημάτων κοι των Τηλεπ ικο ινω ν ιώ ν με στόχο τη δημιουργία ικανών 
στελεχώ ν  γ ια τ ις  αυξημένες α ν ά γ κ ε ς  της αγοράς σε θέματα πληροφορικής και τηλεπ ικοινωνιών.

Μ ε την  ολοκλήρω ση τω ν  σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Τ εχνολογ ία ς  Πληροφορικής κα ι Τηλεπ ικο ινω νιώ ν 
αποκτούν τ ις  αποροίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τ εχνολογ ικές  γνώ σεις  και δεξιότητες ώ στε να

Εικόνα 10: Αρχική Σελίδα

55



4.2 Είσοδος στο σύστημα

Όταν ο χρήστης επιλέγει να εισέλθει στο σύστημα σαν εξειδικευμένος 

χρήστης (Φοιτητής, Καθηγητής ή Υπάλληλος της Γραμματείας) προβάλλεται 

μία φόρμα στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει το username και το 

password. Αυτά ελέγχονται αν συμφωνούν με τα αποθηκευμένα στην Βάση 

Δεδομένων. Αν συμφωνούν τότε προβάλλεται κατάλληλο μήνυμα 

καλωσορίσματος και διατίθενται οι επιλογές που αντιστοιχούν στο επίπεδο 

πρόσβασης του. Σε διαφορετική περίπτωση προβάλλεται ένα κατάλληλο 

μήνυμα σφάλματος. Το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να αφήσει τα 

πεδία κενά. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

Εικόνα 11: Διαδικασία Login (State Diagram)

Εικόνα 12: Οθόνη Login
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4.3

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Εικόνα 15: Είσοδ(κ toe φοιττπτκ

4.3.1 Δήλωση Μαθήματος από Φοιτητή

Με την λειτουργία αυτή ο Φοιτητής μπορεί να δηλώσει μάθημα που 

επιθυμεί να παρακολουθήσει στο τρέχον εξάμηνο. Επιλέγει το μάθημα της 

επιθυμίας του από κατάλληλο drop down μενού και το υποβάλλει στο 

σύστημα ώστε να καταγραφεί στην Βάση Δεδομένων. Στην επιλογή 

μαθημάτων προς δήλωση, δεν εμφανίζονται τα μαθήματα που έχουν ήδη 

δηλωθεί. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς επιστρέφεται κατάλληλο 

μήνυμα στον φοιτητή και η επιλογή του. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

Εικόνα 16: Δήλωση Μαθήιιατος από Φοιτητή (State Diagram)
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Εικόνα 17: Δήλωση Μαθήματος

Αρχική | Δήλωση Μαθημάτων |  Εργοσ!·

Μ άθημα I
Η δήλωοη μαθήματος κσταχωρήθπκε επιτυχώς!

ΦΥΣΙΚΗ 11(ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) λ:

Εικόνα 18: Αττοτέλεσυα τικ  δήλωσης Μαθήυατοο
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4.3.2 Προβολή Προγραμματισμένων Εργασιών Μαθημάτων

Με την λειτουργία αυτή οι Φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τις 

εργασίες που έχουν υποβληθεί από τους Καθηγητές των μαθημάτων που 

έχουν δηλώσει καθώς επίσης και για την ημερομηνία παράδοσής τους.

_____________

| Αρχική | Δήλωσή Μαθημάτων Εξετάσεις ^Βαθμολογίες | Αποσύνδεση Επικοινωνία 1 _
Εργασίες Μ αθημάτω ν

Μ άθημα Τίτλος Εργασίας Ημερομηνία
Ανάθεσης

ΙΙμερομηνία ί 
Παράδοσης ¡1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I 2011-10-20 2011-10-27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΉΣΜΟΣ I 2011-11-01 2011-11-08

ΦΥΣΙΚΉ I ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ I 2011-11-05 2011-11-12

ΔΙΚΤΥΑ I ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΔΙΚΤΥΑ I 2011-12-01 2011-12-08

ΦΥΣΙΚΗ  II ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ II 2011-12-05 2011-12-12

;  '  < '  >  > ν. '  »> }/ · \  V  
■ ·.· ν ;·;; ' ·: '

ν · ; . : . :
,  *  ,·: V  ί  '· ν ,  ■ -

[ «Επιστροφή |
ϋ§§^<Μ.'

Εικόνα 19: Προβολή Προγραμματισμένων Εργασιών
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4.3.3 Προβολή Προγραμματισμένων Εξετάσεων Μαθημάτων

Με την λειτουργία αυτή οι Φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τις 

εξετάσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει 

καθώς επίσης και για την ημερομηνία εκτέλεσής τους.

ΔΙΚΤΥΑ ] ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑ I

Ημερομηνία Εξέτασης

201 2 - 0 1-20
ΦΥΣΙΚΗ  II ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ II 2012- 01-11

_____ ΦΥΣΙΚΗ  I ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ 1 2012- 01-10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I 2011-01-24

<Εηιστροφή .

Εικόνα 20: Προβολή Προνοαιιυατισυένων Εξετάσεων
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4.3.4 Προβολή Βαθμολογιών

Όταν ο Φοιτητής επιθυμεί να προβληθεί η βαθμολογία του επιλέγει το 

μενού «Βαθμολογία». Στην συνέχεια επιλέγει το ποια βαθμολογία θέλει να 

προβληθεί: Βαθμοί Εργασιών, Βαθμοί Εξετάσεων και Τελική Βαθμολογία. 
Ανάλογα με την επιλογή του προβάλλεται η αντίστοιχη οθόνη.

Εικόνα 21: Επιλονέ€ Προβολής Βαθμολογιών
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Με την επιλογή ο Φοιτητής έχει τη δυνατότητα να

βλέπει την βαθμολογία των εργασιών που έχει παραδώσει στα πλαίσια του 

αντίστοιχου μαθήματος που έχει δηλώσει.

