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Περίληψη
Ο βασικός στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης πτυχιακών εργασίων όπου ο απώτερος σκοπός της έχει δύτη σημασία. Από
την μία πλευρά, παρέχεται μια διευκόλυνση τόσο στους καθηγητές όσο και στους φοιτητές όσων
αφορά την εκπόνηση των πτυχιακών εργασίων. Από την άλλη πλευρά, μας δόθηκε η ευκαιρία να
κατασκευάσουμε από μηδενική βάση μια διαδικτυακή πλατφόρμα και να ασχοληθούμε εις βάθος
με την διαχείριση και οργάνωση δεδομένων. Για τις ανάγκες του συστήματος αυτού, χρειάστηκε
να μελετήσουμε γλώσσες διαδικτυακού προγραμματισμού, όπως HTML, CSS καθώς και PHP.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα οργανώνει και διαχειρίζεται
τις πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα έχει την δυνατότητα να παρέχει σε ένα χρήστη, ανάλογα με
την ιδιότητα που έχει να προβάλει, να δημιουργεί ή να διαγραφεί πληροφορίες από το σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, ένας φοιτητής μπορεί να προβάλλει, δημιουργεί ή να διαγραφεί τόσο το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνει για την επιλογή του καταλληλότερου θέματος πτυχιακής εργασίας, όσο την αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας που απαιτείται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό
ίδρυμα. Επιπλέον, ένας καθηγητής μπορεί να προβάλλει, δημιουργεί ή να διαγραφεί τα θέματα
των πτυχιακών εργασίων, τα οποία είναι προς εκπόνηση. Επίσης, ο διαχειριστής του συστήματος
είναι υπεύθυνος για την προβολή όλων των θεμάτων των πτυχιακών εργασίων καθώς και των αιτήσεων των πτυχιακών εργασίων που έχουν εκχωρηθεί στο σύστημα.Τέλος, η παρούσα εργασία
ασχολείται έως και την κατάθεση των αιτήσεων ανάληψης των πτυχιακών εργασίων και όχι μέχρι
την τελική τους ανάθεση στους φοιτητές, αφού αφενός οι διαδικασίες ανάληψης των θεμάτων των
πτυχιακών εργασίων είναι περισσότερο θέμα αποφάσεων των ίδιων των καθηγητών και αφετέρου
αυτή βρίσκεται στα πλαίσια προπτυχιακού επιπέδου.

Abstract
The basic target of the dissertation is the building of a web-based platform designed for the
management of the proposed subjects for dissertation inside an educational institution. Special
emphasis has been given to the way that the system handles and organizes the information that
is given to it. The platform offers the user, depending his attributes, to display, create or delete
specific data from the platform.
Specifically, a student can display, create or delete his questionnaire so can the system determine and suggest the best compatible subject for dissertation. Also the student can apply for the
subjects that want for a thesis. A professor can create, see or delete all the subjects that he purpose
for his students. Furthermore the administrator can oversee all the dissertation proposals which
professors submit as well all the applications students create in the platform. Lastly, the current
dissertation does not assign the subjects to each student, because this decision depends from the
professors of each institution.

Αφιερώνουμε αυτή την πτυχιακή στις οικογένειές μας, που μας στήριξαν όλα τα
χρόνια των σπουδών μας.

Περιεχόμενα
Πρόλογος

ix

1 Εισαγωγή

1

2 Γενική Περιγραφή
2.1 Υπάρχοντα Συστήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Σύγχρονες Τεχνολογίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 HTML5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 CSS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6 LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Γενικοί Περιορισμοί - Παραδοχές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Παρεχόμενες Λειτουργίες Φοιτητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου Από Τον Φοιτητή . . . . . . . . .
2.4.2 Συμπλήρωση Αίτησης Για Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας Από Τον
τητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Παρεχόμενες Λειτουργίες Καθηγητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1 Καταχώρηση θεμάτων πτυχιακής εργασίας από τον καθηγητή . . .
2.6 Παρεχόμενες λειτουργίες διαχειριστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Περιγραφή Σχεδίου Λογισμικού
3.1 Βασικός στόχος δημιουργίας λογισμικού . . . . .
3.2 Αρχιτεκτονική . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Θέματα απόδοσης/ ασφάλειας . . . . . .
3.2.2 Σχεδιαστικές Αποφάσεις του συστήματος
3.3 Ευφυείς διαδικασίες . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Κωδικοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 Το αρχείο isrthesis.php . . . . . . . . . .
3.4.2 Το αρχείο insrtqn.php . . . . . . . . . . .
3.4.3 Το αρχείο insrth.php . . . . . . . . . . .
3.5 Βασικές οθόνες του συστήματος . . . . . . . . .
3.5.1 Βασική Οθόνη . . . . . . . . . . . . . .
3.5.2 Βασική Οθόνη Διαχειριστή . . . . . . .
3.5.3 Βασική Οθόνη Καθηγητή . . . . . . . .
vii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Φοι. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
4
4
5
6
8
8
9
9
10
11
11
12
13
13
17
17
17
19
19
19
22
22
22
23
23
24
24
24

viii

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.5.4

Βασική Οθόνη Φοιτητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Εγχειριδίο Χρήσης
4.1 Περιγραφή περιεχομένου εγχειριδίου χρήσης
4.2 Βασική οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή . . . . . . . .
4.4 Εγχειριδιο χρησης για τον φοιτητή . . . . . .
4.5 Εγχειριδιο Χρήσης Καθηγητή . . . . . . . .
5 Επίλογος
5.1 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . .
5.2 Επιπτώσεις . . . . . . . . . . . . .
5.3 Αδυναμίες . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Επεκτάσεις και μελλοντική εργασία

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

25

.
.
.
.
.

29
29
30
31
31
36

.
.
.
.

41
41
41
42
42

Πρόλογος
Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πτυχιακής εργασίας για την ολοκλήρωση των σπουδών
μας, προσπαθήσαμε η επιλογή του θέματος μας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας για την
διεκπεραίωση ενός σύγχρονου θέματος που να δίνει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι φοιτητές στην καθημερινότητα τους.
Βασισμένοι σε αυτό το σκεπτικό και ορμώμενοι από τις δυστοκίες που αντιμετωπίσαμε ιδίοις
όμμασι, οδηγηθήκαμε στην ιδέα της δημιουργίας μιας πρότυπης πλατφόρμας ανάληψης πτυχιακών εργασιών στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη –φοιτητές και καθηγητές- να μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και άμεσα με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανάθεση των πτυχιακών εργασιών
στους φοιτητές.
Μέσω της σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο καθηγητή μας, ξεκινήσαμε την υλοποίηση
της εργασίας προσπαθώντας για το όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και άρτιο αποτέλεσμα,
έχοντας επίγνωση ότι οι αποκτηθείσες μας γνώσεις είναι ακόμα περιορισμένες στα όρια του προπτυχιακού μας επιπέδου.
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης Πτυχιακών Εργασιών» πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υπό τους ισχύοντες κανονισμούς του νεοϊδρυθέντος
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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ix

x

Πρόλογος
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καλύτερη δυνατή μόρφωση μας.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή
Σημαντικός αριθμός σχολών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα,
ειδικότερα αυτών που ανήκουν στον κλάδο των θετικών επιστημών, ορίζουν ως βασική τους προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου, την εκπόνηση και παρουσίαση πτυχιακής εργασίας από τον
φοιτητή. Η πτυχιακή εργασία διαδραματίζει πολλαπλό ρόλο στην ακαδημαϊκή ζωή ενός φοιτητή
καθώς έχει μεγάλη βαρύτητα στον τελικό βαθμό του πτυχίου και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά
στην επαγγελματική σταδιοδρομία του φοιτητή. Ωστόσο, παρά την σημαντική διττή της σημασία, η διαχείριση, η δήλωση και η διανομή των πτυχιακών εργασιών στα ελληνικά ακαδημαϊκά
ιδρύματα δεν γίνεται μέσα σε ένα κοινό και οριοθετημένο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, αυτό οδηγεί
σε σημαντική αύξηση του απαιτούμενου χρόνου που χρειάζεται για την ανάληψη της πτυχιακής
εργασίας, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στην τελική επιλογή της από τον φοιτητή.
Σημαντικό μέρος στη διαδικασία δήλωσης της πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή είναι η
σωστή επιλογή του θέματος της. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν πτυχιακή εργασία επιθυμούν
να αντανακλά τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την φοιτητική τους πορεία και παράλληλα να
απεικονίζει τα ενδιαφέροντα τους και την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους κλίση.
Δυστυχώς, έως σήμερα, οι φοιτητές μετά την δημοσίευση των πτυχιακών θεμάτων, καλούνται να αποφασίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το τελικό θέμα της πτυχιακής, επιλέγοντας
από μια μεγάλη γκάμα προτεινόμενων θεμάτων με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγούνται σε
λανθασμένες επιλογές. Επιπλέον, παρατηρείται παντελής απουσία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η καταχώρηση των προτεινόμενων θεμάτων των
πτυχιακών από τους καθηγητές, η συμπλήρωση της δήλωσης για την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας καθώς και η τελική ανάθεση των πτυχιακών εργασιών. Ως αποτέλεσμα, η κατάθεση των
δηλώσεων από την πλευρά των φοιτητών δυσκολεύει σημαντικά, ειδικά για τους σπουδαστές που
δεν μένουν στην πόλη που βρίσκεται το ακαδημαϊκό τους ίδρυμα, αυξάνοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό το φόρτο εργασίας τόσο της γραμματείας και όσο και των καθηγητών.
Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να λύσουμε τα προαναφερθέντα προβλήματα δημιουργώντας μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα απλοποιείται η διαχείριση
των πτυχιακών εργασιών και θα γίνεται πιο φιλική προς τους χρήστες ολόκληρη η διαδικασία προβολής, δήλωσης και διανομής των πτυχιακών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές θα έχουν
δυνατότητα να ανεβάσουν εύκολα και γρήγορα τα θέματα πτυχιακών που παρέχουν, καθώς και να
βλέπουν τις πτυχιακές που ήδη επιβλέπουν. Παράλληλα, οι φοιτητές θα μπορούν να βλέπουν τις
προτεινόμενες πτυχιακές, και όταν είναι η χρονική περίοδος να δηλωθούν οι πτυχιακές, θα μπορούν να κάνουν την δήλωση τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Ένα βασικό στοιχείο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ότι
1
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το ίδιο το σύστημα θα προτείνει, με βάση τις προτιμήσεις του φοιτητή, τα καταλληλότερα θέματα
πτυχιακής εργασίας από την συνολική λίστα των πτυχιακών που ήδη θα έχουν εισάγει οι καθηγητές στην πλατφόρμα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα οδηγήσει σε σημαντική ελάφρυνση
του φόρτου εργασίας των γραμματειών των σχολών. Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα
ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επικοινωνία φοιτητή-καθηγητή
κατά την διάρκεια της πτυχιακής εργασίας τόσο κατά την διάρκεια της επιλογής θέματος από τον
φοιτητή όσο και μετά τη διανομή των θεμάτων. Αντιθέτως, μέσω αυτής, επιδιώκεται η γρηγορότερη επίλυση των «γραφειοκρατικών» διαδικασιών ώστε να χρησιμοποιείται ο χρόνος μεταξύ των
δύο πλευρών περισσότερο γόνιμα και εποικοδομητικά.
Στην πρώτη ενότητα, γίνεται ανάλυση των διαδικτυακών συστημάτων που βοήθησαν σημαντικά στην σύσταση του δικού μας συστήματος. Παράλληλα αναφέρονται οι βασικές τεχνολογίες
που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να κατασκευασθεί ο ιστότοπος. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται οι βασικές παραδοχές και οι περιορισμοί που τέθηκαν για την ομαλή δημιουργία του
συστήματος και αναφέρονται τις λειτουργίες και τις ειδικές απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μελών.
Στην τρίτη ενότητα, γίνεται ανάλυση του προβλήματος που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, της αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του, των βασικών οθόνων των χρηστών,
των βασικών κομματιών κώδικα (scripts) καθώς και της ευφυής λογικής που υλοποιείται μέσω
του αλγορίθμου ταιριάσματος γνώσης (algorithm data matching). Τέλος, στην τελευταία ενότητα
παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο αναλύονται βήμα προς βήμα οι
διαθέσιμες επιλογές που μπορούν να εκτελεσθούν από τους βασικούς χρήστες του συστήματος.

Κεφάλαιο 2
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Στην συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζονται τα υπάρχοντα συστήματα που συνδέονται στο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ευρύτερα. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα εργαλεία και στις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να παραχθεί το σύστημα λογισμικού. Επιπλέον, αναφέρονται οι βασικές παραδοχές και οι γενικοί περιορισμοί που λήφθηκαν
υπόψη κατά τη δημιουργία του παρόντος συστήματος. Τέλος, γίνεται ανάλυση των λειτουργιών
καθώς και των ειδικών απαιτήσεων των τριών βασικών χρηστών του συστήματος δηλαδή από την
πλευρά του Φοιτητή, του Καθηγητή αλλά και του Διαχειριστή.

2.1 Υπάρχοντα Συστήματα
Τα τελευταία χρονιά όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αντιληφθεί την χρησιμότητα των
συστημάτων διαχείρισης της γνώσης. Τέτοια συστήματα επιτρέπουν την καλύτερη οργάνωση και
διαμοίραση της γνώσης με αποτέλεσμα την καλύτερη πληροφόρηση των ανθρώπων που κάνουν
χρήση ενός τέτοιου συστήματος. Συνήθως υπάρχει αρκετός όγκος πληροφορίας και πολλές φορές απαιτείται η ανάκτηση της ή μέρος αυτής. Ωστόσο καθώς ο όγκος της πληροφορίας γίνεται
ολοένα και περισσότερος παρατηρούνται στα συστήματα αυτά πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την αναζήτηση, την ανάκτηση καθώς και την συντήρηση της γνώσης. Η φύση αυτών των
προβλημάτων βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σημασιολογίας της αποθηκευμένης πληροφορίας. Όμως τον τελευταίο καιρό έχουν λάβει χώρα διάφορες τεχνολογίες όπου σχετίζονται με
την διατήρηση της σημασιολογίας της πληροφορίας. Ενδιαφέρον, παρατηρείται στην ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης γνώσης για τον Σημασιολογικό Ιστό. [[20]]
Τέτοιου είδους συστήματα έχουν εφαρμογές και στην ηλεκτρονική μάθηση(e-learning). Υπάρχει η ανάγκη της σταδιακής ενσωμάτωσης των συστημάτων διαχείρισης γνώσης στον τομέα της
εκπαίδευσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαχείριση και βελτίωση του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού υλικού. Η αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, που κάποτε στερούσαν πολύτιμους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους, αποτελεί βασικό στόχο πολλών εκπαιδευτικών και όχι μόνο οργανισμών συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό αυτών. Σημαντικό πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής
μάθησης είναι η εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Επιπλέον, η
γρήγορη διάδοση και ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, δίνει την δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουν μεγάλες πλατφόρμες μάθησης. Μέσω αυτών παρέχεται πλήθος δεδομένων
ελευθέρα στους χρήστες τους, που αποτελούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ηλεκτρονική
μάθηση (e-learning) και η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση έγιναν πραγματικότητα αναβαθμίζοντας
σημαντικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. [[19]]
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Σχήμα 2.1: Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος e-learning
Φυσικά η διείσδυση της τεχνολογίας στις βαθμίδες εκπαίδευσης δεν αποτελεί απειλή για το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς οι αυτοματοποιήσεις στόχο έχουν την διευκόλυνση του έργου όλων
των συμβαλλόμενων που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, χωρίς να τους απομονώνει
μεταξύ τους. Αντιθέτως, η ζωή όλων απλοποιείται σημαντικά, δίνοντας τους τη δυνατότητα να
διαθέτουν τον ήδη περιορισμένο χρόνο τους σε ουσιώδη ζητήματα. Με αυτό τον τρόπο, η διαδραστικότητα που πρέπει να υπάρχει, για παράδειγμα ανάμεσα σε καθηγητές και φοιτητές όχι μόνο
δεν απουσιάζει αλλά υποστηρίζεται ακόμη περισσότερο. [[19]]
Η λογική πάνω στην οποία βασίζεται η κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος είναι τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης (web-based training environments). Πρόκειται για εργαλειοθήκες
βασισμένες στον παγκόσμιο ιστό (π.χ e-class, e-secretary, my-studies) που διευκολύνουν την μάθηση, μέσω της παροχής και της ενσωμάτωσης άμεσα συνδεδεμένων και μαθησιακών υλικών
και εργαλείων. Αυτά τα υλικά και εργαλεία παρέχουν την δυνατότητα για επικοινωνία (λίστες
συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων και χώροι κουβέντας), για ομαδική δουλειά (άμεση σύνδεση,
διδακτικά υλικά, συνδέσεις με απομακρυσμένες πηγές πληροφορίας) αλλά και για την διαχείριση
αυτών. [[19]]
Με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο, η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στην σχεδίαση μιας
υπηρεσίας με στόχο την υποστήριξη των καθηγητών και των φοιτητών με σκοπό την βέλτιστη
συνεργασία τους για την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών. [[19]]

2.2 Σύγχρονες Τεχνολογίες
Στην συγκεκριμένη υποενότητα παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που εφαρμόσαμε για την δημιουργία της υπηρεσίας.

2.2.1 phpMyAdmin
Το phpMyAdmin είναι ένα δωρεάν εργαλείο λογισμικού γραμμένο σε PHP που προορίζεται
για να χειριστεί την διαχείριση της MySQL στο Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, η PHPMyAdmin είναι
το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε/τροποποιήσουμε τις καταχωρήσεις στην
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βάση δεδομένων μας, καθώς και να κρατήσουμε αντίγραφα ασφαλείας της.[[2]] Το phpMyAdmin
project «γεννήθηκε» στις 9 Σεπτεμβρίου του 1998, όταν ο Tobias Ratschiller κυκλοφόρησε την
έκδοση 0.9.0. Το έργο έχει γίνει ένα από τα κύρια εργαλεία για τη διαχείριση MySQL και παρόμοιες βάσεις δεδομένων, με πάνω από 200.000 άμεσες λήψεις ανά μήνα (και αμέτρητους χρήστες
οι οποίοι χρησιμοποιούν μια προσυσκευασμένη εγκατάσταση ή έναν διαχειριστή πακέτων για την
εγκατάσταση). Το phpMyAdmin project έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει κώδικα από 669 συνεργάτες και η ομάδα ανάπτυξης έχει αυξηθεί από ένα σε εννέα ενεργά μέλη, αρκετούς φοιτητές της
Google Summer of Code, και αμέτρητους άλλους που συνεισφέρουν στις διορθώσεις του κώδικα,
στις αναφορές σφαλμάτων, και στις μεταφράσεις. Η διεπαφή αυτή τη στιγμή μεταφράζεται σε 72
γλώσσες από την κοινότητα. Με γραμμές κώδικα, το έργο έχει αυξηθεί από 13.496 στις 508.761
γραμμές.[[3]]
Το phpMyAdmin υποστηρίζει μια ευρεία λίστα λειτουργιών μέσω γραφικής διεπαφής, όπως
σχετικά με πίνακες, πεδία, συσχετίσεις, ευρετήρια, χρήστες και δικαιώματα. Παράλληλα, είναι
δυνατή και η εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής SQL. Τέλος, επιγραμματικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι τα εξής:
• Προσπέλαση των βάσεων δεδομένων μέσω Διαδικτύου.
• Διαχείριση αποθηκευμένων διαδικασιών και εναυσμάτων.
• Εισαγωγή δεδομένων μέσω CSV και SQL.
• Εξαγωγή σε μορφές, όπως CSV, SQL, XML, PDF, OpenDocument Text και Spreadsheet,
Word, Excel, LATEX.
• Υποστήριξη αιτημάτων μέσω παραδείγματος (QBE).
[[5]]
Εν κατακλείδι, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το phpMyAdmin λόγω του σημαντικού πλεονεκτήματος του ότι διανέμεται ελεύθερα και παρέχεται ένα σύγχρονο και εύκολο στην χρήση
γραφικό περιβάλλον.

2.2.2 HTML5
Η κλασική γλώσσα προγραμματισμού HTML (HyperText Markup Language), όπως την γνωρίζουμε σήμερα, ονομάζεται HTML4 και εκδόθηκε πρώτη φορά το 1997. Το 2000, μια παράλληλη
γλώσσα σήμανσης ονόματι XHTML ξεκίνησε να αναπτύσσεται και χρησιμοποιούταν πολλά χρόνια κυρίως λόγω των αυστηρότερων προδιαγραφών που επέβαλλε. Σε γενικές γραμμές, όμως, και
οι δύο γλώσσες ήταν αρκετά παρόμοιες.
Το πρόβλημα με την HTML4 ήταν η περιορισμένη λειτουργικότητα της. Έπρεπε να επεκταθεί
μέσω plugins, όπως το Flash, για να παρέχει περισσότερα από απλό κείμενο και εικόνες. Πολλά
μέσα αναπαραγωγής, για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν στην πλατφόρμα Flash
και ενσωματώθηκαν σε σελίδες HTML. Πολλές εφαρμογές web αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας
Java και ενσωματώθηκαν αντίστοιχα.[[7]]
Σε γενικές γραμμές, η HTML4 είχε λειτουργήσει καλά, αλλά προφανώς είχε μια σειρά από
ατέλειες. Έτσι, η ομάδα Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
άρχισε να δουλεύει την πιο πρόσφατη έκδοση HTML5 τον Ιούνιο του 2004 με το όνομα Web
Applications 1.0. Οι συντάκτες της HTML5 είναι ο Ίαν Χίκσον της εταιρίας Google και ο Ντέιβ
Χίατ της εταιρίας Apple. Η τελική της έκδοση δημοσιεύτηκε στις 28 Οκτωβρίου του 2014. Αυτή η
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έκδοση προοριζόταν για την αντικατάσταση της HTML 4.01, της XHTML 1.0, και της DOM Level
2 HTML.[[15]] Αναλυτικότερα, η HTML5 είναι τρία είδη κώδικα: η HTML, η οποία παρέχει τη
δομή, η Cascading Style Sheets (CSS), η οποία φροντίζει για την παρουσίαση και η JavaScript, που
κάνει τα πράγματα να συμβούν. Το σημαντικό με την HTML5 είναι το γεγονός ότι παρουσιάζει
μια σειρά από πλεονεκτήματα τόσο για τους web developers όσο και για τους απλούς χρήστες του
διαδικτύου. Συγκεκριμένα:
• Μικρότερη εξάρτηση για εξωτερικά πρόσθετα (plugins) όπως π.χ. το Flash Player.
• Καλύτερη αντιμετώπιση λαθών (error handling) .
• Περισσότερα markup για την αντικατάσταση scripting.
• Δημόσια διαδικασία ανάπτυξης, οπότε οι άνθρωποι μπορούν να δουν τι συμβαίνει. [[8]]
• Μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, δηλαδή από κινούμενα σχέδια σε εφαρμογές, μουσική για
ταινίες μέχρι χρήσης της για κατασκευή εξαιρετικά πολύπλοκων εφαρμογών που τρέχουν
στον browser.[[4]]
• Δεν είναι ιδιόκτητη οπότε δεν χρειάζεται η πληρωμή δικαιωμάτων για την χρήση της.[[4]]
• Είναι cross-platform, οπότε υπάρχει ανεξαρτησία συσκευών (δηλαδή, διαθέσιμο σε όλες τις
συσκευές tablet, smartphone, netbook, notebook ή ultrabook ή SmartTV με την παροχή της
ίδιας εμπειρίας).[[4]]
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών web που εξακολουθούν να εργάζονται, ακόμα και αν δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.
• Χειρισμός βίντεο υψηλής ευκρίνειας. [[4]]
• Προσφορά εξαιρετικών γραφικών.[[4]]
• Οι ιστοσελίδες έχουν καλύτερες προδιαγραφές web αρά σε αποτελεσματικότερο περιεχόμενο και βελτιωμένη απόδοση.[[8]]
• Γρηγορότερη φόρτιση ιστοσελίδων.[[8]]
• Μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας φορητών συσκευών.[[8]]
Τέλος, η HTML5 θεωρείται το μέλλον της περιήγησης στο web και σίγουρα θα συνεχίζει να
φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η περιήγηση στο Διαδίκτυο.[[8]] Η χρήση της
γλώσσας HTML5 κρίθηκε απαραίτητη καθώς είναι η πλέον δημοφιλής γλώσσα για δημιουργία
ιστοσελίδων.