4,3.4.1 Προβολή Βαθμολογίας Εργασιών

1_________________

ϋ Ο Η

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΠΣΜ ΟΣ I ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I 2011-10-20 2011-10-27 9

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΣΜ ΟΣ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΣΜΟΣ I 2011-11-01 2011-11-08 10

ΦΥΣΙΚΗ I ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ I 2011-11-05 2011-11-12 6.5

ΔΙΚΤΥΑ I ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΔΙΚΤΥΑ I 2011-12-01 2011-12-08 η

ΦΥΣΙΚΗ 11 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ 11 2011-12-05 2011-12-12 9

1: «Επιστροφή, |
■- :7ί;·ί<Η * ί  -  ̂ τ·:; 11 ί-Τ'«!ί « ' - , V I.>,-7. ν« · .· · -  '  · *  , V Γ ί ' --

Εικόνα 22: Ποοβολή Βαθυολονίας Εονασιών

¡ ρ  V
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4.3.4.2 Προβολή Βαθμολογίας Εξετάσεων

Με την επιλογή ¡«Βαθμοί Εξετάσεων» ο Φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

βλέπει την βαθμολογία των εξετάσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει στα 

πλαίσια των αντίστοιχων μαθημάτων που έχει δηλώσει.

ΔΙΚΤΥΑ I ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑ I 2012 - 01-20 10
ΦΥΣΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ II 2012 - 01-11
ΦΥΣΙΚΗ  I ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ I 2012 - 01-10 9.7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I 2011-01-24

?ί|Ι§§®§§

10
. · ·

|..<Επιστρόφή~|I--- ;--

Εικόνα 23: Προβολή Βαθυολονιών ΕΕετάσεων
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4.3Α3 Προβολή Τελικής Βαθμολογίας

Με την επιλογή «Τελική Βαθμολογία». ο Φοιτητής έχει τη δυνατότητα να 

βλέπει την τελική βαθμολογία που έχει λάβει στα πλαίσια των μαθημάτων 

που έχει δηλώσει, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας 

των εργασιών και της εξέτασης.

Αρχική' ι| Δήλωσή Μαθημάτων ]' Εργασίες Ι ’Ηξεηοσεις |  Βαθμολογίες | Λπόσύνΰεσή Επικοί
-------------- :

Τελική Βαθμολογία

9.5

Τ ελ ικό ς  Βαθμός

Διδακτικές
Μονάδες

ΔΙΚΤΥΑ  I 4.5

ΦΥΣΙΚΗ II 4.5 8.5

ΦΥΣΙΚΗ I 4.5 9.7 6.5 8.1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I 4.5 10 9.5 ____ 9.75
Μέσος όρος εργασιών:8.7 

Μέσος όρος εξετάσεων:9.4249999523163 
Τελ ικός Βαθμός : 9.0624999761581

1 «
:

.
<Επιστρρφή

Εικόνα 24: Προβολή Τελικής Βαθμολογίας Φοιτητή
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4.4 Επικοινωνία

Ο χρήστης επιλέγοντας την ^Επικοινωνία» μπορεί να δει όλα τα στοιχεία 

επικοινωνίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Λ>υοων,

■<

ιΠϋη σ

Ίό 10:00 έως 13:00 π.μ. 

του τμήματος στο τηλέφωνο
Γ

5yy ■■/·.·■"[ ' · ·'jiy'Y:<*
να επικοινωνήσετε

■■■: - :: ■■·■ ; . · ■■· 
■

„Λχι ' ''V ' ψ$ <-<·
στη διεύθυνση

ΚΑΛΑΜΛ

* fc . /  m  :
W im M

' I  *V  I  I  I  ;
. ;

Ονοματεπ ώ νυμο Τηλέφ ω νο E-m ail

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2106963658 alexiou@tei.ar

Εικόνα 25: Επικοινωνία
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4.5 Αττοσύνδεση

Η λειτουργία «Αττοσύνδεση» τερματίζει ένα session ενός χρήστη που 
εισήλθε στο σύστημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι χρήστες εξουσιοδοτημένοι 

(Γραμματεία, Καθηγητές, Φοιτητές) και όχι (απλοί επισκέπτες) έχουν τη 

δυνατότητα να βλέπουν τη Αρχική Σελίδα του Τμήματος καθώς επίσης και την 

Σελίδα Επικοινωνίας. Οι επιλογές ¡«Είσοδος» και ¡«Αποσύνδεση» αφορούν 

όλους τους εξουσιοδοτηυένους γριίστες.
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4.6

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
,--------- ;------------- ■»[--------------------------- -1,------------------------------- V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V ----------------------------------- ------------------------------------- >

I Αρχική I Προσθήκη ’ | Αναζήτηση || Δηλώσεις Εξετάσεων ]| Ανοθέσος Μοθημάτων | Αποσύνδεση | Επικοινωνία |

$5Α«ν\
.

χ' ' > '
... '■<',I

; λ  ',· . · - ,  .,ν ,ι..ϋ·
Συνδεθήκατε επιτυχώς! 

Έχετε εισέλθει ως Γραμματεία!!
*  ’ >'■" 1 1

;·:Ηϋ:ίί &Ι&Ρρ&Ι ■■ 1\ ■ || Μξ
β ^ ι β ι # ι
' · - V  ̂ ΐ.

Σ υνέχεια

||η

« Ι ΐ
ν τ ;; · ·  ν*>* ;< / , ; ν

<: ·;: ί&ί -  ■

Μ§$. § 9@ξ ?
* * * ■  | 1

Εικόνα 26: Είσοδοί ως υπάλληλοί Γοαυυατείαί

4.6.1 Επιλογή Προσθήκης

Όταν ο Υπάλληλος της Γραμματείας επιλέξει την λειτουργία 

% Μ Μ Μ Μ  από το μενού έχει τις παρακάτω επιλογές:

| Α ρχική"^  Τ Τ ρ ό σ θ ή κ η η ΐ Α ναζήτηση | Δ η λ ώ σ ε ις  Ε ξ ε τ ά σ ε ω ν  | Α ν α θέσ εις  ΜπΒημάΤων | Α π ο σ ύ ν δ εσ τΓ  | Επικοινω νία  ]

Εικόνα 27: Επιλογές Πpoσθήκnc
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4.6.1.1 Καταχώρηση Φοιτητή

συμπληρώνει τα στοιχεία της φόρμας και αφού αυτά ελεγχθούν για την 

ορθότητά τους υποβάλλονται για καταχώρηση στην βάση δεδομένων. Η 

διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

Είναι λειτουργία που μπορεί να φέρει εις πέρας η Γραμματεία. Ο χρήστης
φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την {«ΠΡόσΒήκη» και

Εικόνα 28: Κατανώρηση Φοιτητή (State Diagram)
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Α ρ χ ικ ή "Ί "Π ρ ο σ θ ή κ η Α ν α ζ ή τη σ η  ^  Δηλώσεις Εξετάσεων |ί Αναθέσεις ΜόΒήματών |  Αποσύνδεση~"~’|  ΕπικόΕπικοινωνία