2.2.3 CSS3
Η γλώσσα επικαλυπτόμενων στυλ μορφοποίησης CSS (Cascading Style Sheets) είναι απλή,
αλλά ιδιαίτερα ισχυρή σε δυνατότητες. Η CSS χρησιμοποιείται για τη δημιουργία οδηγιών μορφοποίησης (στυλ)τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο ενός εγγράφου
υπερκειμένου γραμμένο σε HTML και XHTML. Η πρώτη έκδοση της CSS ήταν το 1996. Αυτή η
έκδοση ονόματι CSS1 ήταν ένα προϊόν της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού ή της W3C. Το
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W3C είναι η πηγή για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται παγκόσμια.[[18]]
Από τότε που δημοσιεύθηκε η αρχική CSS υπήρξαν δύο άλλες ενημερώσεις. Η CSS2 κυκλοφόρησε το 1998 και ακολουθήθηκε από την CSS3 το 1999. Τα σχέδια, για CSS χωρίζονται σε
ενότητες και η τρέχουσα έκδοση έχει πάνω από 40 από αυτές τις μονάδες. Από την πρώτη έκδοση
το 1996, η CSS έχει γίνει ένα πρότυπο για το σχεδιασμό ιστοσελίδων.[[18]]
Με τη συμβολή αυτής, ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας. Η CSS
κατέχει έναν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων και παρέχει την επιθυμητή ευελιξία σε όλους τους
σχεδιαστές ιστοσελίδων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν στιλιστικά τις ιστοσελίδες
τους. Δηλαδή η CSS είναι μια γλώσσα υπολογιστή προορισμένη να διαμορφώνει περισσότερα
χαρακτηριστικά, χρώματα, στοίχιση δίνοντας περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html.
Κατά συνέπεια, για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως
απαραίτητη. Παράλληλα, εκτός από την ευκολία πρόσβασης, η CSS βοηθά στην παραγωγή μιας
φιλικής ως προς την χρήση μηχανής αναζήτησης ιστοσελίδων. Μερικά από τα οφέλη από τη χρήση
CSS για την ανάπτυξη ιστοσελίδας είναι τα εξής:
• Συνοχή (Consistency) -Είναι δυνατή η αλλαγή του χρώματος του φόντου όλων των σελίδων
με μία κίνηση. Ένα ενιαίο ύφος μπορεί να εφαρμοστεί σε εκατό ιστοσελίδες ενός ενιαίου
διαδικτυακού τόπου. Έτσι, εξοικονομείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.[[11]]
• Γρήγορη φόρτωση-Ένας καθαρός κώδικας παράγεται επειδή η CSS μειώνει την ποσότητα
των tags τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
• Συντήρηση-Οι καθαροί κώδικες είναι εύκολα κατανοητές από όλους τους χρήστες και είναι
δυνατό να επεξεργάζεσαι τις αλλαγές αναλόγως. Έτσι, η συντήρηση που εμπλέκεται είναι
επίσης λιγότερη.[[11]]
• Ξεχωριστό περιεχόμενο από την Παρουσίαση-Με το Cascading Style, είναι δυνατόν να διαχωριστούν τα γραφικά, το σήμα και τα πολυμέσα HTML από την παρουσίαση.[[11]]
• Μεγαλύτερος έλεγχος-η CSS προσφέρει την ικανότητα της απόκρυψης του περιεχομένου
από τις μηχανές αναζήτησης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν είναι
δυνατά με τη χρήση απλών HTML (Hyper Text Markup Language).[[11]]
• Αποτροπή επαναλαμβανόμενων εργασιών. Καθώς οι προδιαγραφές σχεδιασμού αποθηκεύονται σε μια κεντρική τοποθεσία, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για να προστεθούν οι ίδιοι
κώδικες σε όλες τις σελίδες του δικτυακού τόπου. Αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια στην
εξοικονόμηση χρόνου και την αποφυγή επαναλαμβανόμενης εργασίας.[[11]]
Αναλυτικότερα, για ένα έγγραφο, παραδείγματος χάριν, XHTML θα υπάρχουν παραπάνω από
ένα φύλλα στυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου στοιχείου.
Το Φύλλο στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από:
• το συγγραφέα μιας ιστοσελίδας
• το χρήστη του πλοηγού
• τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένο φύλλο στυλ .
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Συνεπώς για ένα xhtml στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανόν να
είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια
αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η
δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά. Αφού λοιπόν προκύψει μια σειρά-αλληλουχία κανόνων εμφάνισης που αφορούν το ίδιο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφαρμογή (για την αποφυγή συγκρούσεων)
η δήλωση που θα είναι τελευταία στην σειρά που αναλύθηκε πιο πάνω.[[13]]
Κατά συνέπεια, η CSS3 χρησιμοποιήθηκε από εμάς για την καλύτερη σχεδίαση και εμφάνιση
των ιστοσελίδων του συστήματος.

2.2.4 JavaScript
H γλώσσα σεναριακού προγραμματισμού JavaScript (JS) χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταμόρφωση εγγράφων υπερκειμένου που εμφανίζουνται στο παράθυρο του Web Browser. Τα έγγραφα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον χρήστη, χωρίς να χρειάζεται επαναφόρτωση τους από
τον Web Server. Αρχικά σχεδιάστηκε από τον Brendan Eich της NetScape, έχοντας κωδικό όνομα
Mocha. Το 1995, η Netscape μαζί με τη SUN MicroSystems, δημιουργό της Java, ανακοίνωσαν τη
διάθεση της JavaScript, η οποία κατάφερε να επικρατήσει από άλλες γλώσσες σεναριακού ClientSide προγραμματισμού.[[18]]
Η JavaScript είναι μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα πρωτότυπα (prototype-based), είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. Η σύνταξή
της είναι επηρεασμένη από τη C. Η JavaScript αντιγράφει πολλά ονόματα και συμβάσεις ονοματοδοσίας από τη Java, αλλά γενικά οι δύο αυτές γλώσσες δε σχετίζονται και έχουν πολύ διαφορετική σημασιολογία. Oι βασικές αρχές σχεδιασμού της JavaScript προέρχονται από τις γλώσσες
προγραμματισμού Self και Scheme. Είναι γλώσσα βασισμένη σε διαφορετικά προγραμματιστικά
παραδείγματα (multi-paradigm), υποστηρίζοντας αντικειμενοστραφές, προστακτικό και συναρτησιακό στυλ προγραμματισμού.[[12]]
Επιπλέον, προγράμματα JavaScript από πλευράς του πελάτη, ή δέσμες ενεργειών, μπορούν να
ενσωματωθούν άμεσα σε πηγαίο κώδικα HTML των ιστοσελίδων. Η JavaScript χρησιμοποιείται
και σε εφαρμογές εκτός ιστοσελίδων—τέτοια παραδείγματα είναι τα έγγραφα PDF, οι εξειδικευμένοι φυλλομετρητές (site-specific browsers) και οι μικρές εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας
(desktop widgets). [[6]]
Οι νεότερες εικονικές μηχανές και πλαίσια ανάπτυξης για JavaScript (όπως το Node.js) έχουν
επίσης κάνει τη JavaScript πιο δημοφιλή για την ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού στην πλευρά του
διακομιστή (server-side). Τέλος, γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι χρήστες του Διαδικτύου έχουν
σήμερα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν JavaScript. Γι’ αυτό η JavaScript είναι ένα
από τα πιο δημοφιλή εργαλεία στο οπλοστάσιο του σχεδιαστή Web. Η χρήση της JavaScript ήταν
απαραίτητη για την εισαγωγή μιας αυτοματοποιημένης ροής ειδήσεων (RSS feed) που αφορούν
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2.2.5 PHP
Η PHP είναι μια σεναριακή γλώσσα προγραμματισμού (Script Programming Language). Είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και προγραμματιδίων συστήματος
(System Scripts). Η διανομή της γίνεται ελεύθερα διαθέσιμη μέσα από το δικτυακό τόπο http://www.php.net
τόσο σε δυαδική μορφή, όσο και σε μορφή πηγαίου κώδικα.[[18]] Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό

2.3. Γενικοί Περιορισμοί - Παραδοχές
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χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή
κώδικα HTML.[[16]]
Ένα αρχείο με κώδικα PHP θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php, *.php4,
*.phtml κ.ά.). Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα
λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X υποστηρίζει εξ ορισμού την
εκτέλεση κώδικα PHP.[[16]]
Ο συνδυασμός Linux/Apache/MySQL/PHP, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης
ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/MySQL/PHP
ονομάζεται *AMP, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται
ο Apache, η MySQL και η PHP (π.χ. Windows, Mac OS X).[[16]]
Η PHP δημιουργήθηκε από τον Rasmus Lerdorf το 1995, αρχικά αναφερόμενη ως PHP/FI
(Personal Home Page/Forms Interpreter). Στην αρχική της μορφής, αποτελείτο από ένα πλήθος
προγραμματιδίων με σκοπό την παραγωγή απλών δυναμικών ιστοσελίδων, καθώς επίσης τη διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από φόρμες δεδομένων της HTML. Η δεύτερη
έκδοση της PHP/FI έγινε επίσημα διαθέσιμη το 1997 μετά από αρκετά στάδια ανασύνταξης του
βασικού προγραμματιστικού της κώδικα. Η τρίτη έκδοση της PHP εκδόθηκε επίσημα το 1998 από
τους Andi Gutmans και Zeev Suraski μετά από πλήρη ανασύνταξη του κώδικα της έκδοσης 2.0, η
οποία θεωρήθηκε αρκετά ‘αδύναμη’ για τα δεδομένα της εποχής. Το 2000, οι Gutmans και Suraski
δημοσίευσαν επίσημα την έκδοση 4.0, η οποία στηρίχθηκε στη μηχανή προγραμματισμού Zend .
Η πιο πρόσφατη έκδοση της PHP παρουσιάστηκε το 2004.[[18]]

2.2.6 LaTeX
To LaTeX (προφέρεται ’λάτεχ’) είναι μια γλώσσα δημιουργίας εγγράφων συνδεδεμένο με το
σύστημα αυτόματης στοιχειοθεσίας TeX. Ο όρος LaTeX αναφέρεται μόνο στη γλώσσα στην οποία
είναι γραμμένα τα έγγραφα, όχι στον επεξεργαστή κειμένου που χρησιμοποιείται για να γραφούν
τα έγγραφα αυτά. Το αρχείο πρέπει να έχει επέκταση .tex όταν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου.[[17]]
Το LaTeX γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από τον Leslie Lamport και χρησιμοποιείται δωρεάν υπό τους όρους της δημόσιας άδειας LPPL. Αργότερα το LaTeX γράφτηκε από
την αρχή από τον Frank Mittelbach. Σήμερα όταν λέμε LaTeX εννοούμε την έκδοση που (ξανα)έγραψε ο Μίτελμπαχ και οι συνεργάτες του.
Σήμερα υπάρχουν επεξεργαστές κειμένου που έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για εγγραφή σε
κώδικα λάτεχ (βλέπε kile, winedit κ.λ.π.). To μεγάλο πλεονέκτημα του Latex είναι ότι ο συγγραφέας χρειάζεται να επικεντρωθεί μόνο στη συγγραφή του κειμένου χωρίς να ανησυχεί για τη μορφή
του αφού η μορφοποίηση γίνεται αυτόματα.[[1]] To LaTeX χρησιμοποιείται ευρέως στον ακαδημαϊκό χώρο κυρίως λόγω της υψηλής ποιότητας στοιχειοθεσίας που παρέχει. Πιο συχνά χρησιμοποιείται για μεσαία έως μεγάλα τεχνικά ή επιστημονικά έγγραφα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σχεδόν οποιαδήποτε μορφή δημοσίευσης.
H επιλογή του Latex έγινε ώστε να επικεντρωθούμε στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας
και να μην δαπανήσουμε πολύτιμο χρόνο στην μορφοποίηση αυτής.

2.3 Γενικοί Περιορισμοί - Παραδοχές
Για τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (π.χ. e-class) η
ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται με την χρήσης ενός Server, ονόματι LDAP. Ο LDAP SERVER

10

2. Γενική Περιγραφή

είναι ένας server που φιλοξενεί πληροφορίες χρηστών μεταξύ των οποίων είναι οι διδάσκοντες,
οι φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό κ.α. Κατά την σύνδεση ενός χρήστη σε μία υπηρεσία του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται μία επικοινωνία με τον LDAP ώστε να ταυτοποιηθεί το
όνομα και ο κωδικός χρήστη του συνδεόμενου χρήστη. Ωστόσο στα πλαίσια αυτής της εργασίας,
η επικοινωνία για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ενός χρήστη γίνεται πάνω σε πληροφορίες
που υπήρχαν αποθηκευμένες σε μία βάση δεδομένων, που δημιουργήθηκε από εμάς αφού δεν
κατέστη δυνατή η πρόσβαση στον LDAP server. Η διαδικασία της εξομοίωσης του συστήματος
έγινε τοπικά(localhost).
Αναλυτικότερα, για να γίνει η ταυτοποίηση και ο διαχωρισμός των χρηστών ανά κατηγορία
ακολουθήθηκε η εξής πρακτική:
• τα ονόματα χρηστών που αντιστοιχούν στους καθηγητές ξεκινούν με το αρκτικόλεξο “prf”,
• τα ονόματα χρηστών που είναι φοιτητές ξεκινούν με το αρκτικόλεξο “tst” και
• το όνομα του διαχειριστή συστήματος ξεκινά με το αρκτικόλεξο “admin”.
Επιπλέον παρουσιάζουμε τους περιορισμούς που έχουμε θέσει στο σύστημα μας.
• Ύπαρξη μιας προς μιας (1-1) αντιστοιχίας δήλωσης πτυχιακής ανά φοιτητή. Αναλυτικά,
κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα μιας μόνο αίτησης ανάθεσης πτυχιακής εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται ο φοιτητής με αντίστοιχο μήνυμα ότι έχει ήδη κάνει
αίτηση ανάθεσης πτυχιακής εργασίας.
• Ύπαρξη μιας προς μιας (1-1) αντιστοιχίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ανά αιτούντα.
Και σε αυτήν την περίπτωση, ο κάθε φοιτητής απάντα μια φορά στις ερωτήσεις που του
τίθενται. Ωστόσο δίνεται το δικαίωμα διαγραφής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου
τους και η δημιουργία καινούργιου.
• Πλήρη πρόσβαση του διαχειριστή στο σύστημα. Αυτή η δυνατότητα στον διαχειριστή κρίνεται απαραίτητη ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
• Μη αντικατάσταση της φυσικής παρουσίας των χρηστών. Το παρών σύστημα δεν έρχεται
σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την φυσική επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον καθηγητή και στον φοιτητή.

2.4 Παρεχόμενες Λειτουργίες Φοιτητή
Κατόπιν της ταυτοποίησης του από το σύστημα, ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να εκτελέσει
κάποιες λειτουργίες. Αυτές ορίζονται ως:
• Δήλωση του Ερωτηματολογίου, δηλαδή η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και η κατάθεση της στο σύστημα.
• Προβολή του δηλωθέντος Ερωτηματολογίου για έλεγχο των απαντήσεων.
• Διαγραφή του δηλωθέντος Ερωτηματολογίου, αν κριθεί απαραίτητο από τον φοιτητή.
• Δήλωση Πτυχιακής μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας και κατάθεση της στο
σύστημα.

2.4. Παρεχόμενες Λειτουργίες Φοιτητή
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• Προβολή δηλωμένης πτυχιακής για έλεγχο των απαντήσεων.
• Διαγραφή της δηλωθείσας πτυχιακής, αν κριθεί απαραίτητο από τον φοιτητή.
• Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες.

2.4.1 Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου Από Τον Φοιτητή
Ο φοιτητής πριν δηλώσει την πτυχιακή εργασία που επιθυμεί να εκπονήσει -έχοντας το δικαίωμα να δηλώσει 2 έως 4 πιθανά θέματα- καλείται πρώτα να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να
κατατεθεί στο σύστημα. Το ερωτηματολόγιο σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για
τον φοιτητή στο σύστημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρξει επιτυχής αντιστοιχία
θεμάτων πτυχιακών εργασιών που θα ενδιαφέρουν περισσότερο τον φοιτητή. Οι πτυχιακές εργασίες θα εμφανίζονται στον φοιτητή με σειρά αυξημένης προσέγγισης, σε μορφή λίστας αρχίζοντας
από εκείνη που ταιριάζει περισσότερο με το δηλωθέν ερωτηματολόγιο φτάνοντας σε εκείνη που
ταιριάζει λιγότερο με το δηλωθέν ερωτηματολόγιο. Με αυτό τον τρόπο, ο φοιτητής θα αποκτά μια
γενικότερη εικόνα των διαθέσιμων εναλλακτικών θεμάτων πτυχιακών εργασιών που το σύστημα
του φανερώνει.
Τα πεδία της φόρμας που καλείται ο εκάστοτε φοιτητής να συμπληρώσει είναι τα παρακάτω:
• Κατηγορία Πτυχιακής Εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Οι επιλογές που δίνονται είναι:
Βιβλιογραφική ή Πρακτικού περιεχομένου.
• Κατεύθυνση Πτυχιακής Εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Οι επιλογές που δίνονται είναι:
Κατεύθυνση Πληροφορικής ή Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών.
• Στόχευση πτυχιακής εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Οι επιλογές που δίνονται είναι:
Ακαδημαϊκή στόχευση (συνέχιση σπουδών) ή Εργασιακή στόχευση (ανεύρεση θέσης εργασίας) ή Γενικού περιεχόμενου.
• Προτίμηση συνεργασίας με φοιτητή (απαραίτητη συμπλήρωση), δηλαδή αν ο φοιτητής έχει
κατά νου την συνεργασία του με κάποιον συγκεκριμένο διδάσκοντα (Επιλογές ΝΑΙ/ΟΧΙ).
• Καθηγητής Προτίμησης. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει με ποιον καθηγητή
επιθυμία να συνεργαστεί από την λίστα των ονομάτων των καθηγητών που εμφανίζεται.
• Αριθμός μη περασμένων μαθημάτων. Ο φοιτητής επιλέγει ποια μαθήματα δεν έχει ακόμα
περάσει (εμφανίζονται οι ονομασίες των μαθημάτων).
Μετά την κατάθεση του ερωτηματολογίου, ο φοιτητής μπορεί τόσο να το προβάλλει στην
οθόνη του μέσω των κατάλληλων επιλογών όσο και να το διαγράψει αν ο ίδιος το επιθυμεί.

2.4.2 Συμπλήρωση Αίτησης Για Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας Από Τον Φοιτητή
Μετά την κατάθεση του ερωτηματολογίου και την απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών,
το σύστημα μπορεί πλέον να προτείνει στον φοιτητή εκείνες τις πτυχιακές εργασίες που ταιριάζουν
στο προφίλ του. Το επόμενο βήμα είναι η δήλωση της πτυχιακής εργασίας. Η δήλωση της έχει την
μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας που συμπληρώνεται και κατατίθεται στο σύστημα.
Ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει κάποια πεδία τα οποία είναι απαραίτητα ώστε το σύστημα να καταστεί ενήμερο για την πράξη αυτή. Αναλυτικότερα:
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Σχήμα 2.2: Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου από τον φοιτητή
• Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)
Ο φοιτητής καλείται να δηλώσει τουλάχιστον δυο από το μέγιστο των τεσσάρων θεμάτων
πτυχιακών εργασίων, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για αυτά. Συγκεκριμένα, δηλώνει ανά θέμα
τα εξής:
• Τίτλος θέματος: Επιλέγεται το θέμα από τη λίστα του συνόλου των θεμάτων
• Στοιχεία Συνεργάτη. Ο φοιτητής καλείται να συμπληρώσει, αν η εργασία γίνεται σε συνεργασία με άλλον συμφοιτητή, το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό μητρώου του συνεργάτη
του.
Διευκρινίζεται ότι η σειρά των θεμάτων πρέπει να είναι κατά σειρά προτίμησης (το πρώτο
θέμα να συγκεντρώνει την μέγιστη προτίμηση). Έπειτα ολοκληρώνεται και υποβάλλεται η σχετική
αίτηση των θεμάτων της πτυχιακής εργασίας. Το σύστημα πλέον είναι ενήμερο σχετικά με το ποια
θέματα πτυχιακών εργασιών έχουν δηλωθεί από τον εκάστοτε φοιτητή. Κατά συνέπεια, απομένουν
μόνο οι τελικές αναθέσεις των πτυχιακών εργασιών, με το οποίο δεν ασχολείται το παρόν σύστημα.

2.5 Παρεχόμενες Λειτουργίες Καθηγητή
Κατόπιν της ταυτοποίησης του από το σύστημα, ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να εκτελέσει
κάποιες λειτουργίες. Αυτές ορίζονται ως:

2.6. Παρεχόμενες λειτουργίες διαχειριστή
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• Δημιουργία κάθε θέματος πτυχιακής εργασίας που θα επιβλέψει.
• Προβολή κάθε θέματος πτυχιακής εργασίας.
• Διαγραφή θέματος πτυχιακής εργασίας που έχει καταχωρήσει στο σύστημα.

2.5.1

Καταχώρηση θεμάτων πτυχιακής εργασίας από τον καθηγητή

Ένας καθηγητής μπορεί να έχει προς επίβλεψη τουλάχιστον ένα θέμα πτυχιακής εργασίας.
Φυσικά αν το επιθυμεί, μπορεί να διαθέτει και να δηλώσει στο σύστημα περισσότερα θέματα πτυχιακών εργασιών. Κατά τη δήλωση της πτυχιακής εργασίας από τον καθηγητή πρέπει να συμπληρωθούν τα προβλεπόμενα πεδία της σχετικής φόρμας και τα οποία είναι απαραίτητα προκείμενου
να ολοκληρωθεί η κατάθεση της. Αναλυτικά, ο καθηγητής δηλώνει τα εξής:
• Τίτλος πτυχιακής εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Συμπληρώνει την ονομασία του θέματος της εκάστοτε πτυχιακής.
• Περιγραφή πτυχιακής εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Δίνει μια σύντομη περιγραφή για
το αντικείμενο της πτυχιακής.
• Επισύναψη αρχείου Το συγκεκριμένο έγγραφο περιέχει την αναλυτική περιγραφή της συγκεκριμένης πτυχιακής.
• Είδος πτυχιακής εργασίας (απαραίτητη συμλήρωση) Ο καθηγητής καλείται να δηλώσει αν η
πτυχιακή αυτή είναι Βιβλιογραφική ή Πρακτικού περιεχόμενου.
• Κατεύθυνση Πτυχιακής εργασίας(απαραίτητη συμπλήρωση). Ο καθηγητής επιλέγει σε ποια
κατεύθυνση εντάσσεται η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, δηλαδή αν αποτελεί εργασία
της κατεύθυνσης Πληροφορικής ή των Τηλεπικοινωνιών.
• Στόχευση πτυχιακής εργασίας (απαραίτητη συμπλήρωση). Ο καθηγητής δηλώνει την άποψη
του για την χρησιμότητα της συγκεκριμένης εργασίας. Συγκεκριμένα οι επιλογές είναι: Ακαδημαϊκή στόχευση (συνέχιση σπουδών) ή Εργασιακή στόχευση (ανεύρεση θέσης εργασίας)
ή Γενικού περιεχόμενου.
• Προαπαιτούμενα μαθήματα (απαραίτητη συμπλήρωση). Ο καθηγητής δηλώνει ποια μαθήματα πρέπει να έχει περάσει ο φοιτητής για να έχει το δικαίωμα δήλωσης του συγκεκριμένου
θέματος της πτυχιακής εργασίας.
Μετά την συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας, ο καθηγητής έχει την ευχέρεια να προβάλλει
το θέμα της πτυχιακής εργασίας που έχει καταθέσει αλλά και να το διαγράψει αν ο ίδιος το επιθυμεί.
Η δήλωση της πτυχιακής εργασίας θα χρησιμοποιηθεί από το σύστημα έτσι ώστε αυτό να κάνει
το “ταίριασμα”(matching) με τα ερωτηματολόγια που έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα θα μπορεί να προβάλει στους φοιτητές εκείνες τις πτυχιακές
εργασίες που ταιριάζουν στις επιθυμίες τους.

2.6 Παρεχόμενες λειτουργίες διαχειριστή
Κατόπιν της ταυτοποίησης του από το σύστημα, ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να εκτελέσει κάποιες λειτουργίες. Αυτές ορίζονται ως:
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• Προβολή αιτήσεων των θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών από τους φοιτητές.
• Προβολή θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών από τους καθηγητές.
Αναλυτικότερα, ο διαχειριστής θα μπορεί μέσω των κατάλληλων ενεργειών να προβάλει στην
οθόνη του τις δηλώσεις των πτυχιακών εργασιών που έχουν γίνει έτσι ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι τελικές αναθέσεις από τους καθηγητές. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο διαχειριστής
συστήματος θα έχει πλήρη πρόσβαση στο σύστημα, κάτι το οποίο αποτελεί και μία από τις βασικές
απαιτήσεις του συστήματος.

2.6. Παρεχόμενες λειτουργίες διαχειριστή

Σχήμα 2.3: Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου από τον φοιτητή
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Σχήμα 2.4: Καταχώρηση θεμάτων πτυχιακής εργασίας από τον καθηγητή.