Καταχώρηση Φ ο ιτη τή
—  Προσωπικά Στοιχεία

Ό ν ο μ α  | ΓΕΩΡΓΙΑ

Επ ώ νυ μ ο  ΠΑΠΠΑ

Η μερομηνία  γ έν ν η σ η ς  11Β91 -05-06

Μορφή ημερομηνίας: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Δ ιεύ θυ νσ η  ¡ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ29 ΑΘΗΝΑ

Ε -π ω ίΙ ^βοτςίβρΒρρβφΚοίΓηβϋ ο

ΙΚΟΓΙΙΪΙΠΙί' (οβοϊοίΐ
ΡβδϊννΟΓίΙ I···«·

:

ί ίραοθήκη Καθαρισμός

Εικόνα 29: Καταχώρηση Ετοιγείων Φοιτητή

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γραφτεί ότι αν ο χρήστης δεν δώσει κάποιο 

από τα παραπάνω στοιχεία, η φόρμα δεν θα εκτελεστεί και θα του εμφανιστεί 

μήνυμα το οποίο θα τον παροτρύνει να συμπληρώσει ξανά το πεδίο που 

άφησε κενό (Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Καθηγητή και του 

Μαθήματος). Πραγματοποιείται επίσης έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων στο 

πεδίο της Ημερομηνίας (σε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής) και του θ-πίθϋ. 

Για παράδειγμα στην Καταχώρηση Στοιχείων Φοιτητή, αν ο Υπάλληλος της 

Γραμματείας δώσει όλα τα στοιχεία εκτός από το Επώνυμο του Μαθητή θα 

του εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

— ------·_~
" “ 7 ' . '  Καταχώρήόιι ΦοΓτπτπ

-  Προσωπικά Στοιχεία  —   —   -------------- —   -----------— -  --------------------------------------- ;— -_________ _ ί Γ , *■ ■-■ \  : ■ χ'.νΒ̂α|π-Μ·:ν.. . .
ρτ.'5&· ?ν·'·:#ν *&Ηίΐ«Ρ̂ 3$·· ' ” 1; . . .  .— .. ---------------------------; .-Η ‘Επώνυμο) ; χ ■:
?.:*< νϊ.'-'ΊΓ

1119I
Το πεδίο Επώνυμο δε μπορεί να είναι κενό!

■ —  ,; Π ρ π ^ η  !' ■ Κα&φ,νπΓ !:

Εικόνα 30: Έλενγος συμπλήρωσής πεδίων ΠβνΒβοηρη
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Αρχική Ί  Προσθήκη Ί  Αναζήτηση Ί  Δηλώσεις Ε ΐετάσεω Τ^ ΑνάΒέσπς Μαθημάτων Ί  Αποσύνδεση Ί  Επικοινωνία ^

Ό νομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία
γέννησης:

Δ ιεύθυνση:

U sernam e:

Passw ord:

—

Η εγγραφή καταχωρήθηκε επιτυχώς!

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΠΑ

1991-05-06

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ

georgiapappa@ hotm ail.com

C0cdd82ce092b01267bdd88a8bfbblf4
• ·----------------------------------------

facaf9bca496bl88d494a7i

—

)4a76fec70602f
—
__

—

Εικόνα 31: Επιτυχής Κατανώοηση Φοιτητή
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4.6.1.2 Καταχώρηση Καθηγητή

συμπληρώνει τα στοιχεία της φόρμας και αφού αυτά ελεγχθούν για την 

ορθότητά τους υποβάλλονται για καταχώρηση στην Βάση Δεδομένων. Η 

διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

Είναι λειτουργία που μπορεί να φέρει εις πέρας η Γραμματεία. Ο χρήστης
φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την ¡«Προσθήκη» και

Εικόνα 32: Καταχώρηση Καθηγητή (State Diagram)

Εικόνα 33: Καταγώρηση Στοιγείων Καθηγητή
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Αρχική I  ΠρόσθήΚή ^  Ανοζήτήση ^  Δηλώσεις ΐξέτοσεω ν Αναθέό€ΐς Μαθημάτων Αποσύνδέσή ^ΈπΓκόίνωνΐά ^

Ό νομα

Επώνυμο:

Τ  ηλέφω νο:

U sernam e:

Passw ord

Η εγγροφή κοτοχωρήθηκε επιτυχώς!

ΣΩΤΗΡΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

2147483647

__ sotiris_sotiriou@ gmaM.com

411b88e8b005bc221c3fbafe04b0326a

269cfeca413c4870556fcee21b276e7a 

I «Επιστροφή I

Εικόνα 34: Εττιτυνικ Καταχώρπση Καθηγητή
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4.6.1.3 Καταχώρηση Μαθήματος

συμπληρώνει τα στοιχεία της φόρμας και αφού αυτά ελεγχθούν για την 

ορθότητά τους υποβάλλονται για καταχώρηση στην βάση δεδομένων. Η 

διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

Είναι λειτουργία που μπορεί να φέρει εις πέρας η Γραμματεία. Ο χρήστης
φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την Η ΙΙ^Η ΙΒ ®  και

Εικόνα 35: Καταχώρηση Μαθήματος (State Diagram)

Αναζήτηση j Δηλώσεις Εξετάσεων ί Αναθέσεις Μαθημάτων : Αποσύνδέση [ Επικοινωνία ]

Κ ατα χώ ρ η σ η  μ α θ ή μ α το ς■ · ·' .■···.·. ·:.·:· :: ■: ■···■. ; ..
γ—  Στο ιχεία  Μ αθήματος  -----------------------------------

Τ ίτ λ ο ς  Μ α θ ή μ α το ς  Ιη ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΝΤ ίτ λ ο ς  Μ α θ ή μ α το ς  |ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΝ

.__________________________________
δ ιδ α κ τ ικ έ ς  Μ ο ν ά δ ε ς  [ ί

V l. \X > u A r  H . .  π Λ _______ ------------------------------------------------------------

Εικόνα 36: Καταχώρηση Στοιχείων Μαθήματος

7_______________________________
Γ<Εηιστροφπ

ν - jgp  > V / '  <■ >'.