Κεφάλαιο 3

Περιγραφή Σχεδίου Λογισμικού
3.1 Βασικός στόχος δημιουργίας λογισμικού
Η διαδικασία δήλωσης της πτυχιακής εργασίας και η σωστή επιλογή του θέματος είναι προβληματισμοί που απασχολούν τους φοιτητές. Δυστυχώς, έως σήμερα, οι φοιτητές μετά την δημοσίευση των πτυχιακών, καλούνται να αποφασίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το τελικό θέμα
της πτυχιακής, επιλέγοντας από μια μεγάλη γκάμα προτεινόμενων θεμάτων με αποτέλεσμα πολλές
φορές να οδηγούνται σε λανθασμένες επιλογές. Παρατηρείται απουσία ενός αυτοματοποιημένου
συστήματος μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η καταχώρηση των προτεινόμενων θεμάτων
των πτυχιακών από τους καθηγητές, η συμπλήρωση της δήλωσης για την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας καθώς και η τελική ανάθεση των πτυχιακών εργασιών. Ως αποτέλεσμα, η κατάθεση
των δηλώσεων από την πλευρά των φοιτητών δυσκολεύει σημαντικά, ειδικά για τους σπουδαστές
που δεν μένουν στην πόλη που βρίσκεται το ακαδημαϊκό τους ίδρυμα, αυξάνοντας παράλληλα σε
σημαντικό βαθμό το φόρτο εργασίας τόσο της γραμματείας και όσο και των καθηγητών.
Με αφορμή τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να λύσουμε τα προαναφερθέντα προβλήματα δημιουργώντας μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα
απλοποιείται η διανομή των πτυχιακών εργασιών και θα γίνεται πιο φιλική προς τους χρήστες
ολόκληρη η διαδικασία προβολής, δήλωσης και διανομής των πτυχιακών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές θα έχουν δυνατότητα να «ανεβάσουν» εύκολα και γρήγορα τα θέματα πτυχιακών που παρέχουν, καθώς και να βλέπουν τις πτυχιακές που ήδη επιβλέπουν.
Παράλληλα, οι φοιτητές θα μπορούν να βλέπουν τα διαθέσιμα θέματα που εμπεριέχονται στο
σύστημα και να μπορούν να κάνουν την δήλωση τους ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική
τους παρουσία στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Μέσα από την παρούσα εργασία, γίνεται
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να προτείνει, με βάση τις κύριες προτιμήσεις του
φοιτητή, τα καταλληλότερα θέματα πτυχιακής εργασίας από την συνολική λίστα των πτυχιακών
που ήδη θα έχουν εισάγει οι καθηγητές στην πλατφόρμα. Τέλος επιδιώκεται η γρηγορότερη επίλυση των «γραφειοκρατικών» διαδικασιών ώστε να χρησιμοποιείται ο χρόνος μεταξύ των δύο
πλευρών εποικοδομητικά χωρίς να αντικαθίσταται η φυσική παρουσία μεταξύ των εμπλεκόμενων
χρηστών.

3.2 Αρχιτεκτονική
Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων χρειαστήκαμε οκτώ (8) πίνακες, οι οποίοι επιτελούν
ο καθένας από αυτούς ένα διαφορετικό έργο και έχουν διακριτά χαρακτηριστικά. Από τους οκτώ
17
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(8) αυτούς πίνακες οι τρεις (3) αφορούν τους actors του συστήματος. Οι πίνακες student, professor
και admin αντιστοιχούν στους κύριους χρήστες του συστήματος, δηλαδή στους φοιτητές, στους
καθηγητές και στον διαχειριστή του συστήματος. Συγκεκριμένα, ο πίνακας student έχει τα πεδία
name, surname, με τα οποία το σύστημα γνωρίζει ποιος φοιτητής βρίσκεται στο σύστημα. Με τα
πεδία username και password, το σύστημα ελέγχει την αυθεντικότητα της ταυτότητας του χρήστη.
Τέλος το πεδίο email προσφέρεται έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους βασικούς χρήστες του συστήματος. Ομοίως οι πίνακες professor και admin έχουν την ίδια
δομή, ωστόσο είναι διαχωρισμένοι μεταξύ τους διότι μέσα στο σύστημα εκτελούν διαφορετικό
έργο.
Ο πίνακας aitisis αντιστοιχεί στη δήλωση της πτυχιακής εργασίας που καταθέτει ο φοιτητής
στο σύστημα. Η δομή του πίνακα ακολουθεί την δομή του υπάρχοντος έντυπου που καταθέτει ο
εκάστοτε φοιτητής στην σχολή μας. Συγκεκριμένα αποτελείται από ένα μοναδικό id το οποίο αντιστοιχίζεται μοναδικά στην κάθε δήλωση της πτυχιακής εργασίας (μοναδικότητα). Το sid πρόκειται
για έναν αριθμό που αναγνωρίζει την ταυτότητα του κάθε φοιτητή που δηλώνει μια πτυχιακή εργασία. Το sid χαρακτηρίζεται ως ξένο κλειδί στον συγκεκριμένο πίνακα (foreign key). Τα πεδία name,
surname και am χρησιμοποιούνται από το σύστημα έτσι ώστε να γνωρίζει ποιος φοιτητής δηλώνει
την πτυχιακή εργασία. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα έχει μια πλήρης εικόνα του φοιτητή που
δήλωσε μια πτυχιακή εργασία. ‘Όσον αφορά τα θέματα που πρέπει να δηλώσει ένας φοιτητής είναι
από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν στο μέγιστο οι επιθυμίες
του. Τα title1/2/3/4, professor1/2/3/4, αντιστοιχούν στους τίτλους των θεμάτων που δηλώνει ο φοιτητής, στον επιβλέποντα καθηγητή του κάθε επιλεγμένου θέματος. Τα πεδία cstudent 1/2/3/4 και
cam1/2/3/4 αφορούν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του συμφοιτητή με τον οποίο
θα συνεργαστεί ο φοιτητής που κάνει τη δήλωση, όπου είναι φυσικά αναγκαίο. Συνεπώς, καμία
σημαντική πληροφορία δεν χάνεται από το σύστημα.
Ο πίνακας questionnaire αποθηκεύει στα πεδία του τις πληροφορίες που στέλνει ο φοιτητής
όταν συμπληρώνει το ερωτηματολόγιό. Ο πίνακας αποτελείται αρχικά από το qid το οποίο είναι
μοναδικό για κάθε ερωτηματολόγιο που θα αποθηκεύεται στο σύστημα. Το sid, που χαρακτηρίζεται ως ξένο κλειδί στον συγκεκριμένο πίνακα (foreign key), δείχνει στο σύστημα σε ποιόν φοιτητή
ανήκει το ερωτηματολόγιο. Στο πεδίο category αποθηκεύεται η επιλογή του φοιτητή αν θέλει μια
βιβλιογραφική ή μια πρακτική εργασία. Στο πεδίο kind δείχνει σε ποια κατεύθυνση ανήκει η πτυχιακή εργασία που θέλει ο φοιτητής να εκπονήσει. Το πεδίο future αναφέρεται στην μελλοντική
ενασχόληση του φοιτητή. Επίσης αν ο φοιτητής είναι σύμφωνος να συνεργαστεί με κάποιον συμφοιτητή του, αυτή του η επιλογή αποθηκεύεται στο πεδίο cooperation. Στο πεδίο remaincourses
αποθηκεύονται τα μαθήματα που δεν έχει περάσει ο φοιτητής που κάνει την δήλωση. Τέλος στο
πεδίο professor αντιστοιχεί η επιλογή του φοιτητή αν έχει προτίμηση σε κάποιον καθηγητή, με τον
οποίο θα επιθυμούσε να συνεργαστεί για την εκπόνηση της πτυχιακής.
Ο πίνακας thesis αποθηκεύει στα πεδία του τις πληροφορίες που υποβάλει ο καθηγητής όταν
δημιουργεί ένα καινούργιο θέμα πτυχιακής εργασίας. Ο πίνακας αποτελείται αρχικά από το tid,
επειδή είναι πρωτεύων κλειδί, είναι μοναδικό για κάθε προτεινόμενο θέμα πτυχιακής εργασίας που
θα αποθηκεύεται στο σύστημα. Στα πεδία title και description αναφέρεται ο τίτλος και μια σύντομη
περιγραφή της εργασίας αντίστοιχα. Επιπλέον, στα πεδία pdfname και filedescription αποθηκεύονται στο σύστημα ο τίτλος του αρχείου και το αρχείο στο όποιο περιγράφεται αναλυτικά το θέμα
της πτυχιακής. Τα type και specialization αναφέρονται στο αν η πτυχιακή είναι βιβλιογραφική ή
πρακτική καθώς και η κατεύθυνση της αντίστοιχα. Το πεδίο future δηλώνει αν μια πτυχιακή εργασία αποτελεί έναυσμα για συνέχιση των σπουδών ή για την μετάβαση στο εργασιακό περιβάλλον.

3.3. Ευφυείς διαδικασίες
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Τέλος το πεδίο numS δηλώνει αν η πτυχιακή εργασία είναι ατομική ή όχι.
Ο πίνακας thesistopr αποτελεί την γέφυρα (lookup table) ανάμεσα στον πίνακα που σχετίζεται με τους καθηγητές και τον πίνακα που σχετίζεται με τις πτυχιακές. Μέσω αυτού του πίνακα
έχουμε πρόσβαση στο ποιες πτυχιακές εργασίες αντιστοιχούν στον εκάστοτε καθηγητή. Το πεδίο
ttpid είναι το πρωτεύων κλειδί του πίνακα, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε εγγραφή. Τα πεδία
pid και tid είναι ξένα κλειδιά και ουσιαστικά μας δείχνουν μοναδικούς κωδικούς καθηγητών και
πτυχιακών εργασιών. Οπότε σε μία έγγραφη, το σύστημα θα γνωρίζει ποιοι κωδικοί πτυχιακών
εργασιών αντιστοιχίζονται σε ποιους κωδικούς καθηγητών. Στην συνέχεια μπορούμε να έχουμε
πρόσβαση στους πίνακες professor και thesis ώστε να αντλήσουμε παραπάνω πληροφορίες για
τους καθηγητές και τις πτυχιακές τους εργασίες αφού σε αυτούς τους πίνακες(professor,thesis) τα
πεδία pid και tid είναι πρωτεύοντα κλειδιά, μοναδικά για κάθε εγγραφή.

3.2.1 Θέματα απόδοσης/ ασφάλειας
Επειδή το σύστημα μας βασίζεται σε σύνδεση πολλών χρηστών οι οποίοι αναγνωρίζονται
μέσω username και password, οι κωδικοί, ως ένα μέτρο ασφάλειας, είναι κωδικοποιημένοι με τον
αλγόριθμο md5. Η Md5 κωδικοποίηση, κάνει χρήση μιας ευρέως κρυπτογραφημένης συνάρτησης
κατακερματισμένης τιμής 128-bit, οπού τυπικά είναι μια μορφή κειμένου σαν ένας 32 δεκαεξαδικός ψηφιακός αριθμός.

3.2.2 Σχεδιαστικές Αποφάσεις του συστήματος
Οι σχεδιαστικές αποφάσεις που πάρθηκαν για την ηλεκτρονική πλατφόρμα αντικατοπτρίζουν
το πώς είναι οργανωμένη συνολικά η πληροφορία στο σύστημα. Σύμφωνα με την ανάλυση που
έγινε για την οργάνωση της Βάσης Δεδομένων προκύπτει ότι έχουμε τρεις βασικούς χρήστες,
τον φοιτητή, τον καθηγητή και τον διαχειριστή. Πρόκειται για τρεις διαφορετικά εννοιολογικές
έννοιες όπου η κάθε μια έχει διαφορετικό σκοπό μέσα στο σύστημα. Επιπλέον, προστέθηκαν οι
έννοιες του ερωτηματολογίου, του θέματος της πτυχιακής εργασίας καθώς και της αίτησης της
πτυχιακής εργασίας στο σύστημα όπου και αυτές επιτελούν ένα ξεχωριστό έργο με δίκες τους
λειτουργίες που είναι διακριτές. Πέρα από τον καθηγητή, τον φοιτητή και τον διαχειριστή που
αποτελούν βασικά υποσυστήματα, προστίθενται στο συνολικό σύστημα το ερωτηματολόγιo, το
θέμα της πτυχιακής αλλά και η αίτηση της πτυχιακής εργασίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα
υποσυστήματα που αναδείχθηκαν αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των βασικών
χρηστών. Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων μας καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων της.

3.3 Ευφυείς διαδικασίες
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, συστήματα όπου διαχειρίζονται πληροφορίες οφείλουν να
προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις. Τον τελευταίο καιρό έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες, οι οποίες
παρουσιάζουν πληροφορίες στους χρήστες ανάλογα με τις επιθυμίες τους, ωστόσο αυτό γίνεται
με έναν τρόπο ευφυή και αποδοτικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ιστιότοπος Pinterest,
όπου έχει μια πληθώρα από πληροφορίες για προβολή, ωστόσο μέσω κατάλληλης αναζήτησης
προβάλλονται στον χρήστη αυτά που επιθυμεί. Μια τέτοια διαδικασία υλοποιείται από το σύστημα
μας, όπου με έναν δυναμικό τρόπο αντιστοιχίζονται οι πτυχιακές εργασίες στους φοιτητές του
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Αρχικά, θα
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Σχήμα 3.1: Απεικόνιση της Βάσης Δεδομένων
αναφέρουμε κάποιους βασικούς ορισμούς ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας μιας
ευφυής διαδικασίας και στην συνέχεια θα αναλύσουμε για το πως αλληλοεπιδρά στο σύστημα μας.
[[20]]
Η Διαχείριση των δεδομένων ενός οργανισμού ή ιδρύματος έχει κυρίαρχο ρόλο σε ένα σύστημα. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητα της, αφού
υπάρχει η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και αναδιανομή του ολοένα και αυξανόμενου όγκου δεδομένων. Ως διαχείριση των δεδομένων ενός οργανισμού μπορούμε να ορίσουμε την
ανάπτυξη και εκτέλεση των αρχιτεκτονικών, πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών που αφορούν
τις ανάγκες για την διαχείριση του κύκλου ζωής των πληροφοριών ενός ιδρύματος με αποτελεσματικό τρόπο. [[9]]
Η Διαχείριση του κύκλου ζωής μιας πληροφορίας (Data life cycle management DLM) είναι
μια πολιτική προσέγγιση ώστε να ελέγχεται η ροή των δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος κατά την διάρκεια του κύκλου της ζωής. Του, δηλαδή από την δημιουργία και την αρχική
αποθήκευση της πληροφορίας μέχρι και την διαγραφή του συστήματος. [[9]]
Σε πολλά συστήματα διαχείρισης δεδομένων απαιτείται η εξαγωγή γνώσης από διαφορετικές
οντότητες του ίδιου του συστήματος και παράλληλα η ταυτοποίηση της ομοιότητας της γνώσης
αυτής. Εκεί είναι όπου βρίσκει εφαρμογή το ταίριασμα των δεδομένων (data matching). Κύριος
στόχος είναι η περιγραφή της προσπάθειας για σύγκριση δυο διαφορετικών συνόλων με δεδομένα
όπου συλλέγονται με αποτέλεσμα μια εκτίμηση για το κατά πόσο ταιριάζουν μεταξύ τους. [[10]]
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπου. Ωστόσο η διαδικασία αυτή βασίζεται
τόσο σε αλγορίθμους όσο και σε προγραμματισμένους βρόγχους. Η επεξεργασία εκτελείται με
διαδοχική ανάλυση του κάθε επιμέρους κομματιού ενός συνόλου δεδομένων που ταιριάζει με κάθε
επιμέρους κομμάτι του άλλου συνόλου δεδομένων. Ακόμα, μπορεί να γίνει σύγκριση συνθέτων
μεταβλητών για συγκεκριμένες ομοιότητες. [[10]]
Σε γενικές γραμμές το ταίριασμα των δεδομένων επιτρέπει να εκτελούνται πιο ακριβείς αναζητήσεις σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων όπου παράγονται καλύτερα αποτελέσματα. Η ικανότητα
αντιστοίχισης των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπους που συνιστούν απειλή για την
ιδιωτική ζωή, ιδίως όταν η χρήση των διαφορετικών συνόλων δεδομένων δεν είναι ρητή ή διαφα-
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νής. Ωστόσο αποτελεί ένα από τα θέματα που προστίθεται στη συνολική συνεχιζόμενη συζήτηση
σχετικά με την ιδιωτική ζωή σε μια εποχή όπου πολλά δεδομένα συλλέγονται, σχετικά με το μέσο
πολίτη σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και χώρους. [[10]]
Ένας τέτοιος αλγόριθμος (data matching) εφαρμόζεται στο σύστημα μας αλλά διαφοροποιημένος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος. Αναλυτικά, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει
ένα ερωτηματολόγιο στο σύστημα, όπου θα μπορέσει το ίδιο να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα
για την πτυχιακή εργασία που θέλει να εκπονήσει ο φοιτητής. Στην συνέχεια, αυτή η γνώση θα
μπορούσε να αποτελέσει το ένα από τα δύο σύνολα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην φάση της
ταυτοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα ο φοιτητής δηλώνει την κατηγορία και την κατεύθυνση της πτυχιακής εργασίας, την στόχευση της εργασίας, την επιθυμία της συνεργασίας με κάποιον φοιτητή, την προτίμηση του για κάποιον καθηγητή και τέλος τα χρωστούμενα μαθήματα του. Αυτός ο όγκος πληροφορίων κατατείθεται στο σύστημα. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος (data matching) εξάγει χρήσιμη
γνώση για τον φοιτητή από τον όγκο της πληροφορίας του ερωτηματολογίου. Αυτή η εξαγώμενη
γνώση αποτελλεί το ένα απο τα δύο σύνολα το οποίο θα συγκριθεί έτσι ώστε να προκύψει το τελικό
αποτέλσμα, δηλάδη οι πιθάνες πτυχιακές πού θα συγκλίνουν στις επιθυμίες του φοιτητή. Από την
άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά του καθηγητή, κατατίθεται στο σύστημα μια φόρμα δήλωσης
θέματος πτυχιακής εργασίας, μέσω του οποίου εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Στην συνέχεια,
αυτή η γνώση θα μπορούσε να αποτελέσει το δεύτερο σύνολο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην
φάση της ταυτοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής δηλώνει τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας, κάνει μια σύντομη περιγραφή, επισυνάπτει το σχετικό αρχείο, δηλώνει το είδος και την
κατεύθυνση της πτυχιακής εργασίας, αναφέρει την στόχευση αυτής και τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Όλος αυτός ο όγκος πληροφορίας κατατείθεται στο σύστημα. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος
(data matching) εξάγει χρήσιμη γνώση από τον όγκο πληροφοριών της δήλωσης της πτυχιακής εργασίας σχετικά με τις επιλογές του καθηγητή. Αυτό το δεύτερο σύνολο θα συγκριθεί με το πρώτο
έτσι ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα, δηλάδη οι πιθανές πτυχιακές που θα ταυτίζονται
όσο το δύνατον περισσότερο με τις επιθυμίες του φοιτητή.
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3.4 Κωδικοποίηση
Γίνεται μια μικρή αναφορά σε κάποια βασικά κομμάτια κώδικα του συστήματος που εκτελούν
σημαντική εργασία στο κομμάτι της οργάνωσης της πληροφορίας μέσα στο σύστημα. Αρχικά θα
αναφερθούμε στο αρχείο isrthesis.php το οποίο αποθηκεύει μια δήλωση της πτυχιακής εργασίας,
που πραγματοποιείται από τον καθηγητή. Στην συνέχεια θα δούμε το αρχείο insrtqn.php το οποίο
αποθηκεύει ένα ερωτηματολόγιο στο σύστημα, που συμπληρώνεται από τον φοιτητή. Τέλος, θα
δούμε το αρχείο insrth.php το οποίο αποθηκεύει μια αίτηση της πτυχιακής εργασίας. Η ενέργεια
αυτή γίνεται από την πλευρά του φοιτητή.

3.4.1 Το αρχείο isrthesis.php
Αρχικά ένας κώδικας php βρίσκεται μέσα στο <?php... ?> όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα. Το αρχείο config.php γίνεται include αφού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες προς την βάση
δεδομένων μας με κύριο στόχο να είμαστε συνδεδεμένοι με αυτήν. Στην συνέχεια δημιουργούμε
μια συνεδρία(session_start()) για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που αρχικοποιήθηκαν κατά
την φάση της σύνδεσης του καθηγητή στο σύστημα (log in).
Στην συνέχεια, παίρνουμε με την μέθοδο POST όλες εκείνες τις πληροφορίες από τον καθηγητή που είναι αναγκαίες ώστε να αποθηκευτεί μια πτυχιακή εργασία στο σύστημα. Έπειτα,
εκτελούμε ένα ερώτημα στη βάση δεδομένων μας ώστε να εισάγουμε εκείνες τις πληροφορίες
που θα δημιουργήσουν μια καινούργια πτυχιακή εργασία. Στην περίπτωση όπου το ερώτημα έχει
θετική έκβαση(TRUE) αποθηκεύουμε σε μία μεταβλητή το πρωτεύον κλειδί του πίνακα thesis
(πίνακας όπου βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι πτυχιακές εργασίες που έχουν κατατεθεί στο
σύστημα). Έπειτα, σε ένα καινούργιο πίνακα thesistopr, που δείχνει ποιος καθηγητής συνδέεται
με ποιες πτυχιακές, εκτελούμε ένα ερώτημα (insert) όπου το πρωτεύον κλειδί του πίνακα professor
($pid) και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα thesis ($tid) αποθηκεύονται στον πίνακα thesistopr. Τέλος, ελέγχουμε την έκβαση του ερωτήματος αυτού. Και στις δυο περιπτώσεις (TRUE ή FALSE),
το σύστημα ανακατευθύνει τον καθηγητή πίσω στην βασική του οθόνη.

3.4.2 Το αρχείο insrtqn.php
Αρχικά ένας κώδικας php βρίσκεται μέσα στο <?php ……. ?> όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Το αρχείο config.php γίνεται include αφού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες προς την
βάση δεδομένων μας με κύριο στόχο να είμαστε συνδεδεμένοι με αυτήν. Στην συνέχεια δημιουργούμε μια συνεδρία(session_start()) για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που αρχικοποιήθηκαν κατά την φάση της σύνδεσης του φοιτητή στο σύστημα(log in). Στην συνέχεια παίρνουμε
με την μέθοδο POST όλες εκείνες τις πληροφορίες από τον φοιτητή που είναι αναγκαίες ώστε
να αποθηκευτεί ένα ερωτηματολόγιό στο σύστημα. Εκτελούμε ένα ερώτημα στην βάση για το
αν υπάρχει ήδη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο από τον συγκεκριμένο φοιτητή. Αν υπάρχει, τον
ανακατευθύνει καταλλήλως διότι ένας φοιτητής μπορεί να έχει μόνο ένα ερωτηματολόγιό. Αν δεν
υπάρχει συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, εκτελούνται οι κατάλληλες ενέργειες για να δημιουργηθεί στην βάση δεδομένων το ερωτηματολόγιο του φοιτητή. Τέλος, ελέγχουμε για την έκβαση
του ερωτήματος, δηλαδή αν πέτυχε ή όχι κάνοντας κατάλληλες ενέργειες για το κάθε αποτέλεσμα
ξεχωριστά.
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3.4.3 Το αρχείο insrth.php
Αρχικά ένας κώδικας php βρίσκεται μέσα στο <?php ……. ?> όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Το αρχείο config.php γίνεται include αφού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες προς την
βάση δεδομένων μας με κύριο στόχο να είμαστε συνδεδεμένοι με αυτήν. Στην συνέχεια δημιουργούμε μια συνεδρία (session_start()) για να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που αρχικοποιήθηκαν κατά την φάση της σύνδεσης του φοιτητή στο σύστημα (log in). Στην συνέχεια παίρνουμε
με την μέθοδο POST όλες εκείνες τις πληροφορίες από τον φοιτητή που είναι αναγκαίες ώστε να
αποθηκευτεί μια αίτηση για πτυχιακή εργασία στο σύστημα. Εκτελούμε ένα ερώτημα στην βάση
για το αν υπάρχει ήδη αίτηση για πτυχιακή εργασία από τον συγκεκριμένο φοιτητή. Αν υπάρχει,
το σύστημα τον ανακατευθύνει καταλλήλως διότι ένας φοιτητής μπορεί να έχει μόνο μια αίτηση
πτυχιακής εργασίας. Διαφορετικά, εκτελούμε ένα ερώτημα στην βάση δεδομένων μας ώστε να
εισάγουμε εκείνες τις πληροφορίες που θα δημιουργούν μια καινούργια αίτηση πτυχιακής εργασίας. Τέλος, ελέγχουμε την έκβαση του ερωτήματος, δηλαδή αν πέτυχε ή όχι κάνοντας κατάλληλες
ενέργειες για το κάθε αποτέλεσμα ξεχωριστά.