—■ 'V» ,Ο'ΑMMSm

Εικόνα 37: Επιταγής Καταχώρηση Μαθήματος
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4.6.1.4 Καταχώρηση Νέου Εξαμήνου

Είναι λειτουργία που επιτελεί η Γραμματεία και αφορά την προσθήκη νέου 

εξαμήνου στο ακαδημαϊκό έργο του Ιδρύματος. Ο χρήστης φθάνει στην 

επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την |«Πρ6σ1ηκη» και στην συνέχεια

όνομα του εξαμήνου, την ημερομηνία έναρξης και λήξης του και το 

αποθηκεύει στην Βάση Δεδομένων. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

Εικόνα 38: Καταχώρηση Νέου Εξαμήνου (state diagram)

Αρχική *Ί Προσθήκη |  Αναζήτηση | Δηλώσεις Έξστάσεών “|  Αναθέσεις Μαθημάτων/  ̂ Αποσύνδέσή Επικοινωνία ]

Καταχώ ρηση Ν έου  Ε ξαμήνου

ν KJ'J

Ό ν ο μ α  |ΧΕΙΜΕΡΙΝ0 2012

-------------
Μορφή πρερομηνίος: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ .

Η Μ α ρ ο μ π ν , ο Λ ^ ϋ ϊ^ -------------------
Μορφή ημερομηνίας: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

■ ■ ;|ξ  ■ ;|. " -Λ

.. ■ m  im M r n m m s k  ... s
E f f l  ΐ  :■ ■ '' \  ' ■ ■ : :

. Λ  :
■ ' ./ v

.

Εικόνα 39: Καταχώρηση Στοιχείων νέου Εξαμήνου
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Εικόνα 40: EtriTuync Κατανώρηση νέου Εξαιιήνου

Εικόνα 41: Έλεννος Ενκυοότητας Δεδομένων στο πεδίου tnc Huepounvi'aç

76



Ο χρήστης φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το menu την 

¡«Προσθήκη» καί στην συνεχεία επιλεξει 
Εξάμηνο». Με την λειτουργία αυτή ο Υπάλληλος της Γραμματείας επιλέγει σε 

κατάλληλη φόρμα το εξάμηνο και το μάθημα και τα υποβάλλει στην Βάση 

Δεδομένων ώστε πλέον να περάσει στο πρόγραμμα του εξαμήνου το 

επιλεγμένο μάθημα. Σε περίπτωση που το μάθημα έχει ήδη καταχωρηθεί στο 

εξάμηνο αυτό, το σύστημα ειδοποιεί τον χρήστη με κατάλληλο μήνυμα. Η 

διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

4.6.1.5 Καταχώρηση Μαθήματος σε Εξάμηνο

Εικόνα 42: Καταχώρηση Μαθήματος σε εξάυηνο (State Diagram)

Εικόνα 43: Καταγώρηση Στοιγείων Μαθήυατοζ στο Εξάυηνο

Εικόνα 44: Επιτυχής Καταχώρηση Μαθήίΐατος σε Εξάιιηνο
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Εικόνα 45: Αποτονία Καταγώοησικ Μαθήματος σε Εξάμηνο
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4.6.1.6 Καταχώρηση Βαθμολογίας Εξετάσεων Φοιτητών

Ο χρήστης φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την 

ΙΜ Ι Μ Β ϋ Ι και στην συνέχεια επιλέξει «Καταχώρηση ·■ Βαθμολογίας 

Εξετάσεων Φοιτητών».; Κατά την διαδικασία αυτή ο χρήστης επιλεγεί την 

εξέταση. Στην συνέχεια με AJAX εμφανίζεται ένα drop down μενού με τους 

φοιτητές που όφειλαν να συμμετάσχουν στην εξέταση αυτή. Καταχωρεί και 

τον βαθμό και τον υποβάλλει στην Βάση Δεδομένων για αποθήκευση. Αν ο 

βαθμός έχει ήδη αποθηκευτεί τότε το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 

Σε περίπτωση μη έγκυρης βαθμολογίας (1 Οβάθμια κλίμακα) προβάλλεται 

ανάλογο μήνυμα σφάλματος. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω 

state diagram.

Εικόνα 46: Καταχώρηση Βαθμολογίας Εξέτασης (State Diagram)

79



Αρχική Υ~Προσ8ήκη  ̂ Αναζήτηση ^ Δηλώσεις Εξετάσεων Ί  Αναθέσεις Μαθημάτοιν ] Αποοΰνδεση'"^ Επικοινωνία *]

Κ αταχώ ρισ η  Β αθμολογίας Εξέτασης

— Στοιχεία Μ αθήματος  — --------------------------------------------- --------------

Μάθημα

1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΑΟΜΕΝΟΝ (2011-12-Οβ) [ώ

Φοιτητής

| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(8) (τΙ

Β αθμός ¡9 5

Κσταχώρηση | Καθαρισμός

Εικόνα 47: Κατανώρηση Στοιχείων Βαθμολογίας Εξέτασης

1 Αρχική '¡ Προσθήκη Ί Αναζήτηση 1| Δηλώσεις Εξετάσεων "| Αναθέσεις Μαθημάτων | Αποσύνδέσή | Επικοινωνία"']

Φοιτητής:

0  βαθμός εξέτασης καταχωρήθηκε επιτυχίας!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τίτλος
Εξέτασης: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.5

| «Επιστροφή 1

Εικόνα 48: Επιτυχημένη Καταχώρηση

[ Αρχική "“Ι· Προσθήκη ]| Αναζήτησή | Δηλώσας'Εξέτάσεών } Αναθέσεις Μαθημάτων |  Αποσύνδέσή 1 Επικοινωνία' 1

Φοιτητής:

Εχει ήδη καταχωρηθεί βαθμός (9.5) — ~—  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μάθημα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τίτλος
Εξέτασης: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βαθμός
Εξέτασης: 9.5

|. «Επιστροφή | — «

Εικόνα 49: Σφάλμα στην Καταχώρηση

Εικόνα 50: Ελεγχος Ενκυρότπτας Δεδομένων στο πεδίο του Βαθμού
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4.6.2 Επιλογή Αναζήτησης

Όταν ο Υπάλληλος της Γραμματείας επιλέξει την λειτουργία 

«Αναζήτηση» από το μενού έχει τις παρακάτω επιλογές:

Εικόνα 51: Προβολή Επιλογών Αναζήτησης
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4.6.2.1 Αναζήτηση Φοιτητή

Για να αναζητήσει φοιτητή ο Υπάλληλος της Γραμματείας θα πρέπει να 

κάνει κλικ στην επιλογή ϋ ν ϋ η ΐη ιϋ »  στο μενού της εφαρμογής και στην 

συνέχεια στην επιλογή ¡«Αναζήτηση Φοιτητή». Στην φόρμα που εμφανίζεται 

μπορεί να καταχωρήσει τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης (ή μπορεί να μην 