3.5 Βασικές οθόνες του συστήματος
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε ανάλυση τόσο του σχεδιασμού όσο και της οργάνωσης της
βάσης δεδομένων και παρουσιάστηκε η αλληλεπίδραση των επιμέρους στοιχείων της. Στην παρούσα φάση θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή των βασικών οθονών του γραφικού περιβάλλοντος
του συστήματος όπου χρησιμοποιούνται από τους κύριους χρήστες του συστήματος. Μέσω αυτών,
ο κάθε χρήστης ξεχωριστά έρχεται σε επαφή με το σύστημα. Στην συνέχεια μέσω ενός εκτεταμένου γραφικού περιβάλλοντος, πέρα αυτών των βασικών οθονών, ο κάθε χρήστης θα μπορεί να
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εκτελέσει πολλές λειτουργίες ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχει.

3.5.1 Βασική Οθόνη
Η ιδέα πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η εμφάνιση της βασικής οθόνης όλων των χρηστών
του συστήματος πριν την σύνδεση τους στην πλατφόρμα ήταν να φαίνεται με σεβασμό προς το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με καθαρό και απλό τρόπο μια φόρμα εισαγωγής των στοιχείων
κάθε χρήστη.
Το slideshow επιλέχθηκε έτσι ώστε να προσφέρει μια πιο ευχάριστη πρώτη εντύπωση του
συστήματος στον χρήστη. Ακόμα, αφού απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα το σήμα και
το όνομα του Πανεπιστημίου αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

3.5.2 Βασική Οθόνη Διαχειριστή
Η ιδέα πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η εμφάνιση της βασικής οθόνης του διαχειριστή είναι
να φαίνεται σε περίοπτη θέση το σήμα και το όνομα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εμφανίζεται ένα μενού πλοήγησης κεντρικά της σελίδας έτσι ώστε να διευκολύνει τον διαχειριστή να διακρίνει τις βασικές υπηρεσίες που το προσφέρονται από το σύστημα. Επιπρόσθετα
παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του διαχειριστή, όπως φαίνονται σε κάθε συνδεδεμένο
χρήστη, όπως συμβαίνει π.χ. στην ηλεκτρονική γραμματεία (e-secretary).

3.5.3 Βασική Οθόνη Καθηγητή
Σε αντιστοιχία της βασικής οθόνης του διαχειριστή, η ιδέα πάνω στην οποία δημιουργήθηκε
η εμφάνιση της βασικής οθόνης του καθηγητή είναι να φαίνεται σε περίοπτη θέση το σήμα και το
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όνομα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εμφανίζεται ένα μενού πλοήγησης κεντρικά της σελίδας έτσι ώστε να διευκολύνει τον καθηγητή να διακρίνει τις βασικές υπηρεσίες που το προσφέρονται από το σύστημα. Επιπρόσθετα
παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του καθηγητή, όπως φαίνονται σε κάθε συνδεδεμένο χρήστη, όπως συμβαίνει π.χ. στην ηλεκτρονική γραμματεία (e-secretary).
Κάτω από τις πληροφορίες υπάρχει ένα rss feed το οποίο εμφανίζεται για την άμεση ενημέρωση του για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σκόπιμο ήταν η επιλογή
χρήσιμων υπερσυνδέσεων προς βασικές ιστοσελίδες του ιδρύματος όπως π.χ. του web mail ή της
ηλεκτρονικής τάξης(e-class).

3.5.4 Βασική Οθόνη Φοιτητή
Σε αντιστοιχία των βασικών οθονών του διαχειριστή και του καθηγητή, η ιδέα πάνω στην
οποία δημιουργήθηκε η εμφάνιση της βασικής οθόνης του φοιτητή είναι να φαίνεται σε περίοπτη
θέση το σήμα και το όνομα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εμφανίζεται ένα μενού πλοήγησης κεντρικά της σελίδας έτσι ώστε να διευκολύνει τον φοιτητή
να διακρίνει τις βασικές υπηρεσίες που το προσφέρονται από το σύστημα. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του φοιτητή, όπως φαίνονται σε κάθε συνδεδεμένο χρήστη, όπως
συμβαίνει π.χ. στην ηλεκτρονική γραμματεία (e-secretary).
Κάτω από τις πληροφορίες υπάρχει ένα rss feed το οποίο εμφανίζεται για την άμεση ενημέρωση του για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σκόπιμο ήταν η επιλογή
χρήσιμων υπερσυνδέσεων προς βασικές ιστοσελίδες του ιδρύματος όπως π.χ. του web mail ή της
ηλεκτρονικής τάξης(e-class).
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Σχήμα 3.9: Βασική Οθόνη Φοιτητή
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Κεφάλαιο 4

Εγχειριδίο Χρήσης
Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών δημιουργήθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει
και να επισπεύσει τις διαδικασίες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη, δηλαδή τον καθηγητή και τον
φοιτητή χωρίς ωστόσο να χάνεται η φυσική σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος ιδιαίτερα όσον αφορά τους υποψηφίους είναι η απλότητα και η ευκολία
χρήσης του. Επισημαίνεται ότι αυτό το σύστημα δεν απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό παρά μόνο σε
αυτούς τους φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να δηλώσουν πτυχιακή εργασία. Παρακάτω
παρουσιάζονται τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος από την πλευρά του κάθε βασικού χρήστη
έτσι ώστε να γίνουν γνώστες οι συνολικές λειτουργίες του συστήματος και ο τρόπος παρουσίασης
τους.

4.1 Περιγραφή περιεχομένου εγχειριδίου χρήσης
Η παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος που ακολουθεί, γίνεται με απλοϊκό τρόπο ώστε
να γίνει κατανοητή από όλους όσους διαθέτουν βασικές γνώσεις υπολογιστών και internet. Η παρουσίαση θα γίνεται με την βοήθεια εικόνων όπου σε καθεμία θα παρουσιάζονται και θα περιγράφονται οι διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Τα μέρη στα οποία χωρίζεται το εγχειρίδιο είναι
τα εξής:
• Βασική Οθόνη. Περιγράφεται η βασική οθόνη που εμφανίζεται όταν θέτουμε σε λειτουργία
το σύστημα.
• Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητή. Περιγράφονται οι δυνατότητες που έχει ο φοιτητής από την
στιγμή που θα συνδεθεί στο σύστημα.
• Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή: Περιγράφονται οι δυνατότητες που έχει ο καθηγητής από τη
στιγμή που θα συνδεθεί στο σύστημα
• Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή: Περιγράφονται οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας
διαχειριστής μέσα από το μενού διαχείρισης καθώς και οι οθόνες που φανερώνονται σε
αυτόν.
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4.2 Βασική οθόνη
Όταν ο χρήστης του συστήματος έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με το σύστημα, εμφανίζεται
η παρακάτω εικόνα:

Σχήμα 4.1: Βασική Οθόνη
Αναλυτικότερα, στο κέντρο της βασικής οθόνης εμφανίζεται μία φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων του χρήστη ώστε ο εκάστοτε χρήστης να συνδεθεί στο σύστημα. Τα στοιχεία που ζητούνται
είναι το όνομα χρήστη καθώς και ο κωδικός πρόσβασης. Αφού ο χρήστης τα πληκτρολογήσει,
στην συνέχεια μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα πατώντας το κουμπί «Σύνδεση».
Σε περίπτωση εσφαλμένου κωδικού πρόσβασης ή όνομα χρήστη, κατάλληλο διαγνωστικό μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη για πιθανό λάθος στην πληκτρολόγηση είτε του ονόματος χρήστη
είτε του κωδικού πρόσβασης, όπου και καλείται να το διόρθωση προκειμένου να συνδεθεί στο
σύστημα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 4.2: Περίπτωση λάθους

4.3. Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή
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4.3 Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή
Ο Διαχειριστής του συστήματος, αφού συνδεθεί επιτυχώς στο σύστημα μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη, η οποία φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 4.3: Βασική Οθόνη Διαχειριστή
Χρησιμοποιώντας ένα μενού πλοήγησης, το οποίο βρίσκεται τόσο στην πάνω πλευρά όσο
και στην κάτω πλευρά της οθόνης, μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στο σύστημα. Στην δεξιά πλευρά
υπάρχουν χρήσιμοι σύνδεσμοι διάφορων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως για
παράδειγμα το webmail και το e-class, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον διαχειριστή,
όποτε και αν το επιθυμεί ο ίδιος. Σε περίοπτο σημείο κεντρικά της οθόνης βλέπουμε ένα μήνυμα
καλωσορίσματος προς τον διαχειριστή ακολουθούμενο από την πλήρη ημερομηνία καθώς και από
τις ενημερώσεις (RSS FEED) που σχετίζονται με διάφορα θέματα του Πανεπιστήμιου. Στην πάνω
πλευρά της οθόνης αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του διαχειριστή συστήματος και εμφανίζεται ένας σύνδεσμος αποσύνδεσης από το σύστημα.
Ο Διαχειριστής θα μπορεί να προβάλλει όλες τις δηλώσεις των θεμάτων των πτυχιακών εργασιών που έχουν δηλωθεί από τους καθηγητές, ούτως ώστε να μπορεί στην συνέχεια να πραγματοποιηθεί και η τελική τους ανάθεση. Το πρότυπο εμφάνισης τους θα είναι: Τίτλος Πτυχιακής
Εργασίας - Ονοματεπώνυμο Καθηγητή, όπως φαίνεται και στην παρακάτω οθόνη.
Επιπλέον, ο Διαχειριστής μπορεί να προβάλλει όλες τις αιτήσεις των πτυχιακών εργασιών που
έχουν γίνει από τους φοιτητές ώστε να μπορεί στην συνέχεια να γίνει και η τελική τους ανάθεση.
Το πρότυπο εμφάνισης τους θα είναι: Ονοματεπώνυμο Φοιτητή - Α.Μ. Φοιτητή, όπως φαίνεται
στην παρακάτω οθόνη.

4.4 Εγχειριδιο χρησης για τον φοιτητή
Ο φοιτητής, αφού συνδεθεί επιτυχώς στο σύστημα μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Χρησιμοποιώντας ένα μενού πλοήγησης, το οποίο βρίσκεται τόσο στην πάνω πλευρά όσο και
στην κάτω πλευρά της οθόνης, ο φοιτητής μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στο σύστημα. Στην δεξιά
πλευρά, όπως και στην οθόνη που φανερώνεται στον διαχειριστή, υπάρχουν χρήσιμοι σύνδεσμοι
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον φοιτητή όποτε το κρίνει ο ίδιος. Κεντρικά της οθόνης
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Σχήμα 4.4: Προβολή των Πτυχιακών Εργασιών στον Διαχειριστή

Σχήμα 4.5: Προβολή Αίτησης Εργασιών στον Διαχειριστή
βλέπουμε ένα μήνυμα καλωσορίσματος προς τον φοιτητή, την ημερομηνία καθώς και τις ενημερώσεις (RSS FEED) που σχετίζονται με θέματα που αφορούν το τμήμα. Στην πάνω πλευρά της
οθόνης αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή καθώς και τον σύνδεσμο αποσύνδεσης
από το σύστημα.
Επιπλέον, ο φοιτητής επιλέγοντας την επιλογή “My QN” από το μενού διαχείρισης μπορεί να
προβάλλει το ερωτηματολόγιο που έχει καταθέσει στο σύστημα, όπως φαίνεται στην παρακάτω
οθόνη.
Πηγαίνοντας το κέρσορας πάνω στην επιλογή “My QN” εμφανίζεται ένα dropdown submenu
προσφέροντας στον φοιτητή τις επιλογές της δημιουργίας ερωτηματολογίου και της διαγραφής του
ερωτηματολογίου όπου ήδη έχει κατατεθεί στο σύστημα, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.
Όταν ο φοιτητής επιλέξει να δημιουργήσει ερωτηματολόγιο, το σύστημα τον ανακατευθύνει
κατάλληλα όπου και θα πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα και να την καταθέσει στο σύστημα. Τα
στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή για να κατατεθεί στο σύστημα είναι τα
εξής.
• Κατηγορία Πτυχιακής Εργασίας

4.4. Εγχειριδιο χρησης για τον φοιτητή
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Σχήμα 4.6: Βασική Οθόνη Φοιτητή