συμπληρώσει κανένα προκειμένου να εμφανιστούν σαν αποτέλεσμα όλοι οι 

εγγεγραμμένοι φοιτητές). Υποβάλλοντας τα κριτήρια αναζήτησης στο σύστημα 

επιστρέφεται στον χρήστη πίνακας που περιλαμβάνει τα στοιχεία των 

Φοιτητών που ικανοποιούν τα δοθέντα κριτήρια. Δίπλα σε κάθε εγγραφή 

υπάρχει πλήκτρο S O S H B E  για μετάβαση στην λειτουργία 

τροποποίησης των στοιχείων του Φοιτητή και I S lf f ilH i Υια την διαγραφή 

του Φοιτητή από το σύστημα. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω 

state diagram.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΦΟΡΜΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εικόνα 52: Αναζήτηση Φοιτητή (State Diagram)

Εικόνα 53: Φόρμα Κριτηρίων Αναζήτησικ Φοιτητή
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Αρχική |'Προσθήκη Αναζήτηση |~Δηλώσ£ΐς Εξετάσεων ^  ΑνοΒέσεις Μοθημίπων Αποσύνδεση ~| Επικοινωνία 1

Αναζήτηση Φοιτητή

Εικόνα 54: Αποτελέσματα Αναζήτησης Φοιτητή σε περίπτωση που τα κριτήρια 
αναζήτησης δεν αντιστοινοιίν σε κάποια εννοαφή της ΒΔ

Το ίδιο ισχύει και στην Αναζήτηση Καθηγητή και στην Αναζήτηση 

Μαθήματος όταν τα κριτήρια αναζήτησης δεν αντιστοιχούν σε κάποια 

εγγραφή.

Εικόνα 55: Αποτελέσματα Αναζήτησης Φοιτητή
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4.6.2.2 Αναζήτηση Καθηγητή

Για να αναζητήσει καθηγητή ο Υπάλληλος της Γραμματείας θα πρέπει να 

κάνει κλικ στην επιλογή στο Μενου της εφαρμογής και στην

συνέχεια στην επιλογή Ι3 Ι^ Ε Ι® 1 1 Ι1 Ε Ι1 ΙίΙΙΙ^  Στην φόρμα που 
εμφανίζεται μπορεί να καταχωρήσει τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης (ή 

μπορεί να μην συμπληρώσει κανένα προκειμένου να του εμφανιστούν σαν 

αποτέλεσμα όλοι οι εγγεγραμμένοι καθηγητές). Υποβάλλοντας τα κριτήρια 

αναζήτησης στο σύστημα επιστρέφεται στον χρήστη πίνακας που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία των καθηγητών που ικανοποιούν τα δοθέντα 

κριτήρια. Δίπλα σε κάθε εγγραφή υπάρχει πλήκτρο Η Β 1 Β ΙΙ· Ι Υ·α 

μετάβαση στην λειτουργία τροποποίησης των στοιχείων του καθηγητή και

-------- ή» για την διαγραφή του καθηγητή απο το σύστημα. Η διαδικασία

φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

.
(  \  

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ

ΦΟΡΜΑ

r  Λ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

L  ______________J

Εικόνα 56: Αναζήτηση Καθηνητή (State Diagram)

ι_______________________________________________________
—

I Αναζήτηοη

:

Εικόνα 57: Φόρυα Κριτηρίων Αναζήτηση< Καθηνητή
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Αρχική ]  Προσθήκη Αναζήτηση ~][ Δηλώσεις Εξετάσεοτν f  Αναθέσεις Μαθημάτων Anοσύνδεση"^ Επικοινωνία |

Αναζήτηση Καθηγητή

Ονοματεπώνυμο Τηλέφω νο

98 X

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2147483647 konstantlnos_konstantinou@ yahoo.gr Τροποποίηση | Διαγραφή "

<Επκ7τροφή

Εικόνα 58: Αττοτελέσιιατα AvaEnTnanc Καθηνητη

Αρχική '

Προσωπικά Στοιχεία

Ί  Προσθήκη Ι^Ανοζήτηση Δηλώσεις Εξετάσεων |  Ανοθέσεις Μαθημάτων |  Άποσύνδεση~| Επικοινωνία '*]

Τροποποίηση Κ αθηγητή

Ό ν ο μ α  {ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ·.· ' · - ■'

Επ ώ νυ μο  |ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

:Γ

vOy 'V '
Τ η λ έφ ω ν ο  21474ε3647

E-m all |kon3taritir»o3_konstantmou@ya

• V . ^  'h ν-■ y
—

Ενημέρωση
\ * & ! · >  · .· '

■ %<· ■ κ·: '' ··. ·'
■ ' ■ ;:·:·/γ ■ ·Λ··;:

;·:νί·.ί····ΐ 'r;:V -γ-
mm:·—

m  ■

Εικόνα 59: Φόρμα Τροποποίησης Στοιγείων Καθηγητή

[ Αρχική"^ Προσθήκη Αναζήτηση ]; Δηλώσεις Εξ£Γτάσευ:>\/~'|' Αναθέσεις Μοθημάτο3ν~| Απ ο σύνδεσή Επικοινωνία |

Η εγγραφή ενημερώθηκε επιτυχώς!

Ό νομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ % y \T r i £ / /  ·; '' %fl

Τηλέφω νο: 2147483647

E-mail: konstantinos_konstantinou@ yahoo.gr

| <Επιοτροφή |

Εικόνα 60: ETmuxnc Τροποποίηση

Αρχική *| Προσθήκη  ̂ Ανοζήτήοη ^ Αηλώ σας Εξετάσεων  ̂Αναθέσεις Μαθημάτων | Αποουνδέση | Επικοινωνία ^

Δ ιαγραφ ή κα θη γη τή
Η διαγραφή του καθηγητή έγ ινε  επιτυχώς!

Γ κ Ε π κΓτροφή |

s

Εικόνα 61: Ετπτυγής Διανααωή
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Δυνατότητα ^Τροποποίησης»* στοιχείων και ΙΜ Μ ϋ Μ ΐϋ  εγγραφής 

παρέχεται εκτός από τις εγγραφές Καθηγητών και στις εγγραφές Μαθητών και 

μαθημάτων. Απλά εδώ ενδεικτικά ως παράδειγμα παρουσιάζεται η 

Τροποποίηση και η Διαγραφή ενός Καθηγητή.
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4.8,2.3 Αναζήτηση Μαθήματος

Για να αναζητήσει μάθημα ο Υπάλληλος της Γραμματείας θα πρέπει να 

κάνει κλικ στην επιλογή [«Αναζήτηση» στο μενού της εφαρμογής και στην 

συνέχεια στην επιλογή ¡«^ναζήτηςτι Μαθήματος». Στην φόρμα που 

εμφανίζεται μπορεί να καταχωρήσει τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης (ή 

μπορεί να μην συμπληρώσει κανένα προκειμένου να εμφανιστούν σαν 

αποτέλεσμα όλα τα διαθέσιμα μαθήματα). Υποβάλλοντας τα κριτήρια 

αναζήτησης στο σύστημα επιστρέφεται στον χρήστη πίνακας που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία των μαθημάτων που ικανοποιούν τα δοθέντα 

κριτήρια. Δίπλα σε κάθε εγγραφή υπάρχει πλήκτρο «Τροποποίηση» για 

μετάβαση στην λειτουργία τροποποίησης των στοιχείων του μαθήματος και 

^Διαγροίφ/Ι» για την διαγραφή του μαθήματος από το σύστημα. Η διαδικασία 

φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ 

ΦΟΡΜΑ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εικόνα 62: Αναζήτηση Μαθήματος (State Diagram)

[Αρχική | Προσθήκη Τ Αναζήτηση 1[ Δηλώσεις Εξετάσεων 1[ Αναθέσεις Μαθημάτων \ Αποσύνδεση ί  Επικοινωνία 1

Εικόνα 63: Φόρτια Κριτηρίων Αναζήτησικ Μαθπυατος
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4.7 Δηλώσεις Εξετάσεων

Κατά την λειτουργία αυτή ο Υπάλληλος της Γραμματείας καταχωρεί στον 

προγραμματισμό μια εξέταση σε ένα μάθημα. Αφού λοιπόν διαλέξει την 

επιλογή ¡«Δηλώσεις Εξετάσεων» από το μενού της εφαρμογής, καταγράφει 

στην προβαλλόμενη φόρμα τα στοιχεία της εξέτασης και τα υποβάλλει προς 

εγγραφή στην Βάση Δεδομένων. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί μόνο μία 

Εξέταση, έτσι σε περίπτωση προσπάθειας παραπάνω της μίας Εξέτασης 

προβάλλεται μήνυμα σφάλματος. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

Εικόνα 65: Δήλωση Εξετάσεων (State Diagram)
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~ Αρχική |~Προσ6ήκη { Αναζήτηση '{ Δηλώσεις Εξετάσεων Αναθέσεις Μαθημάτων |  Αποσύνδεση ~| Επικοϊνω^α~Ί

Καταχω ρηση Εξετάσεω ν
'

Μάθημα

| ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2011 - 2011-00-18 (ΣΩΤΗΡΗΣ-ΙΩΤΗΡΙΟΥ) 1®)
'

Τ ίτλο ς  }\ΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μερομηνία  |2011-11-15

Μορφή ημερομηνίας: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

•
•

■

: ΐ ^ ί ;ν · ν ^ · ν Η Ϊ  Ρ ϊ ·:α ' ύ  ν V - . : ' ·

■ :

. ■ . .

■

■ .
■

1
■·

■

.
, ' : ■ ;:Ί .·: ,

Καταχώρηση | Κ αθαρισμός

Εικόνα 66: Δήλωση Εξετάσεων

Εικόνα 67: Εττιτυγικ Δήλωση Εξετάσεων
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4.8 Ανάθεση Μαθήματος σε Καθηγητή

Κατά την λειτουργία αυτή ο Υπάλληλος της Γραμματείας επιλέγει μάθημα 

από κατάλληλη φόρμα και τον Καθηγητή που πρόκειται να διδάξει το μάθημα 

αυτό και τα υποβάλλει προς εγγραφή στην Βάση Δεδομένων. Η διαδικασία 

φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω state diagram.

Εικόνα 69: Ανάθεση Μαθήματος σε Καθπνπτπ (State Diagram)

Εικόνα 70: Ανάθεση Μαθήιιακχ σε Καθπνητή

Καθηγητής:

S? m H PH -1, ; |  / jg g

Εικόνα 71: Επιτυγικ Ανάθεση Μαθήματιχ σε Καθπνητή

91



4.9

ΕΧΟΝΤΑΣ Ε1ΣΕΛΘΕΙ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εικόνα 72: Eiao5oc me Καθηνητικ

4.9.1 Επιλογή Καταχώρηση Βαθμού

Όταν Καθηγητής επιλέξει την λειτουργία αυτή από το μενού έχει 

τις παρακάτω επιλογές:

—

.
S S ifmmm

Αρχική m Δήλωση Εργασιών |  Στατιστικό Στοιχεία Μαθημάτων""! Αποσύνδεσή ''ll ίπκο ιναν '

Λ·.'·:,',' ’ .

. . .

ΚοταχώβΠΟΠ Βθ8ρ.ο.ύ._Ερνασ.ιών 

Κστυχώρη?η βαθμού Εξρ-άρξων1 ν' 1 ' '>  ~ ..  ...... -

■■■" :: ν  .:

•Λν-

····: ■■.·..

Εικόνα 73: Επιλονή Καταγώρησικ Βαθμού
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4.9.1.1 Καταχώρηση Βαθμού Εργασίας

Ο χρήστης φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού

Ι ϋ  και στην συνέχεια επιλέξει

1Β Ένας Καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

λειτουργία αυτή για να βαθμολογήσει μία εργασία ενός φοιτητή. Στην φόρμα 

που προβάλλεται όταν χρησιμοποιήσει την λειτουργία αυτή επιλέγει την 

εργασία που θέλει να βαθμολογήσει. Στην συνέχεια ενημερώνεται drop down 

μενού με του Φοιτητές που όφειλαν να παραδώσουν την εργασία (με AJAX). 