Σχήμα 4.7: Προβολή Ερωτηματολογίου
• Κατεύθυνση Πτυχιακής Εργασίας
• Στόχευση πτυχιακής εργασίας
• Προτίμηση συνεργασίας με φοιτητή
• Καθηγητής Προτίμησης
• Αριθμός μη περασμένων μαθημάτων.
Για την διαγραφή του ερωτηματολογίου αρκεί ο φοιτητής να επιλέξει την καρτέλα από το
μενού πλοήγησης «Διαγραφή Ερωτηματολόγιου» και το σύστημα θα τον ανακατευθύνει καταλλήλως, ενημερώνοντας τον για την διαγραφή του ερωτηματολογίου με κατάλληλο διαγνωστικό
μήνυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν υπάρχει ερωτηματολόγιο και ο φοιτητής επιλέξει διαγραφή ερωτηματολογίου, το σύστημα τον ενημερώνει καταλλήλως να δημιουργήσει πρώτα ένα
ερωτηματολόγιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Σχήμα 4.8: Dropdown Submenu

Σχήμα 4.9: Δημιουργία Ερωτηματολογίου
Επιπλέον, ο φοιτητής επιλέγοντας την επιλογή «Δήλωση Πτυχιακής» από το μενού διαχείρισης, μπορεί να προβάλλει τα θέματα της πτυχιακής εργασίας που έχει καταθέσει στο σύστημα,
όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. [Λείπει εικόνα]
Επιπλέον, πηγαίνοντας το κέρσορας πάνω στην επιλογή «Δήλωση Πτυχιακής» εμφανίζεται
ένα dropdown submenu προσφέροντας στον φοιτητή την επιλογή της δημιουργίας της πτυχιακής
εργασίας καθώς και της διαγραφής της αν ήδη έχει κατατεθεί στο σύστημα, όπως φαίνεται στην
παρακάτω οθόνη.
Όταν ο φοιτητής επιλέξει να δημιουργήσει πτυχιακή εργασία, το σύστημα τον ανακατευθύνει
κατάλληλα ώστε να συμπληρώσει και να καταθέσει στο σύστημα μία φόρμα. Τα στοιχεία που θα
πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή για να κατατεθούν στο σύστημα είναι τα εξής:
• Αριθμός Μητρώου Φοιτητή
• Πρώτο Θέμα Επιλογής
• Όνομα – Επώνυμο – Αριθμητικό Μητρώο Συνεργάτη

4.4. Εγχειριδιο χρησης για τον φοιτητή

35

Σχήμα 4.10: Διαγραφή Ερωτηματολογίου

Σχήμα 4.11: Διαγραφή Ερωτηματολογίου
• Δεύτερο Θέμα Επιλογής
• Όνομα – Επώνυμο – Αριθμητικό Μητρώο Συνεργάτη
• Τρίτο Θέμα Επιλογής
• Όνομα – Επώνυμο – Αριθμητικό Μητρώο Συνεργάτη
• Τέταρτο Θέμα Επιλογής
• Όνομα – Επώνυμο – Αριθμητικό Μητρώο Συνεργάτη
Για την διαγραφή της αίτησης της πτυχιακής εργασίας αρκεί ο φοιτητής να επιλέξει την καρτέλα «Διαγραφή πτυχιακής» από το μενού πλοήγησης και το σύστημα θα τον ανακατευθύνει καταλλήλως, ενημερώνοντας τον για την διαγραφή της πτυχιακής εργασίας με κατάλληλο διαγνωστικό μήνυμα. Σε αντίθετη περίπτωση όπου δεν έχει προηγηθεί κάποια αίτηση πτυχιακής εργασίας και ο φοιτητής επιλέξει διαγραφή πτυχιακής, το σύστημα τον ενημερώνει καταλλήλως ότι
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Σχήμα 4.12: Συμπλήρωση Αίτησης Για Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας
χρειάζεται να δημιουργήσει πρώτα μια αίτηση πτυχιακής εργασίας. Τα ανωτέρω, φαίνονται στην
παρακάτω εικόνα.

Σχήμα 4.13: Συμπλήρωση Αίτησης Για Ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας

4.5 Εγχειριδιο Χρήσης Καθηγητή
Ο καθηγητής, αφού συνδεθεί επιτυχώς στο σύστημα μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Χρησιμοποιώντας το μενού πλοήγησης, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο (τόσο στην πάνω
πλευρά όσο και στην κάτω πλευρά της οθόνης) ο καθηγητής μπορεί να πλοηγηθεί μέσα στο σύστημα. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν οι χρήσιμοι σύνδεσμοι. Στο κέντρο της οθόνης βλέπουμε ένα
μήνυμα καλωσορίσματος προς τον καθηγητή, η ημερομηνία και οι ενημερώσεις (RSS FEED) που
σχετίζονται με θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο. Στην πάνω πλευρά της οθόνης αναγράφεται
το όνομα και το επώνυμο του καθηγητή καθώς και ο σύνδεσμος αποσύνδεσης.
Εν συνεχεία, ο καθηγητής επιλέγοντας την επιλογή “My Form” από το μενού διαχείρισης μπο-

4.5. Εγχειριδιο Χρήσης Καθηγητή

37

Σχήμα 4.14: Βασική Οθόνη Καθηγητή
ρεί να προβάλλει την/τις πτυχιακή/ές εργασία/ες που έχει καταθέσει στο σύστημα, όπως φαίνεται
στην παρακάτω οθόνη.

Σχήμα 4.15: Προβολή Πτυχιακών Εργασιών
Επιπλέον, πηγαίνοντας το κέρσορας πάνω στην επιλογή “My Form” εμφανίζεται ένα dropdown
submenu προσφέροντας στον καθηγητή την επιλογή της δήλωσης της δημιουργίας της πτυχιακής
εργασίας καθώς και της διαγραφής της δήλωσης της πτυχιακής εργασίας αν ήδη έχει κατατεθεί
στο σύστημα, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.
Όταν ο καθηγητής επιλέξει να δημιουργήσει πτυχιακή εργασία, το σύστημα τον ανακατευθύνει
κατάλληλα για να συμπληρώσει την κατάλληλη φόρμα ώστε να την καταθέσει στο σύστημα. Τα
στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον καθηγητή για να κατατεθεί στο σύστημα είναι
τα ακόλουθα:
• Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας
• Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας
• Επισύναψη Αρχείου
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Σχήμα 4.16: Dropdown Submenu
• Κατεύθυνση
• Μετά το Πτυχίο
• Πλύθος Φοιτητών
• Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σχήμα 4.17: Δημιουργία Πτυχιακής Εργασίας
Για την διαγραφή της δήλωσης της πτυχιακής εργασίας αρκεί ο καθηγητής να επιλέξει την
πτυχιακή εργασία που επιθυμεί να διαγράψει από αυτές που έχει καταθέσει στο σύστημα και το
σύστημα θα τον ανακατευθύνει καταλλήλως ενημερώνοντάς τον με διαγνωστικό μήνυμα για την
επιτυχία της διαγραφής. Σε περίπτωση όπου ο καθηγητής προσπαθήσει να διαγράψει ένα θέμα
πτυχιακής όπου δεν υπάρχει στο σύστημα, ένα διαγνωστικό μήνυμα τον ενημερώνει πως θα πρέπει
πρώτα να δημιουργήσει την πτυχιακή εργασία για να μπορεί να την διαγράψει, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.

4.5. Εγχειριδιο Χρήσης Καθηγητή

Σχήμα 4.18: Διαγραφή Πτυχιακών Εργασιών
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Κεφάλαιο 5

Επίλογος
5.1 Συμπεράσματα
Βασική επιδίωξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός φιλικού και λειτουργικού συστήματος χωρίς να δημιουργούνται πολυπλοκότητες και δυσκολίες στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, δεν παραγκωνίζεται ο κυριότερος σκοπός του συστήματος δηλαδή αυτός
της δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης πτυχιακών εργασιών και ταυτόχρονα δεν παραποιείται η ταυτότητα και η φύση του προγράμματος.
Αρχικό βήμα αποτέλεσε τόσο η ανίχνευση των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα όσο και η εύρεση των βασικών υπηρεσιών που μπορεί το σύστημα να παρέχει. Συγχρόνως, μέσω πολλαπλών δοκιμών, αποφασίστηκε η τελική δομή της web-based εφαρμογής. Έπειτα, λαμβάνοντας υπόψη βασικούς αποκλεισμούς, δημιουργήθηκαν σενάρια για κάθε
πιθανή περίπτωση που μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο του συστήματος και ταυτόχρονα σχεδιάστηκε
το βασικό user-interface κάθε χρήστη.
Βασικός πυλώνας διαφοροποίησης της υπάρχουσας εργασίας είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος στο οποίο, με την βοήθεια ενός απλού ερωτηματολογίου για τον φοιτητή,
των πληροφοριών που εισάγονται μέσα στο σύστημα καθώς και της μεταξύ τους συσχέτισης (data
matching), θα προτείνονται τα καταλληλότερα θέματα με βάση τις προσδοκίες των φοιτητών. Επισημαίνεται ότι η συσχέτιση πληροφοριών συνέβαλλε σημαντικά στην καλύτερη προσέγγιση των
ενδεχομένων προβλημάτων των χρηστών και στην ευρύτερη χρήση του συστήματος από τους φοιτητές. Τέλος, επιλέχθηκε μια σειρά τεχνολογιών για web-based application programming μεταξύ
των οποίων ήταν οι HTML5, CSS3, JavaScript, SQL/MySQL, PHP, HTTPS και JQUERY.

5.2 Επιπτώσεις
Το παρόν σύστημα παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία
επιλογής του θέματος της πτυχιακής εργασίας από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή καθώς και απλοποιεί και λιγοστεύει τις τυπικές εργασίες που απαιτούνταν για την ανάληψη των πτυχιακών. Η
προφανής χρήση του παρόντος προγράμματος είναι η υιοθέτηση του από τις σχολές των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων οι οποίες περιέχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους την
εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
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5.3 Αδυναμίες
Γνωρίζοντας ότι αυτό το σύστημα δημιουργείται στο πλαίσιο μιας πτυχιακής εργασίας προπτυχιακού επιπέδου, υπήρξε αδυναμία στην ανάπτυξη σε βάθος του αλγόριθμου στο κομμάτι του
data matching. Για αυτό το λόγο, οδηγηθήκαμε στην δημιουργία ενός απλού ερωτηματολογίου και
τη συσχέτιση του με μια βασική λίστα δεδομένων για να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα
(καταλληλότερη επιλογή πτυχιακής εργασίας ανά φοιτητή). Επιπλέον η απόφαση να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης Md5 παρά τις αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί πάρθηκε για
την διευκόλυνση μας, για την υλοποίηση του κώδικα καθώς και ότι το σύστημα μας λειτουργεί
τοπικά. Επιπρόσθετα, όταν μία υπάρχουσα εγγραφή στο σύστημα διαγράφεται, το πεδίο αυτό μένει κενό και το πρωτεύον κλειδί του αντίστοιχου πίνακα δεν ενημερώνεται καταλλήλως ώστε να
καλυφθεί το κενό που δημιουργείται με αποτέλεσμα όταν φορτωθεί ο αντίστοιχος πίνακας με ένα
μεγάλο πλήθος από εγγραφές και κάποιες διαγραφούν να μην μπορεί να εισάγει άλλα πεδία λόγω
λανθασμένης διαχείρισης του αντίστοιχου πρωτεύοντος κλειδιού. Τέλος, το σύστημα δεν είναι σε
θέση να δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την χρονική
περίοδο όπου θα επιτρέπεται ένας φοιτητής να δηλώσει την πτυχιακή εργασία που επιθυμεί να
εκπονήσει.

5.4 Επεκτάσεις και μελλοντική εργασία
Η συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, με κατάλληλες τροποποιήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ευρύτερα, δηλαδή σε όσα μαθήματα απαιτείται εργασία για τον προβιβασμό του. Με
αυτό τον τρόπο, η χρήση του συστήματος μπορεί να γίνει πιο καθολική και μαζική, ανάγοντας το
σε σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιπλέον, μπορεί να επεκταθεί από το προπτυχιακό επίπεδο
σπουδών σε αυτό των μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε μέσω αυτού να επιλέγονται ευκολότερα και
πιο εξατομικευμένα οι διπλωματικές εργασίες.
Αρχικά η εφαρμογή ελέγχθηκε σε τοπικό επίπεδο αλλά με τις κατάλληλες τροποποιήσεις μπορεί να συνδεθεί με την βάση δεδομένων κάθε πανεπιστημίου με σκοπό να λαμβάνει τις πληροφορίες τόσο των καθηγητών αλλά και των φοιτητών του εκάστοτε πανεπιστήμιου ή/και εκπαιδευτικού ιδρύματος.
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