Επιλέγεται ο Φοιτητής, καταχωρείται η βαθμολογία του καθώς και η 

ημερομηνία που παρέδωσε την εργασία. Με την υποβολή της φόρμας 

καταχωρούνται τα στοιχεία της βαθμολογίας στην Βάση Δεδομένων. Αν έχει 

ήδη καταχωρηθεί βαθμολογία τότε προβάλλεται κατάλληλο μήνυμα. Σε 

περίπτωση μη έγκυρης Βαθμολογίας (1 Οβάθμια κλίμακα) προβάλλεται 

ανάλογο μήνυμα σφάλματος. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

Εικόνα 74: Βαθμολόγηση Epyaat'ac (State Diagram)
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| Α ρ χ ικ ή  | Κ ά τ σ χ ώ ρ η σ η  Β α θ μ ο ύ Δ ή λ ω σ ή Έ ρ γ ά σ ιώ ν  Σ τα τ ισ τ ικ ά  Σ τ ο ιχ ε ία  Μ α θ η μ ά τ ω ν  Ί  Α π ο σ ύ ν δ ε σ η  ^ Ε π ικ ο ιν ω ν ία  ]

Κ αταχώ ρησ η  Β αθμολογίας Εργασίας

εργασίας  ----------------------------------------------------------------------

Μ άθημα | ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΔΙΚΤΥΑ 1 (2011-12-01)

Φ οιτητής

| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΥΟ1) ¿ |

Β αθ μ ός Ερ γα σ ία ς }9

Η μερομηνία  Π α ρ ά δ ο σ η ς |2012-12·03|

Μορφή ημερομηνίος: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

■ ·: . . : - - . . : : . ·;: .
■ : ■ ' . : ' ’ . ί ; · . ' '■ . .

· .'■

.■ 1. ' · ·. ' | ε

'  '   ̂ ε '  „ < '> I
Καταχώρηση | Καθαρισμός I

τ: X νν··. , . ■

Εικόνα 75: Κατανώοηση Στοιγείων Βαθμολόγησης Εργασίας

Αρχική Ί  Κοτπχώρηοη ΒοΒμοιι Δήλωση Εργοσιών Ί  Στοτιατικά Στοιχείο ΜοΒημάτων Ί Αποσύνδεοη ’̂ Επικοινωνία

Φοιτητής:

Έχει ήδη κσταχωρηθε! βαθμός (9) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1 Μάθημα: Δ ΙΚΤΥΑ !

Η Ιβ  11 ι,Τ». «μ ε  
Β  3·γ1ι Γ· ̂ Γι ΓιμΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΔΙΚΤΥΑ I

Βαθμός
Εργασίας: 9

Ημερομηνία
Παράδοσης: 2012-12-03

| <Επιστροφή

Εικόνα 76: Εσφαλμένη Βαθμολόγηση Εργασίας

| Αρχική Ί1 Κσταχώρηση Βαθμού Δήλωση Εργασιών Ί Στατιστικά Στοιχειά Μαθημάτων |  Αποσύνδεση ] Επικοινωνία
0  βοθμός εργασίας κσταχωρήθηκε επιτυχώς!

Φοιτητής: 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ άθημα: Η ΔΙΚΤΥΑ 1

ϋ Β Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΔΙΚΤΥΑ I

ΙΒί??Η,ί)'̂ ίϋΒ 9

2012-12-03

I <Επιατρρφή |

Εικόνα 77: Επιταγής Βαθμολόγηση ΕονασίαΓ
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4.9.1.2 Καταχώρηση Βαθμού Εξέτασης

Ο χρήστης φθάνει στην επιλογή αυτή αν επιλέξει από το μενού την
.... - ----

και στην συνέχεια επιλέξει 

JS>>f Ένας Καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

λειτουργία αυτήν για να βαθμολογήσει μία εξέταση ενός φοιτητή. Στην φόρμα 

που προβάλλεται όταν χρησιμοποιήσει την λειτουργία αυτή επιλέγει την 

εξέταση που θέλει να βαθμολογήσει. Στην συνέχεια ενημερώνεται drop down 

μενού με του Φοιτητές που όφειλαν να δώσουν την εξέταση (με AJAX). 

Επιλέγεται ο Φοιτητής, καταχωρείται η βαθμολογία του. Με την υποβολή της 

φόρμας καταχωρούνται τα στοιχεία της βαθμολογίας στην Βάση Δεδομένων. 

Αν έχει ήδη καταχωρηθεί βαθμολογία τότε προβάλλεται κατάλληλο μήνυμα. 

Σε περίπτωση μη έγκυρης Βαθμολογίας (1 Οβάθμια κλίμακα) προβάλλεται 

ανάλογο μήνυμα σφάλματος. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

Εικόνα 78: Βαθυολόνηση Εξέτασης (State Diagram!
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Καταχώ ρηση Β αθμολογίας Ε ξέτασ ης
- Στοιχεία Εξέτασης  ---------------------------------------------------------------------------------------------

.____________ . .
Μ άθημα | ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑ I (2012-01-20) [^!

.
■ - ■

[ Αρχική Ί  Καταχώρησα ΒαΟμοΰ ^  Δήλωση Ε ργα σ ιώ νΤ  Στατιστικά Στοιχεία Μαθημάτων |^π ο σ ύ νδΕ σ ή~ Τ

1 (

Επικοινωνία Ί

■ ΪΜ Κι:·'. · .  ν '. · · : ; ,  , Λ' ·,. >>■Λ ί

------------------------------------------------ — ----
:Κατοχώρηοπ | .ΚαΒαρ̂ ]

Εικόνα 79: Καταχώρηση Στοιχείων Βαθμολόγησης Εξέτασης

ΡΡ ■ τ
®ξ>8:1:ΙΡ»
| ' ’ 1 ί:ιίϊο :
1μ β ΜβΙ

ΜΙ1

[ Στα-πσηκά Στοιχεία ΜοΑημάτων ~]| Αποούνδεση

Φοττητής:

Μ άθημα:

Τίτλος
Εξέτασης:

Έχει ήδη καταχωρπθεί βαθμός (10)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ__________________________________________________________________
Λ Τ Κ Τ Υ Δ  IΔΙΚΤΥΑ I ___ _______ :

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑ I

....  ” , ' "
_______________________________ ________________________________ .

ψ&ψϊϊ:. ' ' ' « Β 1
---------------------------------------------- ---

Εικόνα 80: Εσφαλμένη Βαθμολόγηση Εξέτασης

[ Αρχική' ^  ̂ Καταχώρηση Βαθμού 1| Δήλωση Εργασιών |  Στοτισ^ή-ΣτοιχεΙο Μαθημάτων |  Αποσύνδεση |  Επικοινωνία 1
Ο βοθμός Εξέτασης καταχωρήθηκε επιτυχώς!

Μ Η
Φοιτητής:

Μάθημα:

Τίτλος
Εξέτασης:

■« Μ '■ : - ________

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ ΙΚ Τ Υ Α !

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑ I

ν··'&ί . ν · 10 '
ί <Ε"5 τρ°φή )

Εικόνα 81: Ε τπ τιιχ γκ  Βαθμολόγηση Εξέτασης
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4.10 Δήλωση Εργασιών

Με την λειτουργία αυτή ο Καθηγητής μπορεί να αναθέσει μία εργασία 

στους Φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα του. Αυτό γίνεται αν επιλέξει

συμπληρώσει την φόρμα που του προβάλλεται επιλέγοντας το μάθημα στο 

οποίο θα αντιστοιχεί η εργασία, τον τίτλο της εργασίας καθώς επίσης την 

ημερομηνία υποβολής και παράδοσής της και να υποβάλλει τα στοιχεία αυτά 

για καταχώρηση στην Βάση Δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα 

καταχώρησης περισσότερων της μιας εργασίας που μπορούν να 

αντιστοιχούν σε ένα μάθημα. Η διαδικασία φαίνεται σχηματικά στο 

παρακάτω state diagram.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

1
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ

Ν r
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ

λ

ΦΟΡΜΑ J ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ )

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
I

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I

Εικόνα 82: Καταγώρρση Εονασίας (State Diagram)
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—  Στοιχεία Μ αθήματος

Καταχώρηση Εργασίας

Μ άθημα | ΔΙΚΤΥΑ 10ΟΑΝΝΑ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ) ^  

Τ ίτλ ο ς  Ιε ΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΚΤΥΑ I

Η μςρομη νία  Υ π ο β ο λή ς |2011-12-01

Μρξ''ί

Μορφή ημεοομηνίος: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
·' ;· ;; -V ·;' ';·■ .·■;

Η μερομηνία  Π ορ ό δο αη ς |20Π·12-Ο8 Μ ·
■ ■ >: ,. .2 '2 .2 ;  V

Μορφή ημερομηνίας: ε ε ε ε -μ μ -η η

— —
- !ϋ = !ϋ

Εικόνα 83: Οθόνη Κατανώρησης Στοιχείων Εργασίας

Εικόνα 84: Επιτυχής Καταχώρηση



4.11 Προβολή Στατιστικών Στοιχείων Μαθημάτων

Η λειτουργία αυτή παρέχει την δυνατότητα σε κάθε Καθηγητή να δει μια 

σειρά από στατιστικά στοιχεία που διέπουν το διδακτικό του έργο στο 

Εκπαιδευτικό Ιδρυμα. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται με την επιλογή

από το μενού.

Αρχική "Ι Κατηχώρήοη Βαθμού | Δήλωση Εργασιών Αηοσύνδεση~| Επικοινωνία

. ■" ■ . 1 >■■■- -  . : . 

___________ _

Στατισ τικά  Σ το ιχεία
Συνολικός Αριθμός Αναληφθέντων Μαθημστων:3

ι|11
—

_ _ _ _ _ _

ιος όρος Φοιτητών που παρακολούθησαν τα μαθήματα:1.6665666666667................. :  - — -  —-—....... "........

. / ' ί . ' '  ' , X'/
________________

Μ

Συνολικός Φοιτητών που παρακολούθησαν τα μαθήματα:5 

Φοιτητών που παρακολούθησαν τα μαθήματα:!..6661 

Συνολικός αριθμός εργασιών που υποβληθήκαν:4 __
§ '> Μέσος όρος βαθμολογίας εργασιών που υποβληθήκαν:8.625

'ί'ί'ίό/,νΛ

■ ·: ·.: ·,£τ. Χ'Λ ■  ·.ΐ;·ν

Εικόνα 85: Στατιστικά Στοιχεία Μαθημάτων
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Μέρεκ 5°: Συυπεοάσιιατα -  Προτάσεις νια περαιτέρω 
ανάπτυξη

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε από την παρούσα πτυχιακή 

που αποτελεί μια προσπάθεια υλοποίησης μιας Βάσης Δεδομένων για ένα 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι αρκετά.

Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για μία τεχνολογία η οποία παρά το ότι είναι 

αρκετό καιρό στην αγορά παρουσιάζει μία σταθερή τεχνολογική εξέλιξη ενώ 

ολοένα και περισσότερα sites του δικτύου υιοθετούν παρόμοιες υπηρεσίες 

στους χρήστες τους.

Αποτελεί δε ένα είδος εφαρμογής ευρείας χρησιμοποίησης από κάθε 

είδους εταιρίες και από ότι φαίνεται για το κοντινό μέλλον θα αυξηθεί η 

ζήτησή της παρά την ήδη παρατεταμένη χρησιμοποίησή της από διάφορους 

τομείς. Ποιά εταιρία είναι αυτή που δεν θέλει να κρατάει σε Βάση τα 

δεδομένα της.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μία εφαρμογή ρυθμισμένη έτσι ώστε, 

μέσω αυτής, οι Υπάλληλοι της Γραμματείας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος να 

επιτυγχάνουν τη διαχείριση ενός εύρους λειτουργιών του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος όπως η δυνατότητα προσθήκης στοιχείων, αναζήτησης 

στοιχείων, δηλώσεις εξετάσεων και αναθέσεις μαθημάτων στους καθηγητές. 

Οι Φοιτητές να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για δήλωση 

μαθημάτων καθώς επίσης και να πληροφορούνται για τις επιδόσεις τους στα 

μαθήματα. Τέλος οι Καθηγητές να καταχωρούν βαθμούς εργασιών και 

εξετάσεων, εργασίες και να λαμβάνουν πληροφορίες -στατιστικά στοιχεία- 

για συστατικά της εφαρμογής.

Σίγουρα μία εφαρμογή σαν την παρούσα πάντοτε δέχεται βελτιώσεις και 

επεκτάσεις, θα μπορούσε να διευρυνθεί με ποικίλλους τρόπους. Μία πιθανή 

πρόταση για επέκταση του παρόντος θέματος θα μπορούσε να είναι ένας 

επιπλέον πίνακας στον οποίο με μία ανάλογη φόρμα θα γινόταν 

καταχώρηση και ανάθεση προαπαιτούμενων μαθημάτων -  αλυσίδες 

μαθημάτων- ή επίσης αναθέσεις διαθέσιμων αιθουσών. Αφού το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές του να 

επιλέξουν να παρακολουθήσουν μαθήματα από ένα σύνολο διατιθέμενων,

ιοο



μια ακόμα πρόταση θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση κώδικα έτσι ώστε 

αυτό να είναι εφικτό μέχρι να συμπληρώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό 

από διδακτικές μονάδες (σε κάθε μάθημα αντιστοιχίζεται ένας αριθμός από 

διδακτικές μονάδες).
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